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  افتتاحية العدد 

 لواء/ أحمد الشربيني

( من دورية "أوراق الشببببببببببرق 57يصببببببببببدر املركز القومي لدراسببببببببببات الشببببببببببرق األوسببببببببببط العدد  

 العالم. و  العربية واإلقليم ةنطقاملاألوسط" في ضوء مجموعة من التطورات املتالحقة التي تشهدها 

 واليمن ومصببببببببببر والبحرين واإلمارات السببببببببببعودية من كل أعلنت املسببببببببببتوي العر ي، فعلى    

 العالقببببببات قطع عن 2105 يونيو 7 في دولي بببببببه املعترف البرملببببببان عن املنبثقببببببة الليبيببببببة والبحبكبومببببببة

  الدوحة، من الدبلوماسبببببببببية بعثتها وسبببببببببحب قطر مع الدبلوماسبببببببببية
 
 الداعمة قطر مواقف علي ردا

 دول ل الداخلية الشبببببببب ون في املسببببببببتمر تدخلها عن فضببببببببال املنطقة، في واملمولة للجماعات االرهابية

 ةخليجي دول  في بها مرتبطة طائفية وجمباعات إيران مع عالقبات وإقبامبة والخليجي، العر ي الجوار

  قطر التزامات مع يتنافى بما وعربية،
 
، خليجيا

 
ستقبل م حول  التساؤالت من العديد آثار ما وهو وعربيا

س التعاون الخليجي، وكذلق تسبببببباؤالت حول مدي قدرة الدولة القطرية علي تماسببببببق واسببببببتقرار مجل

االسببتمرار في هذا التعنت واإلاببرار علي التمسببق بمواقفها، خااببة في ضل عدم وضببوم رؤية حاسببمه 

 لإلدارة األمريكية في هذه االزمة حتي اللحظة االنية.

 راعالصبب اشببتد امليداني الصببعيد على ومتالحقة، سببرةعة تطورات السببورية االزمة كما تشببهد

 االمر وهو بغداد – دمشببببق محور  فتح في وحلفائه األسببببد نظام يرغم حيث سببببوريا شببببرق  منطقة على

 وقصببببفت سبببببق حيث باملرابببباد، التحالف قوات خلفها ومن السببببورية املعارضببببة قوات تقاومه الذي

 اشبببارت اأيضبب الحدودية، التنف لنقطة متجهه كانت وحلفائه النظام ملقاتلي قافلة التحالف طائرات

 تقوا لدعم تهدف الفرات شبببببببببرق  منطقة في أمريكية لقوات مختلفة ارتكازات سببببببببببع لوجود تقارير

 فلم السببياسببب ي الصبببعيد الشبببرق، وعلى على السبببيطرة في النظام خطط إلجهاض تهدف التي املعارضببة

 روسبببببب ي اتفاق في يتمثل األبرز  التطور  ان إال ملموسببببببة، نتائج 5 جنيف او 7 اسببببببتانة م تمر عن ينتج

 ربغ بجنوب" تصبببعيد تخفيض"  منطقة إقامة على العشبببرين قمة هامش على اردني وتفاهم امريكي

  يمتد أن على( والقنيطرة والسويداء درعا  سوريا
 
 .السوري للشمال الحقا
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عد بأما فيما يتعلق باملشببهد العرا ي وترتيب األوضبباع األمنية والسببياسببية في العراق، خااببة 

 بضببةق من العراقية القوات يد على املواببل مدينة تحرير العبادي حيدر العرا ي الوزراء رئيس إعالن

  267مرور بعد وذلق الجاري، يوليو 01 في وذلق داعش، تنظيم
 
 يا قادمون  عمليات انطالق على يوما

 هميةا األكثر املهمة سببتظل انه اال االنجاز هذا أهمية من الرغم وعلى املواببل، تحرير ومعارك نينوى 

وتيرة  للمدينة، في ضل تصببباعد واألمنية السببياسبببية األوضبباع ترتيب إعادة في املتمثلة تلق هي وخطورة

التحديات األمنية والسياسية واالجتماعية ملرحلة ما بعد املوال، ولعل من أهم هذه التحديات تلق 

 لطائفيةوا القومية الخالفات في تصبببببباعد من املدينة تواجهه ملا نظرا املواببببببل مدينه املتعلقة بإدارة

 املحررة طقاملنا في واضح ودولي حكومي والعر ي، باإلضافة الي عدم وجود برنامج االثني التنوع بسبب

 حررةامل املناطق على العراقية الحكومة سيطرة االقتصادية، عالوة علي اعوبة االزمة ضل في خاابة

 الحةاملصبببببببببب تحقيق ولكن التحدي األخطر يتعلق بصببببببببببعوبةاملقاتلة،  للقوات املحدود العدد بسبببببببببببب

 انك الذي العرا ي، الوطنية املصببببالحة م تمر تأجيل عن اإلعالن الي ادي ما وهو العراق، في الوطنية

ية غرب ودول  االمريكية املتحدة والواليات املتحدة األمم برعاية الجاري، يوليو 07 في عقده املزمع من

 أخرى. وعربية

  واملغر ي، التونسبببببب ي السببببببياسبببببب ي املشببببببهد كما يبدو
 
 إعادة ةكيفي حول  األخيرة الفترة في مركزا

 االحتجبباجيببة الظبباهرة تصبببببببببببباعببد ضببل في الببديموقراطيببة املببباد  وتعزيز االجتمببا ي السبببببببببببلم ضببببببببببببط

 فرض تونس ففي البلدين، كال في اإلنتاج وقطاعات والسببببببببياسبببببببب ي األمني االسببببببببتقرار على وتداعياتها

 مع مفاوضبببببببببات بعد الحكومة تمكنت أن إلى املشبببببببببهد، على نفسبببببببببه البالد جنوب تطاوين اعتصبببببببببام

 عاملةال األجنبية الشببببركات عمل ملنطقة امل دي الطريق فتح إعادة من العمل ومنظمات املعتصببببمين

  .تطاوين بصحراء النفط حقول  في

 لحوارل الوطني املجلس انشباء قانون  مشبروع على املصبادقة من التونسب ي البرملان تمكن وقد

 يةاالجتماع القضبببببببببببايا في وادارته املجتمعي الحوار تنظيم وضيفتبه اسبببببببببببتشببببببببببباري  كمجلس املجتمعي

 حدة يفتخف في يسبباهم قد الذي األمر االقتصببادية، وامليزانيات التنمية مخططات وفي واالقتصببادية

 مدى يف تشبببكيق ثمة أن بيد والتجارة، الصبببناعة واتحاد للشبببغل العام واالتحاد الحكومة بين التوتر

 وهو ،2100 عام بعد السبببيما البالد في والنقابيين للعمال املمثلة الجهات تعدد بسببببب املجلس نجام

 ملعنيةا البرملانية اللجنة مثل هامة وهياكل م سببسببات تواجه التي العراقيل حزمة إلي يضبباف تشببكيق
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  وليبيا، والعراق كسبببوريا باملنطقة التوتر ب ر  إلي الشبببباب وتسبببفير تجنيد شببببكات في بالتحقيق
 
 فضبببال

 .لإلرهاب تمويلها في يشتبه اقليمية دول  من تمويالت على تحصلت التي الجمعيات عن

 هرأشببب ثمانية قرابة منذ املتواابببلة املغرب، شبببمال الحسبببيمة احتجاجات تمثل املغرب، وفي

 امل سبببببسبببببة وتدخلت الدولة، مرافق على واعتداء شبببببغب اعمال من تخللها ملا املحلية، لألحداث ب رة

 املشبببارةع يذتنف عبر اسبببتيعابها في التنفيذية امل سبببسبببات فشبببل بعد االحتجاجات أزمة الحتواء امللكية

 عمق عن كشبببببببفت االحتجاجات أن لالنتباه واملثير ،2107 عام منذ باإلقليم املقررة املحلية التنمية

 عيةواالجتما السببببياسببببية امل سببببسببببات بجانب املغربية الدولة م سببببسببببات مختلف تعيشببببها التي األزمة

 اتوالخالف الصببببببببراعات حجم إلى باإلضببببببببافة ،(والنقابية الحزبية التنظيمات  التقليدية الوسببببببببيطة

 كيران بن االله عبد جنام بين الخالف ذلق على ومثال البلدين، كال في الحكم مكونات بين السبياسية

 .-مصالحه حسب كل- الريفي، الحراك ازمة أداة كيفية حول  العثماني الدين سعد وجنام

 تزال فال األثيوبية، املصبببرية والعالقات النهضبببة سبببد بأزمة وعلى ابببعيد التطورات الخاابببة

 ينب الخالف بسبببببببببب عليه االتفاق تم الذي املوعد في الفنية الدراسببببببببات من االنتهاء عدم إشببببببببكالية

 الفني ملسارا أمام عقبة يمثل ما وهو االستشاري  للمكتب االستهاللي التقرير على أبابا وأديس القاهرة

 من نتهاءاال  حت  واملماطلة املراوغة على القائمة أثيوبيا سببياسببة مع يتماشبب   الذي األمر النهضببة، لسبد

 .النيل مياه في ملصر التاريخية الحقوق  مراعاة دون  التخزين عمليات وبدء السد بناء

 الخليجية األزمة انعكسببببببببت فقد اإلقليم، بدول  للسببببببببودان الخارجية العالقات إطار وفي    

 وقفامل بالنسبببة اببعوبة من ذلق مثله وما اإلنقاذ لنظام الخارجية السببياسببة توجهات على القطرية

 سبببببببهنف اإلنقاذ نظام وجد فقد األزمة، هذه تجاه وضبببببببوم بكل اختياراته بتحديد املطالب السببببببوداني

 
 
 سببب دعمته التي قطر تجاه األخال ي االلتزام بين فما والخسبببارة، املكسبببب حسببببابات بين محكوما

 
 ياسببببيا

 
 
 من لك مع الراهنة االسببببببببببتراتيجية بتحالفاته االلتزام وبين جهة، من حكمه فترة طوال واقتصبببببببببباديا

  يسببعى اإلنقاذ نظام وأن خااببة. أخرى  جهة من واإلمارات السببعودية
 
 سببياسببي مكاسبببه لتعظيم دائما

 
 ا

 
 
 مليار 07 – 01 بين ما تقدر مباشببببرة اجنبية اسببببتثمارات لجذب الخرطوم تخطط حيث  واقتصبببباديا

ي اإليجا  الحياد التزام على تقوم برجماتية خارجية سببببياسببببة تبني طريق عن ،(2105 عام خالل دوالر
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 وطنيةال املصببببببببالح على الحفاظ بهدف والدولية اإلقليمية القوى  مع االسببببببببتراتيجي التحالف وتعزيز

 .للسودان

،
 
 بحضببببببور  أفريقية دول  خمس رؤسبببببباء ضببببببمت التي السبببببباحل دول  قمة أقرت فقد وأفريقيا

 ةاالرهابي املجموعات ملكافحة مشبببببببببببتركة إقليمية قوة إنشببببببببببباء ماكرون، إيمانويل الفرنسببببببببببب ي الرئيس

 التي ةاإلرهابي الهجمات مكافحة بهدف الساحل، أجل من التحالف" مسم  تحت املنطقة في املنتشرة

 نسببببيقبالت تقوم أن ملصببببر يمكن والتي الحدود عبر منفذيها ومالحقة املجاورة، والدول  مالي تسبببتهدف

 .اإلرهاب بمكافحة الخااة الخبرات تبادل إطار في الدول  هذه مع

أما فيما يتعلق بتصبببببباعد حدة الخالف في ايران بين الرئيس حسببببببن روحاني والحر  الثوري 

 ي،جعفر  علي محمد الركن اللواء اإليراني يالثور  للحر  العام القائد اإليراني، خااببببببببة بعد تعيين

  كوثري، إسماعيل للعميد
 
 لتأمين الثوري الحر  عمليات قيادة مركز يعتبر الذي( هللا ثار  ملقر قائدا

 فاملل إدارة في بالعجز الحالية الحكومة خامنئي األعلى اتهام املرشببببببببد طهران، عالوة علي العاابببببببمة

 أغلبية فإن هذا الصدام  من حدة ، وعلي الرغمالثانوية بالقضايا األساسية القضبايا وبخلط الثقافي

 بعض يف املرشبببببببببد أملح كما الرئيس عزل  إلى ليصبببببببببل تطوره إمكانية في يشبببببببببككون  واملراقبين الخبراء

  تصببببريحاته،
 
هم اببببدر فبني وروحاني، اببببدر بني حالتي بين الظروف الختالف نظرا  والتآمر ةبالخيان اتُّ

 فضببلاأل  السببياسببات تحديد مسببألة على تقتصببر فهي روحاني، مع خامنئي خالفات أما األميركيين، مع

 تاالنتخابا كشببفتها واضببحة شببعبية لقاعدة يسببتند روحاني حسببن الرئيس خااببة وان إيران، لخدمة

 ادر. بني يمتلكه يكن لم ما وهو األخيرة الرئاسية
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 وحدة البحوث

 

 

 

الدراسممات يتضمممه ا ا الباب مجموعم مه 

والبحوث التي أعمداما عدد مه الربرام مه 

 دارل ورارج المركز.
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 الوجود العسكري األجنبي في القرن األفريقي  

 وأثره على األمن القومي المصري 

 د. أيمن السيد شبانة

 معهد البحوث والدراسات األفريقية -أستاذ العلوم السياسية 

 القاهرةجامعة 
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 الوجود العسكري األجنبي في القرن األفريقي  " 

 "وأثره على األمن القومي المصري 

 د. أيمن السيد شبانة

 مقدمة:   

 يضببببم من الناحية الجغرافية أر ع دول و  يقع إقليم القرن األفريقى فى شببببرق القارة األفريقية.

: الصبببببببببومال، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا. وبجانب هذا التعريف الجغرافى الضبببببببببيق هناك تعريفات هى

 أخرى مثل: كينيا، وأوغندا، وتنزانيا،  -للدول سببببالفة الذكرباإلضببببافة  -شببببملتموسببببعة سببببياسببببية 
 
دوال

 ال 
 
 هارتباطوجنوب السببببببودان. وهناك من يعتبر اليمن ضببببببمن دول اإلقليم، رغم وقوعها فى آسبببببببيا، نظرا

، وهو مبا اتحبببببببببببح مع انبدالع املواجهبات بين الحكومبة اليمنيبة وجمباعة دول القرن األفريقىببالشبببببببببببديبد 

 .  2107الحوثى، وانطالق عملية عاافة الحزم ضد الحوثيين منذ مار  

تنبع أهمية القرن األفريقى من قيمة موقعه االستراتيجى، الذى يشرف على املدخل الجنوبى        

 للبحر األ 
 
مليون  0.3 نحوألف سققققققققققق ينة، محذملة  03 زهذء محمر، مميقققققققققققي  لذى املندى، الذى  ع ر  سقققققققققققنويذ

، مهو مذ جعله 
 
 للتنذفس لين القوى الدملية ماإلقليمية، خذصة أنه لرميل من الن ط يوميذ

 
تحكم يموضعذ

 م مققذ ألى
 
تحركققذع عرققققققققققققققكريققة قققذ مققة من  فى مامحققد من أهم قرت ترققذلن الن ط العققذمليققةه يمققذ أنققه يماققل ممرا

 ه العربيمنطقة الخليج  ترذ الواليذع املتحدن مأملمبذ 

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 

مة، اإلثيوبى(، متنذمى ظذهرن الجريمة املنظ-لصومذل ماليمن(، مالنزاعذع اإلقليمية )النزاع االليترى )محذلتي ا

 مالتي  شمل القرصنة، متهريب البشر ماملنترذع، مغريل األموال، هههالخه 

مقد تريز الوجو  العركري األجنبي في القرن األفريقي فى إنشذء القواعد العركرية من جذنب        

وى االستعمذلية الرذلقة )القذعدن ال رنرية في جيبو ي(، تلي ذلك اترذ  بعض القوى الدملية الق

                                                           
  جامعة القاهرة  - معهد البحوث والدراسات األفريقيةأستاذ العلوم السياسية 
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ماإلقليمية للحصول على موقئ قدم فى اإلقليم، ع ر إنشذء قواعد عركرية، تتيح ل ذ مراقبة الوضع األمني 

ديد من القواعد في لذإلقليم، خذصة مع تزايد عمليذع الجريمة املنظمةه مفى هذا اإلقذل تم إنشذء الع

 جيبو ي، معلى لأس ذ القذعدن األمريكيةه 

يمذ شققق د اإلقليم إنشقققذء قواعد عرقققكرية من جذنب  مل لم يكن ل ذ مجو  عرقققكري تقليدي       

فى القرن األفريقي، ممنهذ اليذلذن مالصقققققققققين، اللتذن أقذمتذ لذل عل قواعد عرقققققققققكرية في جيبو ي، ملبمذ تلح  

 عن الققققذعققدن الترييققة في الصققققققققققققققومققذل، مالقققذعقققدن  بهمققذ اململكققة العربيققة
 
الرققققققققققققققعو يققة في مقققت المح ، فيقققققققققققققق،

اإلمذلاتية املزمع إقذمتهذ فيمذ يعرف لرم ولية صققققققومذل النده يمذ شقققققق د اإلقليم ت وين تحذل ذع عرققققققكرية 

 إقليمية ملواج ة عمليذع اختطذف الر ن، ميذا لل صل لين الحدم  االليترية الجيبوتيةه

 
 
 العسكري األجنبي في القرن األفريقي: الوجود -أوال

 عد جيبو ي هي املقصقققققد األمل للقوى الدملية ماإلقليمية التي سقققققعت إ ى التمريز العرقققققكري        

 ملوقع ذ االسقققققققتراتيجي على ميقققققققي  لذى املندى، مالذي يكرققققققق هذ قيمة اسقققققققتراتيري
 
 ةفى القرن األفريقي، نظرا

ألف ييلومتر مربع  30مموال هذ املحدم ن، محيث تبلغ مرذمحتهذ  يبيرن، ت وت لكاير عد  سق ذههذ ممرقذمحتهذ

ميعيش نحو خمس سقققققققققققققق ذن البلد تقريبذ تحت خط ه ألف نرققققققققققققققمقة 368ميققدل عقد  سقققققققققققققق قذههقذ لنحو ه فقط

 (1) ال قره

جيبو ي مقذلنة لذلصققققومذل، التي  شققققرف  ييقققذف لذلك محذلة االسققققتقرال الرققققيذفقققق ي النرققققبي فى      

على خليج عقققدن، مامحت قققذظ قققذ بع،ققققذع م يقققة مع القوى القققدمليقققة ماإلقليميقققة مققققذلنقققة لققق ليتريقققذ، التي توترع 

ع،قذتهذ اإلقليمية مالدملية، م عرضققققققققققت للعقوبذع من جذنب مرلس األمن الدم ي، إثر اتهذمذ لدعم محرية 

  (3) الداخلية لدمل الجواله الشبذى الصومذلية، مالتدخل فى الشئون 

                                                           
(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/ 

http://nationalinterest.org/profile/ben-ho-wan-beng
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 القاعدة الفرنسية في جيبوتي:-0

ه ممع قرى 1383كذنت جيبو ي أمحد أهم املرقققققتعمراع ال رنرققققققية في القرن األفريقي منذ عذم       

كرية تيمن إ ى ات ذقية عرفرنرذ لذا توصلت فيهذه الت ريط محصقول ذ على االستق،ل لم ترغب فرنرذ في 

 ثم تقلص فى جيبو ي، فرنسققققققق ي جندي 8833م 0333لين تمريز فيهذ عد  يترامح إنشقققققققذء قذعدن عرقققققققكرية ي

 يرزء من قواع مح ظ األمنه جندي 1833 نحوالعد  إ ى 

ي، يمذ ى جيبو مقدمة القواعد العرققققكرية األجنبية ف فيم عد القذعدن العرققققكرية ال رنرققققية        

ميقققي   محمذية محرية الترذلن ع رفى م ذ ذم تتريز م ألفريقيةه القذلن ا عت ر أهم قذعدن عرقققكرية ل رنرقققذ فى 

لذى املندى، ممحمذية ال رنرقققققققققققققيين، متن يذ قلعذع جوية في الدمل القريبة التي  شقققققققققققققن فرنرقققققققققققققذ فيهذ غذلاع 

 خذلجي أم أزمذع أمنية  اخليةهاعتداء  أيمن  جيبو يممحمذية ى، فريقيذ الوسطأم  مذ يجوية، مال 

ملرذهمة ، أن اجيبو يئذسة ألكذن القواع ال رنرية العذملة في ل البيذنذع الصذ لن عن مت يد       

محوا ي  أيمليون يولم،  103تماقل قرالقة فى جيبو ي االقتصققققققققققققققذ يقة لعنققذصققققققققققققققر هقذ  القواع مأفرا  عققذئ،تهم 

 النذتج املحلى اإلجمذ ي لجيبو يهمن  38%

 القاعدة األمريكية في جيبوتي: -2

ت قذعدتين عرقققكريتين فى الصقققومذل، أمحدهمذ فى مينذء لربرن كذنت الواليذع املتحدن قد أقذم       

عذم  على خليج عقدن، ماألخرى فى مطقذل مققديشققققققققققققققيو على املحيط ال نقديه ممع سقققققققققققققققو  نظقذم سققققققققققققققيقذ  لرى 

، 1998إ ى  1993، شقققققذليت الواليذع املتحدن فى عملية األمم املتحدن في الصقققققومذل، خ،ل املدن من 1991

عذ ن األمل ه لكنهذ منيت لذل شقققققققل، ممذ  فع إ الن الرئيس كلينتون الت ذذ مالتي عرفت لذسقققققققم عملية  اسقققققققت

مرسقققققوم لئذفققققق ي ييقققققي  من مشقققققذلية القواع األمريكية في عمليذع األمم املتحدن لدعم الرقققققلم، خذصقققققة فى 

 القذلن األفريقيةه     

لك من  ي، مذهنذ قرلع اإل الن األمريكية ترييز مجو هذ العرققققققققققكري لذلقرن األفريقي فى جيبو       

جنققدي(، مالتي  8333التي  عت ر أي ر قواعققدهققذ العرققققققققققققققكريققة الققدائمققة في أفريقيققذ )خ،ل قققذعققدن ليمونيققه، م 

في مراقبة األمضقققذع األمنية في القرن األفريقي، مشققققن الدجمذع ضقققد عنذصققققر  3331 عتمد عليهذ منذ العذم 
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فريقية املشقققققققققققذلية في الحرى ضققققققققققققد القذعدن مالشقققققققققققبذى املجذهدين لذليمن مالصقققققققققققومذل، متدليب القواع األ 

لققذا محرصققققققققققققققت الواليققذع املتحقدن على تمقديققد عقققد إيرققذل ققذعققدتهققذ في جيبو ي لعشققققققققققققققرن سققققققققققققققنواع  (1)اإللهقذىه

 مليون  مالله    63مليون  مالل إ ى  03قذ مة، مع ميذع ة قيمتهذ اإليرذلية من 

في ذاع االترذ ، محصققققققققققققلت الواليذع املتحدن على  رققققققققققققق ي،ع عرقققققققققققققكرية في العديد من املوانئ        

ماملواقع في  مل اإلقليم، مال مينذء ممبذسقققققققذ منذللون في يينيذ، ميذا منطقة  ألبذ مينش  في إثيوبيذ، مذلك 

ية في ة األمضققققققذع األمنلتيرققققققير عمل الطذئراع لدمن قيذل، التي تنطل  ليققققققرى العنذصققققققر الج ذ ية، ممراقب

 القرن األفريقيه 

 القاعدة اليابانية في جيبوتي: -3

 ) 13، مذلقك على مرققققققققققققققذمحقة 3339أققذمقت اليقذلقذن ققذعقدن عرققققققققققققققكريقة في جيبو ي عقذم                     
 
 03هكتذلا

ينقققذء  ائم ممطقققذل إلق،ع مهبو  ققققذئراع  ، يشققققققققققققققمقققل إنشققققققققققققققققذء مات قققذت مع مح ومقققة الب، فقققدان(، مذلقققك إثر 

 ه3311عذم منذ ال لريبو يالتمريز جندي( في  133)القواع اليذلذنية ه مبذل عل لدأع سققققتط،ع اليذلذنيةاال 

(3)  

: موازنققة م رققققققققققققققتهقدف قوييو من إنشققققققققققققققذء هقذ  الققذعققدن تحقي  ألبعقة مصققققققققققققققذل  على األققل هى       

الن وذ الصققققققققيني 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 

اليققذلققذنيققة املشققققققققققققققذليققة فى التحققذلف الققدم ي القرصققققققققققققققنقة، محيققث  عت ر هققذ  القققذعققدن محطققة النط،ت الطققذئراع 

 (0) ملواج ة القرصنة ل ليج عدنه

                                                           
(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 

، حيث احتجز القراصنة مجموعة من تلك السفن بهدف 7002و 7002كانت السفن اليابانية قد تعرضت للعديد من الهجمات خالل العام  (3)
 الحصول على األموال كفدية لها. وفى كل مرة كانت القوات األجنبية المتمركزة فى اإلقليم تتدخل إلطالق سراحها. 

http://nationalinterest.org/profile/ben-ho-wan-beng
http://www.reuters.com/journalists/nobuhiro-kubo
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 القاعدة الصينية في جيبوتي:-8

في مينذء مل قذعدن عركرية خذلج محدم هذ مذلك أقذمة عن إ 3318أعلنت الصين فى نوفم ر       

سققنواع مع مح ومة جيبو يه ميعت ر ذلك  13في شققمذل جيبو ي، مذلك لموجب ات ذت مدته  Obock أمبون

 للوجو  االقتصقققققذ ي ال ذعل للصققققققين فى القرن األفريقي، إذ تمول 
 
تطوير  رمعذعالصققققققين محذليذ مشققققققتتويرذ

ع شقققققققققققب ذ، تتيقققققققققققمن إنشقققققققققققذء متطوير مليذل  مالل 18ل ل ة مذلية تقدل ل يثر من جيبو ي،  فيالبنى التحتية 

رقققققققق ى أ يس ألذلذه يمذ  -، متمويل خط سققققققققكة محديد جيبو يالبحرية ماملطذلاع الجيبوتية ئالطرت، ماملوان

 مليذل  مالله  1.3لكين إ ى شراء محصة م مة فى مينذء جيبو ي لقيمة 

سقققققيذسقققققية ملعل إنشقققققذء القذعدن الصقققققينية، التي  رقققققتوعب عشقققققرن  الف جندي، يتنذقض مع        

قوية  مرذل لنذء قدلاع عرققققققققققكرية ىمريكية فمنذفرققققققققققة الواليذع املتحدن األ ى تترنب التالتقليدية  الصققققققققققين

 نحو  عديل العقيدن القتذلية للجيش الصيني  جيش التحرير ماالنتشقذل محول العذلم
 
ه يمذ أنه يمال توج ذ

وم قالشقققعبي ، مالتى كذنت تقوم على أسقققذا الدفذع عن محدم  األمة، ممحمذية قيم النظذم الشقققيو ي، ل ى ي

متنوعة قتذلية مغير قتذلية خذلج محدم  الدملة، األمر الذى لبمذ يوايبه إ خذل  غييراع عميقة  اء م ذم ل 

               (1) خ،ل األعوام القذ مة على ت وين الجيش م رليحه منظمه التدليبيةه

 فى      
 
 نوعيذ

 
أ ماع الرقققققققيذسقققققققة الخذلجية الصقققققققينية إزاء  يمذ أن إنشقققققققذء هذ  القذعدن يمال تحوال

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 رقق ذ لقفذلقة لذعتبذلهذ  أي ر  ملة نذمية فى العذلم ، مت يد 

  ممقذ أن ع،ققذتهقذ لق فريقيقذ تق
 
وم على مبقذ   التعقذمن، مالنقديقة ماملنذفع املشققققققققققققققترية، مالاقة املتبذ لة، بعيدا

 عن سيذسذع الترلط مال يمنةه 

لكن تبقى هنقققذن بعض العوامقققل التي ت رققققققققققققققر اترقققذ  الصققققققققققققققين نحو تكايف متطوير مجو هقققذ        

من الن ط الذي  %09العركري فى القرن األفريقيه مأهم ذ: محمذية الوال اع الن طية الصينية، محيث يمر

                                                           
        (1) د. أيمن شبانة، " الصين: الذراع العسكرى يمتد ألفريقيا"، جريدة الخليج، الشارقة، ديسمبر5102.    



 1025 يونيو -( إبريل 57) العدد  الشـَـرق األوسـَـط  مجلة أوراق

- 18 - 
 

ممواج ة التهديداع التى تواجه املصقققققققذل   (1)  رقققققققتول   الصقققققققين من الشقققققققرت األمسقققققققط ع ر املحيط ال نديه

الصينية فى اإلقليم، نتيرة النتشذل الحركذع األصولية ذاع املرجعية اإلس،مية، مال الشبذى املجذهدين 

 الصققققققققققققققومققذليققة، متنققذمى الصققققققققققققققراعققذع الققداخليققة، محيققث شقققققققققققققق ققل الصققققققققققققققراع ف
 
 قويققذ

 
ى جنوى الرققققققققققققققو ان تهققديققدا

من مال اتهذ الن طية من أفريقيذه  %7ل،سقققققققتامذلاع الن طية الصقققققققينية فى هذ  الدملة، التى ت من للصقققققققين 

مهو مذ أيد للح ومة الصققينية عدم ي ذية االعتمذ  على املشققذلكذع الرمزية لقواتهذ املرققلحة ضققمن بعاذع 

يققذ، مالمققذ هو ال ونغو الققديموقراقيققة مجنوى الرققققققققققققققو ان، أم األمم املتحققدن لح ظ مبنققذء الرققققققققققققققلم فى أفريق

 املشذلية فى مواج ة عمليذع القرصنة في خليج عدنه 

لكن إقذمة القذعدن الصققققققققققينية قد  رققققققققققبب فى إزعذج القوى الدملية ذاع املصقققققققققققذل  مالن وذ فى       

قطة نذملية، متمنح ذ املنطققة، خقذصققققققققققققققة أههقذ سققققققققققققققتمكن الصققققققققققققققين من تابيقت أققدام قذ فى املمراع البحريقة الع

  جزيرن العربية محيث م ذمن الن ط ال ذئلةهإ ى المصول مريح 

الصقققققق ة مزالن الخذلجية الصققققققينية لذا سققققققعت الصققققققين إ ى قم نة الدمل الغربية، محيث نزعت       

سققققيذسققققتهذ فى القذلن األفريقية ليرققققت لحذجة إ ى هذ  النوعية  نالعرققققكرية عن قذعدتهذ لريبو ي، م يدن أ

، يتيققققققققققققققمن تققدليقققب الصققققققققققققققين 3318لقواعقققد، مأن األمر يتعل  لقققذت ققذت تم توقيعققه مع جيبو ي فى ف رايرمن ا

الصققققققين ن لرقققققق ،  رققققققت دم فى ت مين الدعم اللوجيرققققققتي نقطة تموينللقواع املرققققققلحة الجيبوتية، مإقذمة 

حرية فى لبمحذلبة القرصقققققنة اسقققققيذت  فىاملتحدن  األممالعذملة ضقققققمن قواع الترذلية، ميذا سققققق نهذ الحربية 

ى خذصققققققققققققة أن جيبو ي تبعد محوا مت مين امل،محة، مالقيذم بعمليذع اإلج،ء في محذالع الطوال ، خليج عدن، 

  الف يم عن الحدم  الصينيةه    7

 
 
 الوجود العسكري للقوى اإلقليمية في القرن األفريقي: -ثانيا

ل فى اليتريذ، خذصقققققققققققة في ألخبيتواترع التقذلير التى ت يد مجو  قواعد عرقققققققققققكرية إسقققققققققققرائيلية        

 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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، خذصققققققققققققة أن ال يوجد محتى اآلن  ليل 
 
ل ذ مجو  إال فى عقول أعداء اليتريذه مهنذ يبدم الن ي اإلليتري منطقيذ

 (1) ع إسرائيلية على األلاض ي اإلليتريةهمذ ى  امغ يابت مجو  قواعد أم قوا

تتمرك ل ل  ليئة أمنية مواتية تيمن س،متهذ اإلقليمية ممصذلح ذ فهي ذلنربة إليران، بم        

 تواج ه مشققرمعذع أخرى منذفرققة، مهو مذ ي رققر تمريز 
 
 إقليميذ

 
االقتصققذ ية، خذصققة أههذ تملك مشققرمعذ

سقققققققققققققيذت محذلبة ظذهرن اختطذف الرققققققققققققق ن، ممحذمالتهذ الد مبة  فيالقطع البحرية اإليرانية فى خليج عدن، 

 (ه مجيبو ي)اليتريذ  ماألفريقي)اليمن(،  اآلسيوي للن ذذ إ ى  ائرن البحر األمحمر، لرذنبية 

ممع انط،ت عملية عذصققققق ة الحزم ضقققققد الحوثيين في اليمن، صقققققدلع تقذلير تتهم اليتريذ ل تح       

ألخبيل  هلك( على البحر األمحمر أمذم فيل  القدا معنذصر الحرا الاولي األلاض ي مالجزل اإلليترية فى )

اإليراني، منصب لطذليذع صواليخ إيرانية لذلقرى من مينذء عصبه متوفير مرايز التدليب ماإليواء مالع،ج 

 ىلعنذصقققققققققققر الحوثيين الشقققققققققققيعة )املوالين إليران(، مت زين الرققققققققققق،ح اإليراني، مإيصقققققققققققذله إ ى مريز الحوثيين ف

 تنتقل لين مينذء )عصب( اإلليتري ممينذء )محرف س يذن( اليمنىه صعدن، ع ر قوالى الصيد الصغيرن، التي 

 ،ققققققققققققققحي قة  إليتريقذ الحقدياة ،        
 
لكن الخقذلجيقة اإلليتريقة ن قت تلقك االتهقذمقذعه يمقذ ن تهقذ أييققققققققققققققذ

 دل عن أى ج ة لسقققمية محتىلم تصققالنذققة لذسققم الح ومة اإلليتريةه مي،محظ أن االتهذمذع سقققذل ة الذير 

منية أن عنذصقققر أمنية ي، يكشقققف عن لذلقذهرنتصقققريح منرقققوى للملح  العرقققكري اليمنى اآلن، لذسقققتءنذء 

ذن ل ،ف ذلققك كقق هلصققققققققققققققدع تر يزاع إيرانيققة في إليتريققذ، لتوجيققه مرققققققققققققققذعققداع للجمققذعققذع الحوثيققة املتمر ن

ض أمحزاى املعذلضة اإلليترية، خذصة مصدل هذ  االتهذمذع يتمال فى ج ذع غير لسمية عديدنه ضمت بع

محزى امل تمر اإلسققققق،مي، لذإلضققققققذفة لوسقققققذئل اإلع،م فى اليمن مالرققققققعو ية، مبعض الدمل العربية األخرى، 

 عن بعض املحللين الريذسيين مالخ راء العركريينه
 
  (3) في،

                                                           
(1)Eritrean Centre for Strategic Studies (ECSS) , Eritrea : Phantom Israeli and Iranian Military Bases,  

http://www.eastafro.com/2012/12/27. 

 . 7002أبريل ، القاهرةموقع المركز اإلقليمى للدراسات االستراتيجية، " اريتريا وعملية عاصفة الحزم "، د. أيمن شبانة،  (7)

http://www.eastafro.com/2012/12/27
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أمقققذ عن األسققققققققققققققبقققذى التي  فعقققت البعض لتوجيقققه هقققذ  االتهقققذمقققذع إلليتريقققذ فهي  عو  إ ى أمرين       

أسقققققذسقققققيين همذ: التشقققققكك فى مواقف إليتريذ من العرى مقيقققققذيذهم، مالع،قذع القوية ماملتنذمية لين نظذم 

 أفولقى مكل من إيران مالرئيس اليمنى الرذل  مالحوثيينه 

على زيذلن إيران، ماستقبذل املرئولين اإليرانيينه يمذ مقعت الدملتذن إذ  أى الرئيس اإلليتري       

 في أسقمر  في سقبتم ر
 
 مذ يرذعد ق ران، يتيح إليران تكرير يميذع من الن ط خذلج ألاضقيهذ، ل3333ات ذقذ

 هعندمذ  شقققققققتد العقوبذع الدملية عليهذ، مذلك محظر  م ي على تصقققققققدير مشقققققققتقذتهذ الن طية ىعلى اخترات أ

 ه 3339أيدع إليتريذ ال رنذمج النومي اإليراني بش ل علني عذم يمذ 

فرققققققققققققققر البعض تنققققذمى الع،قققققذع لين الجققققذنبين برقققققققققققققق ي إليتريققققذ ل،سققققققققققققققت ققققذ ن من الاقققققل قققققد م        

االقتصققققققذ ي اإليراني فى  عم اقتصققققققذ هذ الوقني، الذي يعذني من مشققققققك،ع هي لية جمة، لذلحصققققققول على 

اإليراني، خذصققققققققة بعد  عرضقققققققق ذ للعقوبذع الدمليةه ييققققققققذف لذلك لغبة املرققققققققذعداع االقتصققققققققذ ية مالن ط 

إليتريققذ فى تققدعيم متنويع تحققذل ققذتهققذ الخققذلجيققة، بعققد العزلققة اإلقليميققة التي فرضققققققققققققققتهققذ عليهققذ إثيوبيققذ فى القرن 

األفريقي مفى إققققذل ال يئقققة الح وميقققة للتنميقققة فى شققققققققققققققرت أفريقيقققذ )إيرقققذ (، منزاع قققذ الحقققدم ي مع جيبو ي، 

 يم  ملهذ فى الصومذله  متحج

فى املقذلل تحرص إيران على مواصلة  عم الشيعة فى الدمل العربية، مالمذ محدث فى البحرين       

مغيرهذ، مرقققققققققققتغلة انشقققققققققققغذل العرى لمذ يعرف لاولاع الربيع العربي متداعيذتهذ، مذلك لذلتمريز في منطقة 

 ى الرغبة التى  عززع بعد مشذليتهذ فى التحذلفلذى املندى، الت ذذهذ يقذعدن عركرية ماست بذلاتيةه مه

 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        

عد  زيذلاع على عبد هللا صققققققققققذل  إ ى العذصققققققققققمة أفولقى مقوى االنق،ى على الشققققققققققرعية لذليمن، لذلنظر إ ى  

اإلليترية، مامت،ن أسققققققرن الرئيس اليمنى الرققققققذل  للعديد من املشقققققققرمعذع االسققققققتامذلية ماملنشققققققق ع ماملنذزل 

، خذصة بعد  روية النزاع لين الدملتين بش ن جزل ألخبيل محنيش ع ر التحكيم عذم 
 
 ه  1993أييذ
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 عن م        
 
، لذإلضقققققققققققققذفة إ ى 3339جو  ظذهر للحوثين فى إليتريذ منذ العذم يمذ تر  ع أنبذء أييقققققققققققققذ

لئيس  ائرن الع،قذع الخذلجية في املكتب الرققققققققققققققيذفقققققققققققققق ي من الحوثيين، لرئذسققققققققققققققة لفيع املرققققققققققققققتوى زيقذلن مفد 

 للقذء القيذ اع الرققيذسققية فيالعزى، إ ى أسققمرن عقب شققن عملية عذصقق ة الحزم، مذلك لحوثيين محرققين ل

  تعذمن العركري مع البحرية اإلليتريةه ، مبحث سبل الإليتريذ

 أن لئيرققققققققققق ذ لجب قيب أل مغذن لصقققققققققققد  افتتذح قذعدن ترييذ أعلنت من ج ة أخرى،        
 
م خرا

 التي، مذلك لذلقرى من مطذل مقديشقيو، محيث  شتمل القذعدن 3317عرقكرية فى الصقومذل خ،ل العذم 

، على ث،ث مدالا، مم ذزن لقسققققلحة مالذخيرن، مألنيه لةقذمة، 3318مذلا  مضققققع اجر األسققققذا ل ذ فى

 (1)  ماللهمليون  83هكتذل، لت ل ة  833مذلك على مرذمحة تبلغ

 األم ى هذتبعد قذعدأنقرن  تقيم ذالقذعدن الاذنية التى  هيذلصومذل لالقذعدن التريية م عت ر       

 فى ن  ذلدأع عمل مالتيقطر،  في
 
على  3318لموجب ات ذت الدملتين فى  يرم ر مذلك ، 3318وفم رفعليذ

ذملاع الدفذعية، ماملن ذع، مالصنذعالعركري مرذالع التدليب فى  همذ شكيل  لية لتعزيز التعذمن لين

 (3)للقواعهتمريز املتبذ ل الالعركرية املشترية، م 

 أل ماع جديدن فى الرقيذسة الخذلجية التريية  نعدذإقذمة الق ديعم       
 
التريية لذلصقومذل ت عي،

ل يقققققققققذء اتمكنت من تحقي  اختراقذع عديدن فى  مذإزاء أفريقيذ،  عتمد على عنذصقققققققققر القون الصقققققققققلبة، بعد

مقذ ياير الترققققققققققققققذ الع عن أسققققققققققققققبقذى هقذا التحول متوقيته، ملقذسققققققققققققققت قدام عنقذصققققققققققققققر القون النقذعمقةه  األفريقي

 أفريقية أخرىهال  فى  مل مإم ذنية تكر 

جندى  13.833أيدع ترييذ أن إنشققققققققققققذء قذعدتهذ لذلصققققققققققققومذل يرققققققققققققتهدف تدليب أيثر من مقد       

من املققدلبين العرققققققققققققققكريين  333، للمرققققققققققققققذهمققة فى إقرال األمن، مم ققذفحققة اإللهقذى، مذلققك على يقد صققققققققققققققومقذ ي

 لج و هذ فى تحقي  الرلم أن  األتران، م يدن
 
 صومذله ذللذلك ي  ى استكمذال

                                                           
(1)Turkish army establishing military base in Somalia,http://www.presstv.ir/Detail/2016/01/19/446356  

، أبو ظبى ،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمةد. أيمن شبانة، " أبعاد الدور: دوافع تأسيس قاعدة عسكرية تركية فى الصومال"،  (7) 
 .  7002أبريل  6اإلمارات العربية المتحدة، 

http://www.presstv.ir/Detail/2016/01/19/446356
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 أخرى تتماققققل فى      
 
لغبققققة ترييققققذ فى محمققققذيققققة مصققققققققققققققققذلح ققققذ لكن فى تققققديرى أن األمر يحمققققل أهققققدافققققذ

ه ممن 3318مليققذل  مالل عققذم  33االقتصققققققققققققققذ يققة فى أفريقيققذ، محيققث للغ اجم الترققذلن الترييققة األفريقيققة نحو

 6تهذ املبذشرن فى أفريقيذ جم استامذلاه يمذ يبلغ ا3330مليذل  مالل لحلول العذم  83املخطط أن يصل إ ى 

إ ى القرن األفريقى، مإجراء ذلاع ذ العرققققققققققققكرى مد سقققققققققققق ى أنقرن إ ى ه لذإلضققققققققققققذفة إ ى 3318مليذل  مالل لنهذية 

مقعققت لققذل عققل ات ققذقققذع أمنيققة مع كققل من يينيققذ مإثيوبيققذ  بعققدمققذاملنققذملاع املشققققققققققققققتريققة مع جيو  املنطقققة، 

 عن لغبتهذ فى على م ذفحة اإللهذى يةاألمن هذمتنزانيذ مأمغندا لتدليب قوات
 
ديدن أمذم فتح أسققوات جه فيقق،

 (1) األفريقيهفى القرن  اإليرانيمموازنة الن وذ  الصنذعذع العركرية التريية،

نشقققققققققرع قطر قون صقققققققققغيرن لح ظ أمذ عن الوجو  العرقققققققققكري العربي فى القرن األفريقي، فقد       

، فى إقذل ات ذت لترقققققققققققققوية النزاع 3313جندي(، مذلك عذم  333) مإليتريذ جيبو يلين الرقققققققققققققلم على الحدم  

ه لكن قطر اضققققققققققققققطرع 3333الحقدم ي لين القدملتين، مالذى أ ى إ ى اشققققققققققققققتبذكذع مرققققققققققققققلحة لينهمذ فى يونيو 

 ل  ض مرقققققققتوى التمايل 3317لسقققققققحب تلك القون فى يونيو 
 
، بعدمذ ات ذع كل من اليتريذ مجيبو ي قرالا

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

أيد مزير خذلجية إذ  جيبو يه فىنشققققققققققققذء قذعدن عرققققققققققققكرية إلالرققققققققققققعو ية يمذ  رقققققققققققق ى اململكة       

يوسقققققققف، أن مح ومة ل،   مافقت مبدئيذ على إقذمة قذعدن عرقققققققكرية سقققققققعو ية على  ى، محمو  علجيبو ي

ملغم تق ييقد الريقذن أن الققذعقدن ل ققذ  هجيبو ي ىف العرققققققققققققققكري ألاضققققققققققققققيهقذ، م يقدا أههقذ ترمحقب لوجو  اململكقة 

دن أن الققذع جيبو يمن شقققققققققققققق نقه أن يماقل لسققققققققققققققذلقة لقعقداء، أيقدع مأن إققذمتهقذ املنطققة،  ىع،ققة لحرمبهقذ ف

ال ع،قة م  ،لين الح ومتين الرققققققعو ية مالجيبوتية العرققققققكري ضققققققمن ات ذقية للتعذمن ت  ى املزمع إنشقققققذ هذ 

 (0) اليمنهل ذ لذلحرى في 

                                                           
 المرجع السابق. د. أيمن شبانة، " أبعاد الدور: دوافع تأسيس قاعدة عسكرية تركية في الصومال"،  (0) 

وهو ما ينذر  ،واكب القرار القطري تحركات عسكرية اريترية الحتالل مناطق جبل دميرة وجزيرة دميرة المتنازع عليها بين اريتريا وجيبوتي (7) 
 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،  شققققققققققققذلن اإلمذلاع العربية املتحدن في التحذلف الدم ي مل ذفحة القرصققققققققققققنة في       

خليج عدنه يمذ  شققققققققققققير التقذلير إ ى اعتزام اإلمذلاع إنشققققققققققققذء قذعدن عرققققققققققققكرية فيمذ يعرف لرم ولية ألن 

شققققققققققققققريققة موانئ  بي العققذمليققة بعقققد مققدتققه ث،ثين عققذمققذ إل الن مينققذء لربرن الصققققققققققققققومققذل، خققذصققققققققققققققة بعققدمققذ فققذزع 

ه مقد تدعم هذا االمحتمذل بعد ليصققققققققققققققبح مريزا إقليميقذ للخقدمقذع اللوجرققققققققققققققتيقة، 3316فى مقذيو متوسققققققققققققققيعقه 

 انط،ت عملية عذص ة الحزمه

 
 
 املواقف الرسمية والشعبية من الوجود العسكري األجنبي:-ثالثا

 قر التتمريز لققذلقرن األفريقي  رققققققققققققققتغققل محققذلققة  التي ى الققدمليققة ماإلقليميققةلقو اال شقققققققققققققققك أن       

لدمل اإلقليم، ميذا األمضقققققذع األمنية فيهذ، لتعزيز مجو هذ العرقققققكري، مخل  محذلة مالحذجة االقتصقققققذ ية 

         من القبول الرسمي مالشعبي لوجو هذ فى اإلقليمه 

 م على الخدمذع املرتبطة لموقع ذ املالب،  صقققققققذ  يعتمد اقتف ي جيبو ي على سقققققققبيل املاذل،       

يمذ أن القواعد ه على املرققققققققققققذعداع الخذلجية أسققققققققققققذفقققققققققققق يعلى البحر األمحمر ماملوانئ، محيث  عتمد بشقققققققققققق ل 

، محيث تحصقققققققققققل سقققققققققققنويذ على ذإيرا اتهالعرققققققققققكرية األجنبية تدل ل ذ م،يين الدماللاع، م عد مامحدن من أهم 

 همليون  مالل منهذ 163قرالة 

 من النظذم الحذيم فى جيبو ي، محيث       
 
لذا يلقى الوجو  العرققققققققققققققكري األجنبي فى جيبو ي ترمحيبذ

يتيح ذلققققك تقققق مين التمويققققل ال،زم للتنميققققة فى الب، ، التي يحققققذصققققققققققققققرهققققذ ال قره يمققققذ تقققق مققققل جيبو ي فى جققققذى 

، مي
 
 ماعدا

 
 لوجرقققققققتيذ مترذليذ

 
آلالف من وفر ملواقنيهذ ااالسقققققققتامذلاع األجنبية، لمذ ي هل ذ ل ي تصقققققققبح مريزا

 فرص العمل، على غرال ترربتي سنغذفولن م بيه 

ملعقل ذلقك هو مقذ  فع النظقذم لريبو ي للترمحيقب لذلقذعدن الصققققققققققققققينية، مذلك للحصققققققققققققققول على       

رذل محقوت م في جيبو يسققجل املرققذعداع االقتصققذ ية، مالتحرل النرققبي من اليققغو  الغربية املتعلقة ب

مإيطذليذ  بريطذنيذفرنرذ مالواليذع املتحدن م املكاف ل ل من  العركري الوجو  ظل  ياإلنرقذن، خذصة ف 

ذ جيبو ي أن مزير خذلجية أيد ه مهنذ مسقققققققوامحل ذ جيبو يمأملذنيذ فى 
 
 يبيالصقققققققين تمق فراغ

 
 في ل،  ، تنمويذ

 
را
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 ل ي 
 
م يحدث إ ى لكن ذلك ل هههي  ي األملمبيون مالعرى ملرققققققققققققذعدتهم في عملية التنمية، التي انتظرع قوي،

 لتقوم بهذا العمله  أن جذءع الصين

لرئذسة الرئيس  3317جديدن التي  ش لت فى ينذيراإل الن الصومذلية المفى الصومذل، لمحبت       

 ع ر-بشققققققر الشققققققعب الصققققققومذ ي هو من أن الرئيس محتى ، التريية محمد عبد هللا فرجذمو، لإنشققققققذء القذعدن

 الت  لقرى-  تويتر   االجتمذ يله على موقع التواصل   غريد 
 
 أههذ تقذم استنذ ا

 
ذت افتتذح القذعدن، م يدا

الصومذ ي  ه يمذ قذم مزير الدفذعالصومذ ياستعذ ن قون الجيش  فيسذل  لين الدملتينه مأههذ ستر م  ثنذئي

 ومذله ذ، بربب  عم ذ الكبير للصلرولة ت قديه للقذعدن، مجه خ،ل ذ الشكر لتريي  ينيعبد القذ ل على 

ذاته تقبل إنشذء هذ  القذعدن  من اعتران أم محتى  الصومذ يماملل ت للنظر هنذ أن الشعب       

مأههققذ  ،الصققققققققققققققومققذ يمقققدمققة ال ققذعلين الخققذلجيين املن رقين فى الصققققققققققققققراع  يفتققذمر، لققدعوى أن ترييققذ كققذنققت 

اخل مقديشققيو، لغم الصقققعوبذع األمنية فيهذ، الصققومذل، مالعمل من   يف محرصققت على مجو  مرققئوليهذ 

 من أهم املل قذع  الصققققققققققققققومقذ يجعلقت من امللف  التيللقدلجقة 
 
 تتوالهقذ الح ومة التريية بعد  ائرن التيمامحقدا

    (1) مق رصهاملبذشر لترييذ، خذصة فى سوليذ  الجغرافيالجوال 

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 

ض ن األفريقيه محيث ترفميتكرل األمر ذاته مع قوى املعذلضة املدنية ماملرلحة في  مل القر        

املعذلضة في جيبو ي مجو  القواعد العركرية في الب، ه يمذ ترفض محرية الشبذى املجذهدين فى 

 يد امل فمن الصومذل مجو  القذعدن التريية، م يدن أههذ ستتعذمل مع ذ يقون امحت،ل للصومذله لذلتذ ي

 لدجمذع املعذلضة، مالمذ محالقذعدن التريية ست ون أن 
 
 ت ريراعال، عندمذ قذلت 3310دث عذم هدفذ

                                                           
 المرجع السابق. د. أيمن شبانة، " أبعاد الدور: دوافع تأسيس قاعدة عسكرية تركية فى الصومال"،  (0) 
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من مقواع األ قطع الطري  على ترييذ أمذم إعذ ن لنذء القواع املرلحة ، مذلك لمحيط الر ذلن التريية

 هالصومذل فيمن إنشذء القواعد األجنبية الدمل األخرى ممنع  ة،الصومذلي

 
 
 أثر الوجود العسكري األجنبي في األمن القومي املصري: -رابعا

يتمتع القرن األفريقي ل همية اسقققققتراتيرية لذلغة األهمية لذلنرقققققبة ملصقققققر، فبذإلضقققققذفة إ ى أنه       

يشقققققققرف على املدخل الجنوبي للبحر األمحمر، ف و يتصقققققققل ل طو  تمذا مبذشقققققققرن مع إقليم محون النيل، 

ي، خذصققة فى صققر ممذ يرعل التحوالع في اإلقليم شققديدن الت ثير فى األمن القومي العربي، ماألمن الوقني امل

ذع لقعة ا رققققققققققظل اسققققققققققتمرال األزمذع في هذا اإلقليم الذي يصقققققققققق ه البعض ل ونه  للقذن أفريقيذ ، مفى ظل 

 هالخ،فذع لين مصر مإثيوبيذ مالرو ان محول ملف محون النيل، مإنشذء سد النهية اإلثيوبي

يرققققققققققققذ رعية مال كوميمذ  شققققققققققققترن  مل القرن األفريقي فى العديد من املنظمذع اإلقليمية ال        

مإيرذ  مإيذن )ترمع شرت أفريقيذ( مترمع صنعذء مغيرهمه مهو مذ ي ثر على محرية الت ذع،ع في اإلقليم، 

لم األملويذع ، مسالقرن األفريقيمي رن على صقذنع القرال املصقري التحديد الدقي  للمصذل  املصرية في 

رققققققققب اآلليذع للتعذمل مع ذ، على ضققققققققوء املشققققققققك،ع في إقذلهذ، مقبيعة التهديداع النذبعة من اإلقليم، مأن

املصققققققققرية الداخلية، خذصققققققققة تحدى اإللهذى، معدم التعذفي االقتصققققققققذ يه ميذا في ظل الت ذلب الدم ي على 

 اإلقليمه

ممع انتشققققققققققققذل القواعد العرققققققققققققكرية األجنبية الدملية ماإلقليمية في القرن األفريقي، فإن ذلك        

ى محرية الرقققيذسقققة الخذلجية املصقققرية فى القرن األفريقي، خذصقققة فى مذ يتعل  ي رن العديد من القيو  عل

لققإعققذ ن ترتيققب األمضققققققققققققققذع في الصققققققققققققققومققذل، ماألمن في إقليم البحر األمحمر، ممواج ققة التهققديققد اإلثيوبي لقمن 

القومي العربي، خذصقققققة في محذل مصقققققول أزمة سقققققد النهيقققققة إ ى قري  مرقققققدم ه إذ ييف يمكن ملصقققققر فى تلك 

 أن ت عل الخيذل العركري  نذان في ظل انتشذل تلك القواع األجنبية؟الحذلة 

 لذلعديد من التهديداع، ممنهذ سققققققققق ى إسققققققققققرائيل الد مى لخل  لمالط        
 
يمذ يرتبط ذلك أييقققققققققذ

أمنية مع  مل القرن األفريقيه مماذل ذلك محذملتهذ إيرذ   مل لن رققققققققققق ذ في إقذل لقيذ ن األمريكية الجديدن 
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ه ميذا قرح نظذم   مق،ع  ام   الدفذ ي، الذي يوفر الحمذية إلسققققققققققرائيل ممحل ذتهذ، محيث تترققققققققققع فى أفريقيذ

 م ذمه لتطذل محمذية الرو  اإلثيوبيةه

ييقققققققذف إ ى ذلك م ذقر التمد  اإليراني  الشقققققققي ي  في اإلقليم، محيث  رققققققق ى إيران للن ذذ إ ى       

لذلتواصقققققققققققل مالدعم املرققققققققققققتمر لجمذعة الحو يه ميذا القرن األفريقي، بعدمذ تمكنت من التمد  فى اليمن، 

 رققق ى ترييذ مقطر إ ى ضقققرى املصقققذل  املصقققرية فى اإلقليم، سقققواء لذلتنرقققي  مع إثيوبيذ فى إ الن م ذمضقققذع 

 اإلليترى، أم الت ثير على الترتيبذع الجذلية فى الصومذله -أزمة سد النهية، أم لتحجيم التعذمن املصرى 

ك فى ظقققققل مجو  اترقققققذ  للتنرققققققققققققققي  الانقققققذئي مالجمققققذ ي لين  مل اإلقليم فى متز ا  خطولن ذلققققق      

 على املصذل  
 
القيذيذ التي ترتبط لذملصذل  املصرية، مع استبعذ  مصر من تلك الترتيبذع، لمذ يمال خطرا

املصريةه إذ  ر ى إثيوبيذ محذليذ إ ى برط ن وذهذ لين خليج عدن ممحون النيل، متوثي  الع،قذع مع  مل 

الرققققققققققققو انى في أزمة سققققققققققققد النهيققققققققققققةه -خليج العربي، مجيبو ي مالرققققققققققققو ان، مماذل ذلك التنرققققققققققققي  اإلثيوبىال

 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 

 على ملء ال رار، لمذ فى ذلك قطر، التي محذملت الدخول على خط ا
 
ملصققققققققذلحة فى  ال فوله قذ لن سققققققققيذسققققققققيذ

 على ألن الواقعه يمذ أن  مل الخليج العربي ال تتبع سققققققيذسققققققذع مومحدن أم 
 
 ملموسققققققذ

 
ملكنهذ لم تحق  شقققققيئذ

 مترقة إزاء شرت أفريقيذه  

يمذ أن  عد  ال ذعلين الدمليين ماإلقليميين في شقققققققققرت أفريقيذ ال يصقققققققققب كله في خذنة التهديد        

ه الء ال ققذعلين من يمكن االسققققققققققققققت ققذ ن من ان راقققه فى اإلقليم فى  عم  للمصقققققققققققققققذل  املصققققققققققققققريققةه ف نققذن من

 الصين ماليذلذنه يمذ أن هنذن بعض  مل اإلقليم التى يمكن أن 
 
املصذل  املصريةه مفى مقدمة ه الء محذليذ

تقدعم التحركقذع املصققققققققققققققريقة مفى مققدمتهقذ اليتريقذ، التي يمكن التنرققققققققققققققي  مع قذ ملوازنة الن وذ مالرققققققققققققققيذسققققققققققققققذع 

 وبيةهاإلثي
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: اليبي في السياسي الصراع حلحلة من الدولية األطراف موقف

 المحتملة السيناريوهات

 

  عدنان موسيأ/ 

 في شئوه المغرب العربي ثباح



 1025 يونيو -( إبريل 57) العدد  الشـَـرق األوسـَـط  مجلة أوراق

- 28 - 
 

 

 

 

 حلحلدددة من الددددوليدددة األطراف موقف "

 هاتالسيناريو: ليبيا في السياسي الصراع

 " المحتملة

 

  موس ي عدنان

 مقدمة:

 ل،شققققققققققققتعذل لين الحين ماآلخر، في ظل اسققققققققققققتمرال الصققققققققققققراع لين األقراف          
 
مذزال الوضققققققققققققع في ليبيذ جذهزا

يزيد من محذلة االسققققتقطذى الحذ ن، لترجيح ي ة أمحد  املختل ة  اخل ليبيذ، مع تنذمى الدمل الخذلجي الذى

األقراف على محرققققققققققققققذى األخرى، في ظقل التغير املرققققققققققققققتمر في موازين القوى الققذئم لققراف ال ذعلة سققققققققققققققواء 

 الداخلية أم الخذلجيةه

 لين             
 
 مانققققققققققققققحقذ

 
ذعلة،  ال الدملية مالقوى  املتحدن األمم فى مققذلقل ذلقك، تواجقه األزمقة الليبيقة خ،فقذ

 ذلحلف مبذلتذ ي محد ن، عمل استراتيرية محول  محيث أصبحت مواقف تلك األقراف، غير مانحة املعذلم

 هخيراعالص ات ذت م رجذع عن النظر بغض األلن على الواقع معطيذع ست رز  مذ إ ى سيرتند الدم ي

عذمل أمحداث هى ال من ليبيذ في يقع مذ مواقف القوى الدملية املختل ة ترذ  تظل محذلة الغمون فى           

  الليبي لذلشققق ن املعنيين جميع إع،ن فرغم األهم فى اسققتمرال النزاع الليبي محتى اآلن،
 
 ل،ت ذت عم م   مليذ

 إال أن الواقع العملي يعكس مواق عنه، املنباقة مالح ومة الرئذفقققق ي ماملجلس الرققققيذفقققق ي فى الصققققخيراع،
 
 ذ

 م تل ةه

  الليبية األزمة في قرف كل ىيتبن أخرى  ج ة من           
 
  ت رققققققيرا

 
  للوضققققققع، خذصققققققذ

 
 ذليعة  ىإ لتحويله سققققققعيذ

 هخطوات تدعم اقليمية ام  ملية قون ا ى مرقققققققققتندا العذم الصققققققققذل  محرققققققققذى على الذاتية املصققققققققذل  لتعزيز

 توازنذعم  خريطة مهي لة لسقققم إعذ ن فى ليبيذ فى األقراف تحركذع  رققق م محيث االخر؛ مواج ة فى ماهدافه

 هآلخر محين من معذمل ذ تتغير أن إ ى ي  ى مبمذ مانحة لصولن املختل ة القوى 

                                                           
 هفي شئون املغرى العربي لذمحث 



 1025 يونيو -( إبريل 57) العدد  الشـَـرق األوسـَـط  مجلة أوراق

- 29 - 
 

 نم الليبية، األزمة في الخارجي الدور  تصببببباعد مخاطر تحليل إلى هذه الدراسبببببة تسبببببعى ذلق ضبببببوء فى

مع رسبببم خارطة للسببببيناريوهات املتوقعة ملسببببار امللف الليبي، وبالتالي  محورين رئيسببببيين، تناول  خالل

 :هيكل الدارسة على املحاور التاليةيعتمد 

 . الليبية األزمة على يسيطر الذي العام السياق مالمح: األول  املحور 

 .الليبي امللف في الخارجي الدور  تطور  دالالت: الثاني املحور 

 .الليبية األزمة على يسيطر الذي العام السياق مالمح: األول  املحور 

امللف الليبي، هنبباك سبببببببببببلسبببببببببببلببة من املتغيرات الت  تسبببببببببببيطر على  فى اطببار هببذا الببدور الخببارجي القوى فى

 املشهد الليبي، يمكن ايجازها فى العناار التالية:

 أوال: التطورات العسكرية على األرض

 ذلصقققققخيراعل الرقققققيذفققققق ي االت ذت لتوقيع تنته  رقققققتمر محذلة الصقققققراع التى  رقققققيطر على املشققققق د الليبي، ملم

 األزمة يو خ م شذلكت الريذف ي، الصعيد على  عقيدا از ا  فذلوضع ، بيةاللي النزاع أقراف لين املغربية

 أخرىه ج ة من تحذل ذع مإههيذل تذلن جديدن تحل ذع لنذء خ،ل من فع، الليبية

ين ظلت ل ترن قويلة سقققققذمحة للصقققققراع ل ليبيذ، التى شقققققرقي الن طي تحولت ل لن الصقققققراع عن منطقة ال ،ل

 ال ،ل لىع ال ذملة سقققققققيطرته برقققققققط االقراف املختل ة، محتى محرقققققققم الجيش الوقنى الليبي املعرية مأعلن

النطققذت من قبقل مليشققققققققققققققيقذع القدفققذع عن لنغققذزى  التققذبعققة لح ومققة  ماسققققققققققققققعقة هجمققذع بعقد الليبي الن طي

م ر ة، قبل أن ت قدهذ لصذل  الجيش الليبي فى سبتالوفذت  التى محذملت استعذ ن ن وذهذ على تلك املنطق

 ه3316

، ل لن الصققققققراع الليبي ا ى منطقة الجنوى، محيث شققققققنت
 
 املوالية  الاذلاة القون  ميليشققققققيذع انتقلت م خرا

  الليبية، الوفذت لح ومة
 
 التي ليبيذ جنوى الجوية الشقققققققذقئ لران قذعدن على مذيو الجذلى، 19 في هجومذ

  181 سققققققققققو  نحو ا ى أ ى ممذ الليبي، الوقني للجيش التذبع  13 اللواء  عليهذ يرقققققققققيطر
 
  قتي،

 
 عرقققققققققكريذ
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،
 
 ، لنغذزي  نع الدفذع سققققرايذ  مليليشققققيذ تذبعة مواقع على جوية بغذلاع الليبي الجيش ل  املقذلل في ممدنيذ

 همصراتة ملدينة العركري  للمرلس تذبعة مميليشيذع اإللهذبي، القذعدن لتنظيم التذبعة

 القون يه أمحدهمذ؛ قرفذن مجو  ظل في األمني، التوتر من محذلة  عيش ليبيذ جنوى منطقة لذلتذ ى لذتت

 حرققققققققققذمنةال قبيلة من مجزء سققققققققققليمذن أمال  قبيلتي مع تحذل ذع مل ذ الرئذفقققققققققق ي، للمرلس التذبعة الاذلاة

 يلةقب مع تحذل ذع مل ذ نذئل لن محمد يقو هذ الشقققققققققققرت  في العرقققققققققققكرية للقيذ ن تذبعة مأخرى  مالطوالت،

 تلك ذئلقب لين متكرلن املشقققذمحنذع أن الجنوى، في الوضقققع امحتقذن من مالتبو، ميزيد ماملقذلمحة القذاذفة

 مسققق ولة الرقق،ح انتشققذل ل يقققل ،3311 القذافي معمر العقيد محكم سقققو  بعد مذ فترن خذصقققة املنطقة،

امحدن، م  قبيلة يد في الرققققققلطة مهيمنة املنطقة أهمية ألرزهذ عديدن خل يذع على مذلك عليه، الحصققققققول 

  ف راير مثوال الرققققققذل  النظذم م يدي لين الصقققققققراع معذ لة تزال يمذ ال
 
 في عالنزا مشققققققق د في محذضقققققققرن اييققققققذ

 الرذل ه النظذم في لذلزمن  لموز  إليهذ ينتمي قبذئل ألنذء من م ّون   13 اللواء  فق الجنوى،

 لقيذ ن محمد  13 اللواء  قواع لقيذم ،3317ههذية مذلا فى الليبي الجنوى في املرققققققل  الصققققققراع ملقد لدأ

  03) تمنهنت قذعدن على لذلدجوم لح تر، املوا ي نذئل، لن
 
  الاذلاة القون  تت ذهذ التي( سق هذ غرى ييلومترا

 
 
ث أعلنت محيسققق هذ،   اخل  الاذلاة القون م مح تر قواع لين مبذشقققرن اشقققتبذكذع لوقوع لذإلضقققذفة ل ذ، مقرا

عملية عرققققققققققققققكرية جديدن لتحرير منطقة الجنوى الليبي  ، إق،تالعذمة للقواع املرققققققققققققققلحة الليبيةالقيذ ن 

 ذت، عنلح ومة الوف التذبعة الدفذع مزالن أعلنت، فى املقذلل لذل ذمل تحت اسم عملية  الرمذل املتحرية 

  لران ه قذعدن الجنوبية، الستعذ ن لذملنطقة  املوعو  األمل  عملية لدء

 لية اخ أفعذل ل م  إ ى لران، الوفذت على قذعدن لح ومة تذبعة مليشققققيذع شققققنته الذي الدجوم ملقد أ ى

فقققققد توعققققد املشققققققققققققققير مح تر قققققذئققققد الجيش الليبي لر  عرققققققققققققققكرى قوى على تلققققك الدجمققققذع  قويققققة، مخققققذلجيققققة

ا ى ا انة  اخلية ماقليمية م ملية شققققققققققققققديدن، محملت مح ومة الوفذت مرققققققققققققققئولية تلك  االلهقذليقة، لقذالضققققققققققققققذفة

 تصقققققعيدال مأ ان الدجوم، في له مرققققق ملية أي الوفذت لح ومة الرئذفققققق ي املجلس الدجمذع، فى املقذلل ن ى

،  التى ن ذع الدجمذع  أصققدلع الاذلاة مقع، إال أن القون الذي
 
 يققمنتت مثيقة عن فيه يشقق ت منشققولا

 ت ل
 
 تط ير لم مة كل ت مأههذ س هذ، مدينة فى الواقعة تمنهنت قذعدن عن لذلدفذع   ال رغثي   العقيد من ي ذ

 عيقققو م الرقققراج فذيز لقيذ ن الرئذفقق ي املجلس م عليمذع الدفذع مزير قرال على لنذء   الشققذقئ لران قذعدن

  ديامل  العقيد امل ون الدفذع كقذجمذن، ممذ  فع مح ومة الوفذت ا ى تنحية مزير عبقدالرقققققققققققققق،م املجلس
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ل من بهذ، فى محذملة للتنصقققققققققققققق امل ل ين م قذهم من مإيققذف م للتحقي  القون  مر التري ي مجمقذل  ال رغثي

 لتغير املوقف الدم ى الداعم للوفذت، مالذى لدأ يتغير لذل عل ترذ   عم 
 
مرقققققئولية تلك الدجمذع، مترنبذ

 الجيش الليبي لقيذ ن مح تره

 ت مسار التسوية السياسيةثانيا: تطورا

 مطلع يف الوقنى، الوفذت مح ومة لئيس الرراج فذيز مع مح تر، خلي ة الليبي، الجيش قذئد ُعقد لقذء جمع

 ليبية،ال لقزمة الرقققلمية الترقققوية سقققبل لبحث إمذلاتية،-مصقققرية لعذية خ،ل من ظبي، ألو في 3317 مذيو

 التبطم  القذهرن، مات ذت الصقققققققخيراع ات ذت لين ترمع قري  مخريطة اللقذء نتذئج إع،ن ت جل تم أنه إال

 ترشقققققققققققققق ال في لح تر املعلنة غير الرغبقة لينهقذ من النققذ ، بعض على االت قذت بعقدم اإلع،ن هقذا تق جيقل

 دير الذي املوقف مهو الجديدن، االت قذققذع مف  إجرا هقذ سققققققققققققققيتم انت قذلقذع أمل  في الليبيقة للرئقذسققققققققققققققة

 هالرراج من مانحة معذلضة

 أن ي ترن كذن يمالذ القذهرن، في التكميلى اللقذء لت جيل ليبيذ، في الصققققراع قرفى لين الخ،فذع  رققققببت

 للقذء يسققققق يالرققققق ال تذح عبد الرئيس ايت ى فيمذ صقققققذل ، عقيلة الليبي النواى مرلس لئيس لحيقققققول  يتم

 القذهرنه في االتحذ ية قصر في مح تر مع من ر 

 .الليبي امللف في الخارجي الدور  تطور  دالالت: الثاني املحور 

 موقف كل يع رم  مالدم ي، اإلقليمي املرققتويين على الدملية للقوى  متبذينة أفعذل ل م  الليبية األزمة أثذلع

 القديمة بيةاللي القوى  محول  مالرقققيذسقققية األمنية ماإل لاكذع لليبيذ، تربطه التي املصقققذل  قبيعة عن قرف

، ققققققققرف يقققققققل عنه يبحث القققققققذي القققققققدملقققققققي أم اإلقليمي مالقققققققدمل  مالجغرافية التذلي ية، مالع،قذع مالجديدن،

 لذلتذ ى يمكن ت نيد املوقف الدم ى من األزمة الليبية من خ،ل النقذ  التذلية:

 فرنسا:  -0

فى الخطون األم ى التى  عكس الريذسة ال رنرية الجديدن ترذ  األزمة الليبية بعد مصول الرئيس مذيرمن 

 األم ى لمرنل م عت الليبي الصقققراع من موق  ذ تراجع الخذلجية ال رنرقققية أههذ لذليس، أعلنت ا ى الحكم فى
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ذ إسقققققق،ميين، مم متشققققققد ين مواج ة بهدف مح تر خلي ة القذئد يشققققققمل مومحد مقني جيش لتشققققققكيل علنذ

 ةالخقذلجي يحمقل  الالع عقديقدن محول  غيراع فى سققققققققققققققيقذسققققققققققققققة فرنرققققققققققققققذ ترقذ  امللف الليبي، محيقث ظلقت مزالن

 فذئز رئذسةل املتحدن األمم تدعم ذ التي الوفذت  علن  عم ذ لح ومة الرذلقة الح ومذع ظل في ال رنرية

 سقق،ميينإ ضقد محملة شقن الذي املشقير خلي ة مح تر مع مثي   عذمن  في الدفذع مزالن عملت لينمذ الرقراج،

 ليبيذه شرت  في

ذ، الرراج لذليس لح تر، محيث  عمت  مل  مجو  عن قبل من فرنرذ  علن لم ذ أمفدع لكنهذ  للومذسي   أيي 

ذلع تلك لةلهذى، ملقد أث التصققدي على القذ لن الرئيرققة القون يعت ر الذي الجيش الليبي، إ ى مرققتشققذلين

ا األخيرن األشققققق ر خ،ل اإلسقققققتراتيرية رمن إال أن مصقققققول مذي الدفذع، ممزالن ال رنرقققققية الخذلجية لين توتر 

 بعد تو ى للحكم فى
 
 الرققققققذل  الدفذع مزير فرنرققققققذ يبدم أنه يحمل م،مح  غيراع جوهرية ازاء ليبيذ، خذصققققققة

 همذيرمن إيمذنويل الرئيس مح ومة في للخذلجية  لو ليذن ايف جذن 

 منذ اندالع انت ذضقققة 
 
 يبيرا

 
فى ليبيذ، ماسقققتمر هذا الدمل بشققق ل يبير بعد سققققو   3311لعبت فرنرقققذ  ملا

  فر ى  مل  ممذلسة ملحذملة يث لج ع لذليسنظذم القذافى، مح
 
 ليبيذه فى علنى م خر سرا

الرقيذسقة ال رنرقية الجديدن  شير إ ى امحتمذالع زيذ ن التواجد ال رنس ي فى ليبيذ، لذلتذ ي يمكن القول ل ن 

 
 
 ليبيذه في فرنرذ  مل  فى  عزيز عن نيته االنت ذلية محملته خ،ل مع تصريحذع مذيرمن خذصة

 بريطانيا: -2

 فى لوفذتا لح ومة ال ريطذنى الدعم من الرغم فعلى ليبيذ، فى لريطذني تواجد على الشققققققققققواهد كذفة ت يد

 عن ماع،نه لرقة، فى النواى مرلس ا ي 3316 اغرطس في فى ليبيذ، ال ريطذني الر ير زيذلن أن إال الغرى،

 م تل ةه  الالع يحمل ليبيذ إ ى الجيش الليبي، ا ى الدعم لتقديم لريطذنيذ استعدا 

 ليبيذ شققققرت  في مفرنرقققية لريطذنية قواع تواجد ت يد تقذلير من ال ريطذنية الصققققحف نشققققرته مذ ذلك ي يد

 دينةم في  اعش تنظيم ضقققققققد جوية ضقققققققربذع متنرقققققققي  مح تر خلي ة للجيش العذم القذئد قواع ملرقققققققذندن

 فى
 
 يبيرا

 
، مقد يشقققققققف تقرير صقققققققذ ل عن ال رملذن ال ريطذني 3311ليبيذ منذ  لنغذزى، محيث لعبت لندن  ملا
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 قرال فى  محذسمذ   ملا لعب ،3313 من ال ريطذنية الوزلاء لئذسة تو ى الذى كذميرمن أن 3316فى  يرقم ر 

 هليبيذ أزمة فى لريطذنيذ  مل  عن املر ملية يتحمل أن فى ليبيذ ميرب التدخل

االنظمة األملمبية الحذيمة،  رقققققق ى مح ومة ال ريكرققققققت، التى تلت تصققققققويت  مفى ظل التغيراع املرققققققتمرن فى

 ،3317 مذيو جونرققققققققققون، فى لوليس لريطذنيذ للخرمج من االتحذ  االملمبي، قذم مزير الخذلجية ال ريطذني

 لدعم لن صققققققذل ، عقيلة ال رملذن لئيس ألتقى محيث ليبيذ شققققققرت  في ق رت 
 
 ضققققققمنيذ

 
دن فى خطون تحمل أع،نذ

 لوقنى الليبي لقيذ ن مح تر فى الشرتهللجيش ا

 تقدمت، ال ريطذنية القواع أن فيه أيدع ،3317تقريرا، فى مذلا  ال ريطذنية التذيمز ،ققققققحي ة منشققققققرع

 من تمكنت القواع تلك أن إ ى مشققققققققيرن الدملة، تنظيم للحرى ضققققققققد األمذمية الصقققققققق وف إ ى األم ى، للمرن

 مذي ل ذني،ال ريط الدفذع مزير تصريحذع من يومين بعد ذلك جذءللتنظيم،  مقذتلين تحمل شذمحنة ت رير

 واعالق جذنب من سققققققققققواء ليبيذ، في عرققققققققققكري   مل  ألي ت طط ال لريطذنيذ ل ن ال رملذن، ألعيققققققققققذء فذلون،

 املرلحةه الجمذعذع ملحذلبة ال ريطذني، الجو س،ح أم الخذصة،

 لققدي يققد كققذميرمن في أعقققذى املوافقققة 3316لئققذسققققققققققققققة الح ومققة ال ريطققذنيققة في يوليو  تولققت تريزا مققذى
 
، خل ققذ

 لدملة من رقة عرققققققققققكريذ في م الشقققققققققعبية على خرمج لريطذنيذ من االتحذ  األملمبي، 
 
 خذلجيذ

 
ملثت مذي  ملا

 الشرت األمسط، خذصة، في ليبيذ، مسوليذ، مالعراته

لمبي على إ لان صققققنذع القرال ال ريطذنيين ملنظذل الدمل ال ريطذني، انعكس خرمج لريطذنيذ من االتحذ  األم 

ف  ى الخرمج إ ى إعذ ن تموضققققع الدمل ال ريطذني ك محد أعيققققذء االتحذ  األملمبي، إ ى تقديم ن رقققق ذ للعذلم 

 على أههذ إمحدى القون الك رى الرائدن التي تتمتع لن وذه

تنحية قيقققققققققية نشقققققققققر الديمقراقية عن أجندن الرقققققققققيذسقققققققققة يت،قى هذا مع تصقققققققققريحذع تيريزا مذي، املتعلقة ل

الخذلجية ال ريطذنية، مظ رع عدن م شققققققققراع خ،ل ال ترن األخيرن تدل على جدية هذا التوجه، خذصققققققققة في 

الشققرت األمسققط الذي يعت ر أي ر سققوت إقليمية لترذلن الرقق،ح، فشقق د لقذء أمير  ملة قطر متيريزا مذي في 

رغبقة ال ريطقذنيقة في االسققققققققققققققتامقذل في مرذالع الدفذع، ماألليذع العرققققققققققققققكرية، التق ييقد على ال 3316سققققققققققققققبتم ر 

، يمذ 3316مشققققققققققذليت بعض شققققققققققركذع الرقققققققققق،ح ال ريطذنية في معرن الرقققققققققق،ح الدم ي الذي نظمته قطر في 
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مليون جنيه إسقققترليني خ،ل ال ترن من ألريل  68صققدلع لريطذنيذ لدملة إسققرائيل معداع عرققكرية لقيمة 

، مذ يدل لوضوح على 3318مليون جنيه إسترليني فقط قيلة عذم  9.8لعذم ن ره، مقذلنة لقإ ى يونيو من ا

 .الرغبة ال ريطذنية في توسيع مبيعذتهذ من األسلحة، مهى  عد األن ثذني أي ر مصدل للر،ح في العذلم

 روسيا -3

 اسققققققققققققتعذ ن م ذنتهذ الدم 
 
 فى سققققققققققققيذسققققققققققققذتهذ الخذلجية، محذملة

 
 يبيرا

 
حذ  لية فى ظل االت شقققققققققققق د لمسققققققققققققيذ تطويرا

الرققققوفيتى الرققققذل ، لذا لدأع موسقققق و فى االن تذح على القيققققذيذ االقليمية مالدملية بشقققق ل مانقققق ، فبعد 

نرذمح ذ فى توجيه ضققققققققربة قوية للغرى فى أميرانيذ مضققققققققم ذ لشققققققققبه جزيرن القرم، ثم اعق هذ اضققققققققط،ع ذ لدمل 

 ذن، جذء الدمل على االزمة الليبيةهقيذ ى فى االزمة الرولية، مالنرذح الدللومذف ي مالعركري هن

، من خ،ل اسقققققققققتصقققققققققدال قرال من مرلس االمن تم 3311اسقققققققققتطذعت ماشقققققققققنطن مالغرى خداع لمسقققققققققيذ فى 

اسققققققققققققققتغ،لققه للتققدخققل فى ليبيققذ، محيققث جققذء القرال ل رن محظر جوى على ليبيققذ لينمققذ تم التحققذيققل على ذلققك 

 لتوجيه ضربذع على مواقع النظذم الليبىه

 نيالوق الوفذت مح ومة من بعيققققققققق م ليبيين ملرققققققققق ملين عدن زيذلاع األخيرن، اآلمنة في موسققققققققق و، شققققققققق دع

 قبل ر ملين،امل مع ملقذءاته موس و على مح تر خلي ة املشير تر   لذإلضذفة ا ي ق رت، لرملذن من م خرين

 ذقةالوسققققق  مل  لعب إم ذنية لمسقققققيذ ذلك كل للوسقققققذقة، ميمنح قلبذ موسققققق و إ ى الوفذت مح ومة تتره أن

 الليبيةه األزمة أقراف لين للتقريب

ات ذع لمسيذ خطواع أيثر جدية من زيذلاع االقراف الليبية ترذ  االزمة الليبية، من خ،ل توفير تواجد 

 قواع ، عن نشر لمسيذ3317، فى ف راير  لميترز  لمف ي محقيقي فى ليبيذ، محيث أيد تقرير صذ ل عن مكذلة

 القوى  من العديد قل  أثذل مذ مهو ليبيذ، مع الحدم  قرى مصققققققققر، غرى في تقع جوية قذعدن في خذصققققققققة

 في يتمال القواع هذ  لنشقققققققققر املبذشقققققققققر ال دف الدملية، ملغم ن ى القذهرن لذلك، فقد أشقققققققققذل التقرير أن

 قواع الجيش الليبيه   عم

يذ، سوامحل ق رت، شرت ليب إ ى ، كوزنيرتوف أ ميرال  الطذئراع محذملة موس و لذإلضذفة لذلك، ألسلت

 محمققققذيققققة لققققدعوى  قراللس؛ إ ى ، بعققققد يومين فقط من اع،ن ايطققققذليققققذ عن السقققققققققققققققققذل قواع3317فى ف راير 
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 في سققققق ذلتهذ افتتذح  عيد عذمين، منذ غربية،  ملة أمل  لتصقققققبح املذضققققق ي، األسقققققبوع افتتحتهذ التي سققققق ذلتهذ،

كذنت فى قريق ذ من سققققققققققققققوليذ ا ى االلاضقققققققققققققق ي الليبيقة، قبل أن  علن لمسققققققققققققققيذ أن محذملة الطذئراع  العقذصققققققققققققققمقة

الرمسقققققققققققية، إال أههذ مرع لذمليذ  االقليمية الليبية متم عقد لقذء عليهذ مع خلي ة مح تر، لمذ يحمل اشقققققققققققذلاع 

 مانذالاع ا ى أملمبذ ت يد س ولة التدخل العركري فى ليبيذ اذا لزم االمره

 الجوي  لذملجذل تمر التي الطذئراع ،3317و األميريية، فى منتصققققققققققف مذي ال يدلالية الطيران محذلع هيئة

ذ أن من الليبي للرذمحل املقذلل  األليض رالبح في محية صذلمخية ترذلى إلجراء ت طط لمسية محربية س ن 

ممذ يحمل  الالع محول تحرن لمفقق ي مبذشققر  الشقق ر، هذا من المح  مقت في ليبيذ سققوامحل قبذلة املتوسققط

 محتمل فى ليبيذه

ق رت،  دينةم في املنعقد النواى ملجلس التذبعة القواع قذئد مح تر، غربية عن توقيعملقد أشقققذلع تقذلير 

 ،3333 في موسقققققق و مع ألرم ذ في،اذالق نظذم كذن سقققققق،ح صقققققق قة ات ذقية تن يذ بشقققققق ن موسقققققق و مع ات ذقذ

 (هقراللس شرت  كلم ألف) لنغذزي  مينذء لذست دام الرمف ي البحرية لر،ح التذبعة للر ن الرمذح مقذلل

لذإلضققققذفة إ ى الرقققق ي الرمفقققق ي إلعذ ن امحيذء  ملهذ اإلقليمي مالدم ي، ف نذن عوامل سققققذعدع موسقققق و على 

 فى االن را  فى االزمة الليبي،
 
يتمال فى ترمحيب ماشققققققققققنطن، فى ظل اال الن االمريكية الجديدن  املضققققققققق ي قدمذ

 تومقققذا ”أفري وم“ أفريقيقققذ لقققذلقققدمل الرمفقققققققققققققق ي فى محقققل امللف الليبي، فققققد أعلن ققققذئقققد القواع االمريكيقققة في

 م الليبية، لقزمة محل إ ى التوصققل في لمسققيذ مشققذلية  عذلن ال املتحدن الواليذع أن مملدهذمسققر،
 
 إ ى شققيرا

لس، من خ،ل قرال في الوقني الوفذت ممح ومة مح تر خلي ة املشير الليبي الجيش قذئد لين التعذمن  أهمية

  قوى  
 
  الخيذل، هذا  عم على قذ لن مإقليمية  ملية

 
ه األقراف لجمع  رعيذن ملمسيذ أن مصر م يدا

 
 معذ

 ةاآللي علي االعتمذ  من مبذلرغم املنطقة، في لمسققققققققققققققيذ محل ذء ك محد مح تر لخلي قة  اعمقة لمسققققققققققققققيقذ تظقل

 في ةعرققققققققققققققكري آللية اآللية هذ  تتحول  أن املمكن من أنه إال الحذلية، املرمحلة في ليبيذ في الرققققققققققققققيذسققققققققققققققية

اب األسقققققد بشقققققذل الرئيس لأا على اإللقذء في منرذمحه سقققققوليذ، في مرقققققذعيه نرذح املرقققققتقبل، فبعد  عن عيد 

 التي لخطونا مهي لرمسيذ، الجديد امللعب هي ليبيذ ت ون  أن الريذسيون  الخ راء يتوقع املعذلضة، مقصقلة

 تطرفة،امل مالجمذعذع  اعش تنظيم محذلبة لحجة الدم ي الدعم بعض لوتين ف، يمير فيهقذ يلقى لبمقذ

 رامب،ت الجديد الرئيس متوقع أمري ي صققققمت مع ألملمبذ، للتمد  الليبية الرققققوامحل اسققققتغ،ل من ممنع ذ
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  عم ليسم  مرققمى، أي تحت اإللهذى محذلبة هي املقبلة ال ترن في األمريكية الرققيذسققة أملوية أن يرى  الذي

 هليبيذ في ماآلن سوليذ في الحذلة هي مالمذ الداخلية، مأمضذع ذ مح ذم ذ على الاذئرن الشعوى

ل عن قلق ذ إزاء تنذمى الدم  األقلسققققققققق ي شقققققققققمذل لحلف العذم األمين نذئب غوتيمويلر، لمز فى املقذلل اعربت

بي ملقد اشذلع لمز ا ى القل  االملم  مح تر، خلي ة خلف  عم ذ تلقي موسق و أن يبدم إذ ليبيذ، في الرمفق ي

 هليبيذ فى الوضع في للت ثير تترمع أههذ يبدم لمسية من قواع

 الواليات املتحدة -8

ية الرقققققققققيذسقققققققققة الخذلج مال مصقققققققققول اال الن االمريكية الجديدن لقيذ ن الرئيس  منذلد ترامب نقلة نوعية فى

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 م
 
قذلل ذلك،  رقققققققققيطر محذلة من الغمون التى  رققققققققققيطر 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، 

عب تحديد فيصققققققققققققققفيظقل امللف الليبي غير مانقققققققققققققق  املعذلم قبل تو ي الرئيس االمري ي الجديد مبعدهذ، لذا 

 الر ية االمريكية الحذلية ترذ  االزمة الليبيةه

 لوزلاءا فى امل تمر الذي جمعه مع لئيس ترامب،  منذلد األمري ي الرئيس مممذ يدعم هذا التصقول، تصريح

  لقق نققه ال يرى  ،3317جنتليوني، فى الريققل  لققذملو االيطققذ ي
 
ليبيققذ، مبققذلتققذ ى يبققدم أن  في املتحققدن للواليققذع  ملا

 من االن را  املبذشر فيهها
 
 لواليذع املتحدن ستعتمد على بعض محل ذتهذ فى ا الن هذا امللف لدال

 عن سقققققيذسقققققة الرئيس األمري ي الرقققققذل  لذلان أمبذمذ، الذى ان رقت ا الته 
 
ميمال هذا التوجه  غيرا جذليذ

 ذم القذافي، مر بشقققققققققققق ل مبذشققققققققققققر فى االزمة الليبية، من املشققققققققققققذلية تحت قيذ ن محلف النذتو إلسقققققققققققققذ  نظ
 
ملا

 ا ى 
 
لتواجد قواع خذصقققققققققققة أمريكية فى ليبيذ، لتحقي  اهداف اسقققققققققققت بذلاتية ملوجرقققققققققققتية محد ن، مصققققققققققققوال

، من خ،ل القواع الجوية التى اسققققققققققققتهدفت مواقع تنظيم 3316التدخل العرققققققققققققكري األمري ي املبذشققققققققققققر فى 
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 ر محتى ههذية الوالية الاذنية  اعش فى سققققرع، لنذء على قلب من مح ومة الرققققراج، مالتي اسققققتمرع عدن أشقققق

 ألمبذمذه

معلى عكس اال الن االمريكيقققة الرققققققققققققققققذلققققة، التى  عمقققت مح ومقققة الوفقققذت فى غرى ليبيقققذ، فيبقققدم أن الرئيس 

 ل شل مح ومة الوفذت 
 
األمري ي الجديد سيحول الدعم االمري ي ا ى الجيش الوقني الليبي فى الشرت، نظرا

فيقققققققققققققق، عن فشققققققققققققققل قققققذ فى مح ظ االمن فى قراللس ممنشقققققققققققققققققق تهقققققذ من تحقي  أى تطول ملموا على االلن، 

الح وميققة، فى مقققذلققل الجمققذعققذع االلهققذليققة التى اصققققققققققققققبحققت تمق ضققققققققققققققوا ي العققذصققققققققققققققمققة الليبيققة، لققذا فتبققدم 

الرققققققققققققققيققذسققققققققققققققة االمريكيققة الجققديققدن أقرى لققدعم الجيش الليبي لقيققذ ن مح تر، ماالعتمققذ  عليققه للقيققققققققققققققذء على 

 الجمذعذع االلهذلية فى ليبيذه

حقذملقة ايطقذليقذ إلقنقذع ترامقب لقدعم مح ومقة الوفقذت فى قراللس، مالتى تقدعم قذ لممقذ، إال أن ترامقب ملغم م

يبدم أنه اقتنع ايثر لذلر ية املصققرية  اإلمذلتية فى  عم الجيش الوقنى الليبي، الذى يمال القون الرئيرققية 

ليبي ذلية هنذن، مالذى كذن امللف الاآلن فى ليبيذ، العذ ن لنذء الدملة الليبية مالقيققققققذء على الجمذعذع االله

 على قمة املويذع جدمل مبذمحاذع الزيذلنه

أعققب تلك الزيذلن، اجتمذع لين خلي ة مح تر، قذئد الجيش الليبي، مفذيز الرققققققققققققققراج، لئيس مح ومة الوفذت 

راف قفى الغرى الليبي، لرعذية امذلاتية، فى الو ظبي، لبحث ام ذنية التوصققل ا ى الترقققوية الرققيذسقققية لين أ

االزمة، قبل أن يرفض الرقققراج محيقققول االجتمذع املكمل فى القذهرن، منتصقققف مذيو املذضققق ي، مبذلتذ ى يبدم 

أن ا الن ترامب قد امكلت محل امللف الليبي ا ى محلي تيهذ، مصقققققققر ماالمذلاع، من خ،ل  عم الجيش الوقني 

 الليبي، ممحذملة التوصل ا ى تواف  لين أقراف االزمةه

 حلف الناتو -7

 الوقت يف املنطقة  شقققق دهذ التي الاولاع قبل مذ العربية األزمذع في مبذشققققر أقلسقققق ي تدخل هنذن يكن مل 

 التي ،1991 عذم الاذنية الخليج محرى هي األم ي كذنت خ،ل أزمتين، الحلف أعيققققذء شققققذلن مإنمذ الراهن،

- العراقية رىالح خ،ل ف ذنت الاذنية، األزمة أمذه مإيطذليذ مبريطذنيذ مفرنرذ املتحدن الواليذع بهذ شذليت
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 نم الن ط إمدا اع ت مين اسقققققققتهدفت عرقققققققكرية عملية في الحلف أعيقققققققذء بعض شقققققققذلن محيث اإليرانية،

 هالخليج ع ر الن ط نذق،ع عبول  محمذية خ،ل

 أزمذع في لبيةالر الحلف خ راع إ ي لذلنظر يريرا أمرا الليبية األزمة في لذلتدخل النذتو محلف قرال يكن لم

 إ ي أ ي مذم محدن، علي أعيذئه من كل موافقة تتطلب كذنت التي البلقذن في الحلف محم،ع ممنهذ سقذلقة،

 في قيذمحقي اختبذلا شقققققققق دع التي الحلف مياذت من الخذمرققققققققة إ ي املذ ن لذإلضققققققققذفة العمليذع، تلك ت بط

 ماألفعذله األقوال لين ال رون لتعكس أفغذنرتذن

 قرال عن الليبية، فيقققققققق، الحذلة بشقققققققق ن 1970م 1973 لقمي األمن مرلس قرالي  صققققققققدمل  من الرغم علي

 إزاء مرقققئوليذته تحمل األمن مرلس من الطلب بشققق ن 3311 مذلا 3 لتذليخ 7393 لقم العربية الجذمعة

 الطيران محريقققة علي جوي  محظر منطققققة ل رن الك يلقققة اإلجراءاع مات قققذذ ليبيقققذ، في األمضقققققققققققققققذع تقققدهول 

 يمنظمة النذتو محلف يتدخل لم للقصققف، تتعرن التي األمذين في  منة منذق  مإقذمة الليبي، العرققكري 

 أعيقققققققذ   لدأ محيث األزمة، اندالع من شققققققق ر علي يزيد ممذ يقرى مذ بعد أي ،3311 مذلا ههذية في سقققققققوي 

ن للتدخل، اال انه يمك النذتو مرجعية مبرغمه الليبية الكتذئب علي جوية هجمذع شققققققققققققن في الرئيرققققققققققققيون 

 االشذلن ا ى عدن تنذقيذع:

 العرقققققققققكري  الطيران محرية علي جوي  محظر منطقة فرن  هو إليهذ املشقققققققققذل القرالاع ميققققققققمون  -

 فإن ، لعذجلةا اإلنرذنية املرذعداع متقديم الليبي للشعب الحمذية لتوفير مقذئي كإجراء الليبي

 للرئيس تذبعة مح ومية ممقراع مدنية مواقع قصقققققققققف خ،ل من ذلك ترذمزع قد النذتو م مة

فوج لاسقققققققققموسقققققققققن االمين العذم للنذتو ان الحلف سقققققققققيبقي في ليبيذ بعد  اندلا الليبي، فقد أعلن 

سقققققققققققققققو  نظقذم القذافي ل ترن قويلة ملذ يمتلكه من خ رن  رققققققققققققققذند الح ومة االنتقذلية الجديدن في 

تققدعيم الققديمقراقيققة في الققدملققة الجققديققدن م نقققل امل سققققققققققققققرققققققققققققققذع العرققققققققققققققكريققة ماملققدنيققة ا ي مح ومققة 

 . يمقراقية جديدن

 للدمل   ذني  لذلقول  سوي  ليبيذ في لذلعمليذع املنوقة األقراف إ ي األمن مرلس قرالاع  شقر لم -

 أم منظمذع قري  عن أم الوقني الصعيد علي تتصرف مهي العذم، األمين أخطرع التي األعيقذء
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 مإل،ر دنيينامل لحمذية ال،زمة التدالير جميع لذت ذذ العذم، األمين مع مبذلتعذمن  إقليمية ترتيبذع

 ه بهذ العذم األمين

االنتهققذكققذع التى التك هققذ الحلف  اخققل ليبيققذ، مالتى ا ع ا ى اتهققذمققذع مانتقققذ اع  مليققة فيمققذ يتعل   -

 ل  اء الحلف في ليبيذه

فى  علن،أ سققتولتنبيرر، ينس األقلسقق ي، شققمذل لحلف العذم ملغم انسققحذى الحلف من ليبيذ، اال ان األمين

ا ات ذ الحلف أن مالسققو، البولندية العذصققمة في النذتو محلف قمة افتتذح خ،ل ،3316يوليو  ذلسقق قرال   مي 

 لحر يف فعله مذ غرال على ليبيذ   قبذلة املتوسققققط مسققققط ماللجوء الدجرن ظذهرن إ الن ج و  في لذملشققققذلية

 مم مته ياألملمب االتحذ  لج و  ينيققققم الحلف القرال املذضقققق ي، مبهذا العذم ههذية ماليونذن ترييذ لين ايره

 مراقبة عمليذع لتشققققمل 3316 يونيو 33 فى م ذم ذ مسققققعت مالتي ليبيذ، قبذلة املنتشققققرن( صققققوفيذ) البحرية

 هليبيذ على امل رمن الر،ح محظر

ا،م   ليبيذ مع اتصقققققذالع أجرى  الحلف أن سقققققذل ، مقت في سقققققتولتنبيرر، للنذتو العذم األمين مأعلن  مأنه خر 

لوقت ماسقققققققتشقققققققذلن، فى ا مرقققققققذعدن من الليبيون  يطلبه مذ مينتظر الرئذفققققققق ي املجلس لرئيس اتصقققققققذل له كذن

 رقققققققوامحلال خ ر عنذصقققققققر تدليب نحو املقبلة القليلة األيذم خ،ل يتره إنه األملمبي ن رققققققه أعلن االتحذ 

 أم ىه مرمحلة في البحر عرن في الليبيين

 السيناريوهات املحتملة

 شققققققققققققق دهذ األزمة الليبية، هنذن عد  من الرقققققققققققققينذليوهذع املتوقعة التى يمكن أن  فى ضققققققققققققوء التطولاع التى

 تهيمن على هذا امللف، يمكن ت صيل ذ على النحو التذ ى:

سققينذليو الترققوية الرققلمية: ميتمال هذا الرققينذليو فى لضققوو مح ومة الوفذت إ ى التغير الكبير فى  -1

األلن ممن ثم ا لاي ققذ لقرى ههققذيتهققذ، ممققذ املواقف الققدمليققة الققداعمققة ل ققذ، مضققققققققققققققعف موق  ققذ على 

يققدفع ققذ إ ى القبول لققذلترققققققققققققققويققة الرققققققققققققققلميققة مع الجيش الوقنى الليبي، لتشققققققققققققققكيققل مح ومققة مومحققدن 

مل قذفحقة الجمقذعقذع االلهقذليقة، ماالسققققققققققققققتعقدا  لتنظيم انت قذلذع لئذسققققققققققققققية مبرملذنية، مهو امحتمذل 
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ان أن هذا هو املخرج الومحيد يصعب تحقيقه، مذ لم يتم اليغط لقون على مح ومة الوفذت إل ل 

 لحل األزمة الليبيةه

الحل العركرى: مالذى يتمال فى لفض مح ومة الوفذت لحل التروية الرلمية مالتواف   سينذليو -1

مع الجيش الليبي، مبذلتذ ي يصقققققققبح الحل العرقققققققكري هو الحل الومحيد املتذح أمذم الجيش الليبي، 

ذلك لذلقون الدملية ماالقليمية الداعمة لشقققرعيته، من اجل محرقققم املعرية ضقققد  مسقققيرقققتعين فى

 بعد لفض لئيس مح ومة الوفذت 
 
الجمذعذع االلهذلية، ميعت ر هذا الرقينذليو هو األلح ، خذصقة

 فقذيز الرققققققققققققققراج  ملقققذللققة مح تر فى االجتمققذع الققذى تم التحيققققققققققققققير لققه فى القققذهرن )يتكملققة الجتمققذع 

 ي(هالطرفين فى ألو ظب
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 المغربية وانعكاساته  –مستقبل العالقات الجزائرية 

 على األمن اإلقليمي

 

 أ/ هاجر أبو زيد

 األوسط الشرق لدراسات القومي بالمركز باحثم
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المغربيددة  –مسددددددتقبددل العالقددات الجزائريددة  "

 "وانعكاساته على األمن اإلقليمي

  هاجر أبو 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 مرقق لة الحدم  من ألرز القيققذيذ 

ة في البلدين متمال أمحد أهم املتغيراع الرئيرققية في ت رققير الطبيعة النزاعي الرقيذسققية التي تاير التوتر لين

 في نشوى محرمى لينهمذه
 
 الع،قذع لين الجذلتين، مكذنت سببذ

 ل هم 
 
 عنقذ  التحول فيهذم رقققققتعرن الولقة قبيعة الع،قذع لين الجزائر ماملغرى مرملا

 
ن ذلك ، فيققققق،

املمتد لين البلدين محول  النزاع مرقققققققققققققذل على لخذلجية( امل ثرن)الداخلية ما  رققققققققققققق ى الولقة لبحث العوامل

أبعقققذ  التوتراع الراهنقققة على الحقققدم  في الع،ققققذع الصققققققققققققققحراء الغربيقققة، ممن ثم تنتققققل الولققققة ملنقققذقشققققققققققققققققة 

هققذ في ضققققققققققققققوء األزمققة الققدللومققذسققققققققققققققيققة التي افرزتاإلقليمي لققذملنطقققة،  األمن على متقق ثيرهققذ املغربيققة -الجزائريققة 

 رققققققققققققققتقبليققةامل جئين الرققققققققققققققوليين على الحققدم  لين البلققدين، مفي النهققذيققة تقققدم ل يققة محول االفققذتتحركقذع ال، 

 املغربية، ممذ قد ي رضه مرذل تلك الع،قة من ت ثيراع على األمن اإلقليميه – للع،قذع الجزائرية

: طبيعة العالقات الجزائرية 
 
 املغربية: -أوال

  املتوسققققققققققققققط البحر من يم 1633محوا ي  مالجزائر إ يلين املغرى  الحققدم  ال ريققة يصققققققققققققققل قول 
 
 إ ى شققققققققققققققمققذال

ذ، متتنذزع الجزائر ماملغرى على اقرممحتين متنذقيققققققققتين في مرقققققققق لة الحدم ، محيث  الك رى  الصققققققققحراء جنوب 

، ممن ثم يرفض 1يرققتند املوقف الجزائري الرسقققمي على أقرممحة قدسقققية الحدم  املولمثة عن االسقققتعمذل

 ل ترن قويلة األخذ لقذعدن  إعذ ن النظر محول ذ محتى
 
ال يتهد  االسققققتقرال اإلقليمي، لينمذ ظل املغرى لافيقققققذ

 ل قرممحة الح  التذلييي له في أقذليم بعيققققققققققققق ذ ،قققققققققققققحرامية منهذ منذق  بشقققققققققققققذل 
 
الحدم  املولمثة، متمرققققققققققققق ذ

                                                           
 األمسط الشرت  لدلاسذع القومي لذمحاة لذملريز 

 

)مركز دراسممممات الوحدع العربيم،  458 ، العددالمستتتتتقبل العربيالمغربيم،  –آمال بلحميتي، مشممممكلم الحدود كمحدد للع اات الجزائريم  -1 

 .137-136(، صـ صـ 2117بيروت، لبناه، إبريل 
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يكمن  ، مهنققذ1متنققدمف لققذلجزائر، مالصققققققققققققققحراء الغربيققة كققذمتققدا  تققذلييي للرققققققققققققققيققذ ن املغربيققة )املغرى الكبير(

الجزائري في عدم قدلن البلدين على ترسققققققققيم الحدم  ال ذصققققققققلة لينهمذ، مهو خ،ف  -محول الخ،ف املغربي 

مولمث عن املرققققققققققققققتعمر ال رنسقققققققققققققق ي الققذي أخققذ يتوسققققققققققققققع إ ي منققذق  جنوى غرى املغرى التي كققذن ت يققققققققققققققع 

  من جذنب الحدم  مرتمعذتهذ الصققققحرامية املتنقلة لرققققلطة املغرى، إ ي أن قذم املرققققتعمر لتءبيت مترسقققققيم

 عن ذلققك لسققققققققققققققمققت الرققققققققققققققلطققذع 1908مخط  ترن ي  عققذم  1913مامحققد عنققد خط  فققذلنييققه  عققذم 
 
، فيقققققققققققققق،

 خ،ل محربهذ ضقققد الجزائريين الذين اخذما يتوسقققعون لدملهم على محرقققذى 
 
 جديدا

 
 محدم يذ

 
ال رنرقققية خطذ

لحدم ية املتنذزع عليهذ ( على املنقذق  ا1960ألاضقققققققققققققق ي املغرى، إ ي أن نشققققققققققققققبقت محرى  الرمقذل  لين البلقدين )

لينهمذ، مانتصققققققرع فيهذ املغرى لكنهذ لم  رقققققق ر عن أي ات ذت لصققققققذل  ترسققققققيم الحدم ، سققققققوى ات ذت لوقف 

اق،ت النققذل لعتققه منظمققة الومحققدن االفريقيققة، إ ي أن اعترف  الحرققققققققققققققن الاققذني  لققذسققققققققققققققتق،ل موليتققذنيققذ عققذم 

ملحققققذملققققة محققققل الخ،ف لينهمققققذ  1973عققققذم  لومققققدين  الجزائري  هوالي  ثم مقع معققققذهققققدن مع الرئيس 1969

 لقذلحققدم  التي لسققققققققققققققمتهققذ فرنرققققققققققققققذ في  ما ي  لعققة ، ملققذا أصققققققققققققققبحققت منطقققة تنققدمف الغنيقة لققذلثرماع 
 
معترفقذ

 ةلر هقق الجزائريققة الح ومققة ، لكن التوتر لين البلققدين تصقققققققققققققققذعققد برققققققققققققققبققب اعتراف3املعققدنيققة تققذبعققة للجزائر

 إ ي أن انيقققققمت ، متمرقققققك 1978 سقققققنة ت سقققققرقققققت التي البوليرقققققذليو
 
 م للومذسقققققيذ

 
الجزائر لدعم ذ عرقققققكريذ

 ه0ماعقب ذلك انسحذى املغرى 1933 الجم ولية الصحرامية  ملنظمة الومحدن االفريقية عذم 

نقطقققة  1998عقققذم  الدجوم املرققققققققققققققل  على امحقققد فنقققذ ت مرايش ملققققد اعت ر غل  الحقققدم  لين الجقققذلتين بعقققد

 محينمققذ اتهم املغرى الجزائر لتول  أج زتهققذ االسققققققققققققققت بققذلاتيققة في فققذلقققة في تققذليخ التوتر في ع،قققذع البلققدين،

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 

يققققة مالجريمققققة املنظمققققة في املغرى العربي مالرققققققققققققققققذمحققققل االفريقيققققة بعققققد انققققدالع أمحققققداث الربيع العربي اإللهققققذل

، اتر ت الجذلتين إ ي إنشققققققققققققققذء جدلان عذزلة مخنذ ت ملحذملة منع  رققققققققققققققلل 8مسقققققققققققققققو  نظقذم القذافي في ليبيذ

 ل ن تقييم مرقققققققققق لة غل  الحدم  تتب
 
 ذين مذ لياملقذتلين مااللهذليين مامل ربين ع ر الحدم  علمذ

 
ن كوههذ مرذال

                                                           
 .139السابق، صـ المرجع  -1 

 .1972على معاادع  1992النواب المغربي في عام  واد صادق مجلس -2 

الجزائر والمغرب جاراه يحركهما نبض التفوق والريادع في منطقم المغرب الكبير، )المركز االسمممباني للدراسمممات االسمممتراتيجيم، مركز  -3 

 .6-3صـ(، صـ 2117إدراك للدراسات واالستشارات: عرض وترجمم، مايو 
محمد السممممبيطلي، المغرب العربي بيه اسممممتحقااات التحول الديمواراطي ومواجهم اررااب، مركز الملك فيصممممل للبحوث والدراسممممات  -4 

 .38-29(، صـ صـ 2116، )الرياض، السعوديم، إبريل 11، العدد دراساتارس ميم، 
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 برقققبب الطبيعة الجبلية امل تومحة
 
 لنشقققذ  التهريب عمومذ

 
، مبين كون غل  الحدم  جنب البلدين 1منذسقققبذ

اسقت دام القون العرقكرية من جديد لذإلضقذفة إ ي التهديداع األمنية، لكن ذلك لم يمنع من ممذلسقة ي، 

 لذل ن على م تلف املرققققققتويذع الدللو 
 
مذسققققققية ماالقتصققققققذ ية مالعرققققققكرية الترققققققليحية متطوير البلدين محربذ

 شب ذع التحذل ذع العركرية مالع،قذع العركرية ماألمنية مع القوى الدملية الك رىه

 :
 
 العوامل امل ثرة على مسار النزاع اإلقليمي:ثانيا

 :العوامل الداخلية 

 اسقققتشققراف مرقققتقبل النزاع محول نقصققد هنذ مدى ت ثير األمضققذع الداخلية في كل من الجزائر ماملغرى على 

الصقققققققققققحراء الغربية، فعلى الصقققققققققققعيد الجزائري، نرد  يشقققققققققققق د أزمتين خطيرتين على املرقققققققققققتوى الرقققققققققققيذفقققققققققققق ي 

ماالقتصققققققققققذ ي مقد بهد ا مرققققققققققتقبل االسققققققققققتقرال ماألمن االجتمذ ي مقد يرققققققققققذهم في مزيد من التراجع في  مل 

  على الرققققققققققققيذسققققققققققققة الخذلجية الجزائرية الجزائر اإلقليمي املنذفس للمغرى، األمر الذي سققققققققققققينسققققققققققققحب لدمل 

بققت الح ومققة الجزائريققة الجققديققدن التطرت لرققققققققققققققبققل الخرمج من لتوجيققه مرققققققققققققققتقبققل النزاع، ملغم ذلققك ترن

تهذ الريذسية املتوالية ملعل أهم ذ تداعيذع )مرن الرئيس لوت ليقة، مإعذ ن هي لة ج ذز املخذلراع، ذأزم

ال املريزية محول املرش  املحتمل ملنصب لئيس الجم ولية( معدم التواف  محتى اآلن  اخل  مائر صنع القر 

لتوسققيع  ائرن املرققئوليذع في معذلجة األزمة االقتصققذ ية مسققبل ، ماتر ت على  رققيير العمل العذم لذلدملة

اسققققققققققققققتقرال ال رامج التقشقققققققققققققق يقة ال،زمقة لتقليص االن ذت العذم مملواج ة تداعيذع ان  ذن العوائد املذلية 

، محيث قرمحت مبذ لن للحوال املجتم ي مع األمحزاى ال رملذنية تراجع االمحتيذقي النقديخقذصققققققققققققققة الن طية م 

لرقذنقب القوى املقدنيقة ماملجتمعيقة ال ذعلة ماألكذ يمية في سققققققققققققققبيل الوصققققققققققققققول ا ي تواف  مرتم ي محول محل 

رية مح -األزمقة االقتصققققققققققققققذ يقة لقذلب، ، ليقد أن القوى الحزبيقة املعقذلضققققققققققققققة )مأهم قذ ج هة القوى االشققققققققققققققترايية 

 همرتمع الرلم اإلس،مية( عذلضت املبذ لن

من امحتواء م قققذقر محقققدمث انزالققققذع اجتمقققذعيققققة، لكن ماقع الققققدملققققة املقققذكولن ميتوقع أال تتمكن املبقققذ لن 

 
 
 ممرتمعيذ

 
الجزائرية مقبيعة ال يمنة الن بوية الحذيمة ل  ماع البيرمقراقية مشب ذع ال ذعلين سيذسيذ

 
 
النظقذم ضققققققققققققققد تحرن الحركقذع املنذمئة له متمنع ت كيك الشققققققققققققققب ذع الرققققققققققققققذئدن، مهو مذ ينب   تقوي ، 3ممقذليقذ

                                                           
 .22/9/2116األمريكيم،  المغرب والجزائر.. ما اي اصم الحدود المغلقم؟، اناع الحرع -1 

، مستقبل العربيالفيصمل إبراايم مزرار،، مسمتقبل العمليم السمياسميم في الجزائر بيه الدسمتور والدسمتورانيم وشمبكم الع اات الزبونيم،  -2 

 .141-139(، صـ صـ 2117يونيو )مركز دراسات الوحدع العربيم، بيروت،  ،461العدد 
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 ملاء ضقققققبط متيرن االسقققققتقرال الرقققققيذفققققق ي ماألمني ماالجتمذ ي، مأغلب 
 
لإم ذنية ترذمز األزمذع الراهنة سقققققعيذ

 الظن أن تدالن الوضع الراهن سيتم لدلجة أقل ي ذءن مقذلنة لذلرنواع الرذلقةه

 خر خطط تقبرققققققققققققققبقب   ققذيي يققة تقداليم   لقذملغرى، فقإههقذ  عيش على مقع أزمقة الحران املجتم ي مفيمقذ يتعل

ليققد أن  ،ت رر األمضققققققققققققققذع االجتمققذعيققة ماألمنيققة في الب، منع حققذملققة ملمذلققك التنميققة في املنققذق  امل مشققققققققققققققة، 

لوا ل ي ير إ الحذيمة ماملعذلضة، ممذ يش خ،فذع نذشئة  اخل األمحزاىاملشق د الرقيذفق ي لدأ يعكر ص و  

 ، مهو مذ يظ ر فيمرققققققتقبل لئذسققققققذع األمحزاى، مقد تريزع محذمل الخ،ف محول قيققققققذيذ منهذ امحتقذن محزبي

دخل تلذإلضققققققققققققققذفة إ ي مطقذلقب بعقدم تمكين  لن ييران  من ماليقة ثقذلاقة في لئقذسققققققققققققققة محزى العقدالقة مالتنمية، 

ع للقواعد الحزبية، ع،من على توتر األزمذع الرققيذسققية املتكرلن  من الرجو ل سققذء األمحزاى في إ الن بعض 

محيث تت وف بعض األمحزاى السيمذ العدالة مالتنمية من امحتمذلية تراجع  ع،قة لين األمحزاى مالح ومةال

 
 
قدلتهذ على الت ثير في الرقققققققققققققيذسقققققققققققققذع العذمة للدملة في ضقققققققققققققوء تدخل الدملة إلع ذء لن ييران ماسقققققققققققققترققققققققققققق،مذ

ة مالتي اسققققققققتوجبت على القيذ اع العليذ للحزى القبول بهذ للمقتيققققققققيذع الرققققققققيذسققققققققية خ،ل املرمحلة الراهن

 من الدخول في صقققراع مع امل سقققرقققة امللكية، إال 
 
 على لقذء  ضقققمن منظومة الحكم في الب، ، مخوفذ

 
مح ذظذ

في مرققققققققققققققتقبل مح ومة  التشقققققققققققققكيكأن ذلك لم ي ف التشقققققققققققققكيك الحذصقققققققققققققل في مرقققققققققققققتقبل الح ومة الراهنة 

ققققدلن العامقققذني على التوفي  مقققذ لين ممقققذلسققققققققققققققققة  مل الزعيم املوازي في لمقققدى  يرتبطالعامقققذني، مالقققذي ققققد 

العدالة مالتنمية لكبح تيذل الصققققققققققققول ممنذصقققققققققققري لن ييران، مممذلسقققققققققققة  مل الوسقققققققققققيط لين محزبه مالدملة، 

لذإلضذفة إ ي مدى قدلن االئت،ف الحذيم في ضبط  لية للتواف  محيذل قيذيذ  ريير العمل العذم، في ضوء 

ذم الرقققيذفققق ي املغربي الذي يغلب عليه محدم ية ت ثير الدسقققتول في الحيذن الرقققيذسقققية، مأهمية قبيعة النظ

 الر ية التوافقية املتوايبة مع ل ية امل سرة امللكية في صيذغة الريذسذع العذمةه

 في القدمل اإلقليمي للمغرى في مققت لقدع فيقه األمضققققققققققققققذع في املققذلقل ليقد أن ال ترن الراهنقة  شقققققققققققققق قد 
 
صققققققققققققققعو ا

، مقققد ينحو لققذترققذ  االن رققذل املجتم ي في أيققة لحظققة، ملققذا لققدأ املغرى الققد
 
اخليققة الجزائريققة م ترئققة نرققققققققققققققبيققذ

يمرقققققك لزمذم األمول من جديد السقققققيمذ على صقققققعيد نرذح اسقققققتراتيريته الدللومذسقققققية اإلقليمية النشقققققطة 

( في اسقتعذ ن عيويته  اخل االتحذ  األفريقي، محيث 
 
 م ينيذ

 
 ماقتصقذ يذ

 
 ا  تمكن  محمد الرذ)سقيذسقيذ

من  عمي  اقر التعذمن املغربي متنويعه مع  مل إفريقيذ خذصققققققققة غرى افريقيذ مالرققققققققذمحل مذلك في سققققققققبيل 

خدمة قيققققققققققية مغربية الصققققققققققحراء الغربية ممحذلبة التهديداع اإللهذلية مفي ضققققققققققوء  عذظم التنذفس الدم ي 
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ع يرققققققققققققققذليو خقذصققققققققققققققة الجزائر مليبيقذ بعقد الربيلقذلققذلن متراجع الن وذ اإلقليمي للمحول املرققققققققققققققذنقد لج هقة البول

 العربي، األمر الذي سيرذهم في ترسيخ الن و  االفريقي للمغرى على محرذى الجزائره  

 :العوامل الخارجية 

النزاع اإلقليمي على الصقققققققحراء الغربية، مفيمذ ي ص موقف  محيذلالقوى الك رى  الرز  نقصقققققققد هنذ مواقف

القوى األملمبية يمكن مصققققققق ه ل نه منقرقققققققم  اخل االتحذ  األملمبي، لكن ت  ي فرنرقققققققذ لذعتبذلهذ الشقققققققريك 

األسقذف ي للمغرى، متدعم توج ذته في محل النزاع  اخل املحذفل األملمبية مالدملية، لكن ال تتطرف فرنرذ 

 للحرققققققققققذسقققققققققيذع التذلي ية املولمثة من الحقبة االسققققققققققتعمذلية في لضقققققققققذء املغرى ع
 
لى محرقققققققققذى الجزائر ترنبذ

لين  توتير الع،قذع الرققيذسققيةمن شقق ههذ  إشقق ذلية ترذلية تحمل تداعيذع سققيذسققيةال رنرققية، إال أن ثمة 

 م ممت رن ت ثيراع غير مبذشقققققرن على النزاع األملمبية -املغربية 
 
 ، علمذ ل ن املغرى يمال شقققققري ذ

 
 ألملمبذ في ذ

قيققققققققذيذ اسققققققققتراتيرية كذألمن مم ذفحة اإللهذى مالدجرن غير الشقققققققققرعية ع ر املتوسققققققققط، متتمال اإلشققققققققق ذلية 

الترذلية في قرال محكمة العدل األملمبية القذضققق ي لذسققققتبعذ  الترققققعيرن الت يققققيلية عن املنترذع القذ مة 

ن شق ن تهديد مرتقبل ات ذقية الشراية ليمن الصقحراء الغربية لذعتبذلهذ إقليم متنذزع عليه، مهو مذ من 

املغرى ماالتحذ  األملمبي الخذصقققققققة لذإلنتذج الزلا ي مالصقققققققيد البحري متوقيف م ذمضقققققققذع انشققققققققذء منطقة 

 ترذلن محرن لين املغرى ماالتحذ  األملمبيه

ة يققققأمققققذ موقف الواليققققذع املتحققققدن األمريكيققققة، في ققققذ  يتقققققذلى مع املوقف ال رنسقققققققققققققق ي في ت  م الر يققققة املغرب

مضقرملن الح ذ  على اسققتقرال املغرى مترنب نشقوى محرى إقليمية برققبب النزاع على الصققحراء الغربية، 

 على املصقذل  الحيوية يت مين امدا اع الطذقة إ ي الغرى، ليد أن املغرى يصف املوقف األمري ي 
 
ممح ذظذ

، مفي تبققققذين 3316ريققققل ال 33لققققذملوقف الغققققذمض ماملز مج في أمحيققققذن أخرى، مهو مققققذ ظ ر في قمققققة الريققققذن 

تصققققققققريحذع سقققققققق راء أمري ذ لدى الجزائر ماملغرى محيذل ثنذئية  الحكم الذا ي متقرير املصققققققققير ، مسققققققققب  أن 

محقذمل مشققققققققققققققرمع املبعوث الخقذص لقمين العقذم لقمم املتحقدن  جيمس ليكر  فرن محقل على املغرى إلههققذء 

الترذلن الحرن مع املغرى ممذ اثذل نزاع الصقققققققحراء، يمذ لفيقققققققت ماشقققققققنطن ضقققققققم الصقققققققحراء الغربية الت ذت 

 على مصققققققققققققققذلحقه الترقذليقة مع أملمبقذ إذا ات قذع موق ق
 
 غيققققققققققققققب املغرى خوفقذ

 
  ذ

 
 3337ألمري قذه في عذم  ممقذث،

لمقترح  3310لمحب الخذلجية االمريكية لمقترح الحكم الذا ي املغربي، لكن تقدمت  سققققققققوزان لايس  عذم 
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لقمم املتحدن ألمضققققققذع محقوت اإلنرققققققذن في الصققققققحراء مهو مذ  التذبعة  املينولسققققققو ينص على مراقبة بعاة 

 ترفيه املغرى إ ي اآلنه

مفيمذ يتعل  لذملوقف الرمفققق ي الرسقققمي من النزاع اإلقليمي محول الصقققحراء الغربية نرد  يقوم على إعطذء 

 قمحت ج هة 
 
رذليو إ ي البولياألملوية للحل الرقلمي للنزاع مع  رقوية منص ة على املدى الطويل، مم خرا

 أن تت ذ لمسققققققققيذ مواقف لصققققققققذلح ذ 
 
اختبذل مدى إم ذنية اسققققققققتقطذى لمسققققققققيذ ملمذلسققققققققة  مل في النزاع، أم،

ه ميرققققتند توجه البوليرققققذليو إ ي متغيراع لئيرققققية 1 اخل مرلس األمن في ضققققوء تتمتع لمسققققيذ لح  ال يتو

 مرقققققققتويذع التعذمن العرقققققققكري لين لمسقققققققيذ مالجزائر الداعم
 
 التهديد الذي هي: أمال

 
 الرئيسققققققق ي للج هة، مثذنيذ

 ألملمبذ عن الغذز الرمف ي 
 
 هذمذ

 
يماله ات ذت إنشذء خط أنذليب الغذز لين املغرى منيريريذ مالذي يمال لدي،

السققققققيمذ في ضققققققوء تداعيذع ان  ذن أسققققققعذل البترمل العذملية على سققققققوت تصققققققدير الن ط الرمفقققققق ي متمديد 

 رمضققققققققققققققة من قبققل الواليققذع املتحققدن األمريكيققة ماالتحققذ  األملمبي على العقوبققذع االقتصققققققققققققققذ يققة الغربيققة امل

 لملف أميرانيذ معدم االلتزام لذت ذقيذع منرقيك ماملتوقع ترديد  بعد يوليو 
 
 3317لمسقيذ التبذقذ

 
، في،

 الطموح الرمفقققققققققققققق ي لتوسققققققققققققققيع ن وذهذ الجيو
 
 -عن ت ل قة العمليقذع العرققققققققققققققكريقة لرمسققققققققققققققيذ في سققققققققققققققوليذ، مثذلاذ

في منطقة جنوى املتوسقققققققط ماملحيط األقلسققققققق ي لمذ يقربهذ من املحيط ال ندي متيقققققققع ل ذ موقئ سقققققققتراتيجي 

، من خ،ل شققبكة الحل ذء ) عم النظذم الجزائري،  عم اللواء  مح تر  3قدم مميز في مواج ة محلف النذتو

ي ممنهققذ قفي ليبيققذ(، مفي مواج ققة  عققد  أنمققذ  الن وذ الغربي في منطقققة شققققققققققققققمققذل افريقيققذ مالرقققققققققققققققذمحققل االفري

ين تنذهض أملذنيذ(، في مح -فرنرقققذ  -القواعد العرقققكرية التذبعة للقوى الك رى )كذلواليذع املتحدن األمريكية 

 من فرن مزيد من التهديداع للنظذم اإلقليمي 
 
الجزائر إققذمقة قواعقد عرققققققققققققققكريقة أجنبيقة في املنطققة خوفقذ

نذتو في ذع األمينة في ليبيذ برقققبب مرقققذهمة الالعربي، متتهم النذتو بعدم تحمل مرقققئوليذته بعد تر ي األمضققق

 اسقذ  القذافيه

 

 

                                                           
( برئاسممم حمحمد ردادح منسممق البوليسمماريو في بعثم المينورسممو وال ، التقي بنائب 23/3/2117البوليسمماريو )اسممتقبلت موسممكو وفدا  مه  -1 

 وزير الرارجيم الروسي ميرائيل بوردانوف.

ود ، لمواكبم التغيرات على السماحم الدوليم تبنت روسيا ضرورع وج2115فبعد تنقيح حإع ه مبادئ السمياسمم البحريم الروسميمح في عام  -2 

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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 :
 
 املغربية: -أبعاد التوتر الراهن في العالقات الجزائرية ثالثا

مال تنقل ال،جئين الرقققققوليين ع ر الحدم  ال رية للجزائر ماملغرى محطة جديدن في أزمذع الحدم  مترد  

 إ ى الرققققققققققققققوليين ال،جئين لققإبعققذ  ،3318 في اتهققذمقذع إ ي الجزائر التوتر لين الجقذلين، محيقث مج ققت املغرى

 للومذسققققققققية لين البلدين لذسققققققققتدعذء الخذلجية املغربية  املغرى، مفي ينذير املذضقققققققق ي مقعت أزمة مع الحدم 

( الجئ سققققققققققققققولي إ ي املغرى، مققققد ل ع الجزائر 133سقققققققققققققق ير الجزائر لقققدبهقققذ لقققدعوى ترمحيقققل الجزائر محوا ي )

عشراع ل إلريل املذض ي محينمذ نشرع صول  17لر ير املغرى لدبهذ، مقد تكرلع األزمة في لذستدعذء ممذثل 

ن، ماتهمت املغربية الحدم يتي الجزائرية م فكيك  منيف   لني مدينتي لين الرقققققققوليين عذلقين مذ ال،جئين

ت الجزائر ن املغرى عنذصققققققققر الجيش الجزائري لذقتيذ هم ممحذملة  رققققققققري هم إ ي األلاضقققققققق ي املغربية، لينمذ 

 ه1ذلك

 م رققققققوية أمضققققققذع ال،جئين إ مذج في املغرى ج و  لتطول  هذمة  ملية م سققققققرققققققذع  شققققق د الذي الوقت مفي

  أفريقية، جنريذع ألاضيه من على املتواجدين مامل ذجرين
 
 األفذلقة ل،جئين املرذعداع إلسذله عن في،

األفعقققذل القققدمليقققة املعنيقققة لقيقققققققققققققققذيقققذ محقوت مقققذ ي، إال أنقققه ققققد  عقققد ع ل م   لقققذترقققذ  الجزائر قر تهم الققذين

اإلنرققققققققققققققذن محيقذل أزمقة ال،جئين العقذلقين على الحدم  املغربية الجزائرية مسققققققققققققققبل معذلجتهذ مماذل على ذلك 

 حقوت ل الوقني املجلس مشقققترية لإشققققراف محقوقية لجنة سققققوليذ  شقققكيل في اإلنرقققذن محقوت  قرح مرلس

 من قلب عم لذلتوازي  املتحدن لقمم شقققققققق وى  متقديم للوقوف العذلقين ال،جئين لذملغرى للقذء اإلنرققققققققذن

 بتل مه يمذ قذل مالطبية الغقذائيقة املرققققققققققققققذعقداع لتققديم لقذلربقذ  ال،جئين لشقققققققققققققق من العليقذ امل وضققققققققققققققيقة

 هزمةاأل  مع الرريع الترذمى ماملغرى الجزائر من ال،جئين لش من املتحدن لقمم الرذمية امل وضية

 خلفيات وأبعاد األزمة:

يشققققققققققققق ت األزمة الدللومذسقققققققققققققية لين الجزائر ماملغرى ل صقققققققققققققوص مضقققققققققققققع ال،جئين الرقققققققققققققوليين على الحدم  

 :أبعذ  سيذسية يمكن لصدهذ في تطول ع،قة البلدين، على النحو التذ ياملشترية لينهمذ عن 

                                                           
 الحدوديم المنطقم في ال جئيه تفرغ جزائريم عسممممكريم توسمممميارا شمممماحنات تظهر بصممممور مزاعمها المغربيم الرارجيم دعمت واد -1 

 الصحراويم.
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 محباولبة الجزائر التشبببببببببببكيبق 
 
في اسبببببببببببتراتيجية املغرب حيال ملف حقوق  أمبام الرأي العبام العبالميأوال

 بأوضاعهم داخل الجزائرالالجئين واملهاجرين
 
 .0، مقارنة

 ربما محاولة الجزائر التأثير على مجلس األمن الدولي بتوضيف ازمة الالجئين إلثارة ملف انتهاكات 
 
ثبانيا

، بغرض الضبببغط نحو توسبببيع ابببالحيات مهمة بعثة حفل السبببالم التابعة حقوق اإلنسبببان في املغرب

"املينورسببببو" لتشببببمل مراقبة أوضبببباع حقوق اإلنسببببان في األقاليم  ء الغربيةلألمم املتحدة في الصببببحرا

الجنوبيبة املغربيبة، حيبث تزامنبت إثبارة أزمة الالجئين السبببببببببببوريين على الحدود بين الجزائر واملغرب مع 

 والية البعثة لسنة واحدة. الدولي إلادار مشروع قرار لتجديد األمن مجلس استعداد

: املخاوف 
 
األمنية حيال إمكانية تسببلل عنااببر إرهابية قادمة من ب ر الصببراع املشببتعلة باملنطقة ثالثا

 األزمة بداية منذ بالفعل املغرب والجزائر تسببببببببتقبلهم الذين كسببببببببوريا وليبيا بين الالجئين واملهاجرين

 ئينالج اسببببتقبال عمليات ت خر قد األمنية املخاوف و عض االقتصببببادية األوضبببباع أن بيد السببببورية،

 منذ عقود. وضعية إغالق الحدود بين البلدينألخرى، السيما في ضل  فترة من جدد

 تسوية أزمة الالجئين:

 على العذلقين الرققققققققققوليين جميع اسققققققققققتعدا هذ السققققققققققتقبذل 3317أعلنت الرققققققققققلطذع الجزائرية مطلع يونيو 

العملية برققققققققققبب عراقيل محذلت  من اشققققققققققراف م وضققققققققققية ال،جئين  عن  علي  م علن  عو  أن الحدم  قبل

التذبعة لقمم املتحدن، متنقل ال،جئين إ ي منطقة أقرى للحدم  املغربية، مبعد مرمل أسققققققققققبوعين على قرال 

 أسقققققققققققققرن (10) ( الجئ ينتمون إ ي33اسقققققققققققققتقبذله ) ( عن31/6/3317) لإع،نهموقف املغرى الجزائر، تبلول 

 نقل م من مدينة ، إال عذلقة، سقققققولية
 
 أن ليذن امل سقققققرقققققة امللكية أيد أن ذلك القرال اسقققققتءنذئي، متم فعليذ

 فكيك، على أن ينتقلوا بعد ذلك إ ي مدينة مجدن شرت املغرىه مدينة عن كلم 113 على بعد  لوعرفة 

: مستقبل إدارة العالقات املغربية 
 
 الجزائرية: -رابعا

فيمقذ يتعل  لقذسققققققققققققققتشققققققققققققققراف املرققققققققققققققذل الذي قد تت ذ  الع،قذع الجزائرية / املغربية نرد أن ملف ال،جئين 

في ضوء استمرال الحربين الرولية مالليبية مع ت ذقم املشذكل االقتصذ ية في  -الروليين يمكن أن يش ل 

 ذجرين يقية عن مقف املالدمل الرئيرققققققية امليققققققي ة ل،جئين الرققققققوليين لذملنطقة لرذنب  جز الدمل األفر 

                                                           
 الصمممحيم والرعايم باراامم لهم تسممممح سمممور، الجئ ألف 41 عه يقل ال ما تسمممتضممميف ب ده أه الجزائريم الرارجيم بياه أوضمممح واد -1 

 .الجزائر إلى ادموا إفريقيم دول لرعايا إضافم التجاريم، األنشطم بممارسم لهم الترري  إلى إضافم والدراسم،
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 لتوتراع جقققديققدن لين البلقققدين، فققققد تترقققد  تقققدفقققذع ال،جئين، لغم تققدالن األزمقققة  -غير الشققققققققققققققرعيين
 
مح،

الققدللومققذسققققققققققققققيققة األخيرن على الحققدم  ال ريققة لينهمققذ، مالمققذ محققدث في أزمققذع محققدم يققة سققققققققققققققذلقققة تم امحتواتهققذ أم 

رح  أن ت ك
ُ
، إال أنقققه من امل

 
ر الرققققققققققققققلطقققذع املغربيقققة في ضققققققققققققققوء تقققداعيقققذع األزمقققة التعقققذقي مع قققذ  للومقققذسققققققققققققققيقققذ

 نرقققققققذنيةماإل العربية الراهنة، القبول لرغبة قطرية لتوسقققققققيع أنشقققققققطة م سقققققققرقققققققذتهذ املجتمعية –الخليرية 

 ليرقققققققذند أنشقققققققطتهذ 
 
الخيرية ممنهذ م سققققققرقققققققة  قطر الخيرية  التي لبمذ ت تح مكتب إقليمي ل ذ في املغرى قريبذ

 الروليين مالط،ى األفذلقةه ع  عم ال،جئينالقذئمة  اخل املغرى في مرذال 

ملقذا يتوقع أن ت ون املغرى قبلقة جقديقدن لتقدف  ال،جئين سققققققققققققققواء املقيمين  اخقل الجزائر أم الققذ مين من 

 مشقققققققذكل جديدن على الحدم  مع الجزائرمنذق  أخرى ممنهذ إ ي املغرى، مذ 
 
أن  ، السقققققققيمذقد ياير مرقققققققتقب،

 ل 
 
تح محدم   مع املغرى، لذإلضققذفة إ ي أن م سققرققة  قطر الخيرية  تاول بشقق ههذ األخير مذزال ييققع شققرمقذ

اتهذمذع لذلتول  في تمويل اإللهذى ممذ قد ياير املخذمف محول انع ذسققققذع نشققققذ  امل سققققرققققة املذكولن على 

أمن ماسقققققققققققققتقرال املغرى مالجزائر مع امحتمذل أن يتح ظ الخليج على سقققققققققققققيذسقققققققققققققة املغرى املرححة، ممن ثم 

ك من تهقققققديقققققد األمن اإلقليمي، مققققققد يتطول توتر الع،قققققققذع لين البلقققققدين إ ي قطع الع،قققققققذع سققققققققققققققيزيقققققد ذلققققق

 ،هنذن ث،ث سققققققققققينذليوهذع لئيرققققققققققية متوقعة ملرققققققققققتقبل ع،قتهمذالدللومذسققققققققققية، ممن ثم يمكننذ القول أن 

 يمكن توضيح ذ على النحو التذ ي:

، فقد ال تتجه العالقات
 
ذ منحى أوسبببع إلي اتخا بين البلديناملتوترة  السبببيناريو األول وهو األكثر ترجيحا

لتببان الببدو ممببا هي عليببه ابن، ببباإلضببببببببببببافببة إلي ترجيح اسبببببببببببتمرار غلق الحببدود بين البلببدين على أن تلتزم 

وتجنبببب االنجرار ملواجهبببات جبببديبببدة في ضبببل الوضبببببببببببع الراهن املتبببأزم داخبببل كبببل منهمبببا،  بجبببانبببب الحبببذر 

 دون جديد في الفترة الراهنة إلي حين قضببببية الصببببحراء الغربباإلضببببافة إلي ذلق سببببتظل 
 
 معلقا

 
ية ملفا

 .تسوية القضايا اإلقليمية املشتعلة السيما الليبية

ميرد هذا الرققينذليو سققند  من ج ة في تحرير الحيذن الرققيذسققية مم سققرققذع الدملة الجزائرية من قبيققة 

لت كيك  3310الن قب العرققققققققققققققكريقة التقذلي يقة بعقد إعقذ ن هي لقة امل سققققققققققققققرققققققققققققققة العرققققققققققققققكريقة مالقذي لقدأ عذم 

 -3318م سقققققققرقققققققة الرئذسقققققققة لج ذز املخذلراع العرقققققققكرية، ثم عزل لئيرقققققققه اللواء/ محمد مدين في سقققققققبتم ر 

 على املنصققققققب قيلة 
 
، ثم الحذت -عذم مقذملذ عرف بعداء  لتيذل اإلسقققققق،م الرققققققيذفقققققق ي 38الذي ظل مرققققققيطرا

جميع مصققققذل  االسققققت بذلاع ملختلف األج زن األمنية برققققلطة املنرقققق  لين جميع مصققققذل  الشققققرقة مالدلن 
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املغربي الذي ظل ه ممن ج ة أخرى لم يعد محزى االسققققققققققققققتق،ل 3316مالجيش مهو اللواء/ قرقذت في ينذير 

لعقو  في صقققققققدالن  مائر صقققققققنع القرال متبنى لغة خطذى  علي من ممحدمية  املغرى الكبير ، ضقققققققمن األمحزاى 

املشقققققق لة للح ومة في املغرى، محيث نرد اإللا ن امللكية املغربية مق ت لقون ضققققققد الحزى، محينمذ كذ ع أن 

 ذ بعد إع،نه ان األخيرن جزء من األلاضققققق يتترقققققبب تصقققققريحذع أمينه العذم في أزمة  للومذسقققققية مع موليتذني

 أن امل سققققرققققة امللكية املغربية مامل سققققرققققة الرئذسققققية الجزائرية ال ترغبذن في 
 
املغربية، األمر الذي ي رققققر إذا

 تصعيد التوتر لينهمذه

تطور البلببدين حربهمببا السبببببببببببريببة على الصبببببببببببعيببد الببدبلومبباسببببببببببب ي أن  السبببببببببببينبباريو األخر وفي املقببابببل يطرم 

 
 
( األمر الذي قد يدفعهما إلي مواجهات عسببببكرية - سببببياسببببا

 
فيما بينهما، إذا ضهرت متغيرات  اقتصبببباديا

محفزة على ذلببق كببأن تعجز املنظمببات اإلقليميببة كببالجببامعببة العربيببة واالتحبباد االفريقي في معببالجببة أيببة 

مر تبببآأزمببة تنشببببببببببببأ بين البلببدين حول الحبببدود والصبببببببببببحراء الغربيبببة أو تجبببد اتهبببامببات املغرب للجزائر ببببال

لتصبببببببببببعيبد وتبدويبل ملف الحراك الريفي شبببببببببببمبال املغرب، طريقها نحو اشبببببببببببعال احتماالت التصبببببببببببعيد 

 له بسبب انشغال كال البلدين في الفترة الراهنة بالجبهة 
 
العسكري، إال أن هذا السيناريو ال يجد سندا

 الداخلية والسبل الكفيلة بإعادة االستقرار السياس ي واالقتصادي. 

الثالث واألخير فيرجح أن تعي كال من البلدين أهمية القواسبم املشبتركة بينهما خااببة في أما السبيناريو 

ضبل وجود تهبديبدات مشبببببببببببتركبة تتمثبل في تمبدد الفكر املتطرف واملمبارسبببببببببببات اإلرهبابيبة العبابرة للحببدود 

فكر د تقوالجرائم املنظمة، وما يعكسببببببببببه من تهديد ألمن الحدود ولألمن اإلقليمي في املنطقة، ومن ثم 

وتبببأسبببببببببببيس أطر حقيقيببة للتعبباون والتنسبببببببببببيق األمني واملعلومببباتي بينهمببا  الجببارتين في تجبباوز الخالفببات

االسبببببببببتراتيجي بما يخدم مكافحة اإلرهاب وإعادة فتح الحدود مع تطوير أطر ملراقبة الحدود املشبببببببببتركة 

جهتها ب اية معوقات وامن جان ينهي أن شأنه من الجزائرية املغربية العالقات تطبيع بأن ، علمابينهما

اللجببان األمنيببة الجزائريببة واملغربيببة في مجبباالت مثببل األمن البحري والجوي، ومن جببانببب اخر قببد تنهي 

  املغار ي الفضببببببباء تطوير دون  حالت التي املعوقات اغلب
 
 في  م سبببببببسبببببببيا

 
، وسبببببببيكون له دورا

 
ووحدويا

  .واإلقليمية الدولية القوى  موازين وتغيير تطوير اطر التعاون االقليمي

ليقققد أن تطبيع الع،ققققذع األمنيقققة املققق مولقققة مف  هقققذا الرققققققققققققققينقققذليو لن يمتقققد في األجقققل املتوسققققققققققققققط إ ي تطبيع 

الع،قذع االقتصقققققققذ ية مالترذلية لين البلدين لبمذ برقققققققبب ثبذع مبذ   الجزائر التحرلية التي تدعم ج هة 



 1025 يونيو -( إبريل 57) العدد  الشـَـرق األوسـَـط  مجلة أوراق

- 52 - 
 

مما ي الذهب(، مهو مذ ينذقض أسققققققققس البوليرققققققققذليو )الجم ولية الصققققققققحرامية لتحرير الرققققققققذقية الحمراء 

 عن ذلك، محملت اسقققققققتعذ ن1شقققققققرعية امللكية املغربية مسقققققققيذ تهذ
 
 االتحذ   اخل لعيقققققققويته املغرى ، فيققققققق،

متحديذع م تل ة تيذف إ ي نرذح الدللومذسية املغربية في تطوير ع،قتهذ ع ر الرنواع  االفريقي  الالع

 
 
 ماقتصقققققذ يذ

 
 القليلة املذضقققققية )سقققققيذسقققققيذ

 
 مثقذفيذ

 
  ممذليذ

 
( م ينيذ

 
رد  تمع  مل افريقية، مهو مذ قد  مإنرقققققذنيذ

 لعمق ذ االسقققققققققققققتراتيجي،
 
ملذا سققققققققققققققتتعذمن مع جنوى افريقيذ م مل أخرى قليلة منذمئة بغرن  الجزائر تهديدا

على مواقف تريققد املغرى الترميج ل ققذ  اخققل االتحققذ  أهم ققذ قر  الجم وليققة الصققققققققققققققحراميققة من  التيققققققققققققققيي 

 ي تح قد الذي  ملة عيقققققققو لذالتحذ  لصقققققققذل  التصقققققققول املغربي، األمر 06بعد أن تيقققققققمن أصقققققققواع االتحذ  

 اخل  البوليرقققققققققذليو اسقققققققققتمرال يمال جديدن تهد  االسقققققققققتقرال اإلقليمي، يذا قد إقليمية لترذذلذع البذى

  ،القذلن  اخل أخرى  ان صذلية لحركذع فرصة االتحذ 

 على سققققققققققيراهن املغرى أن إال
 
 يةالن ط أزمة العوائد برققققققققققبب الجزائرية املنذملن هذمش تراجع إم ذنية أمال

 تطول االسقققققققققققتامذل ج هة لدعم املطلوبة الجزائرية ماملذ ية
 
 التنمية ذالعمر في املغربي البوليرقققققققققققذليو، ثذنيذ

  افريقيذ  اخل الترذلي  مالتبذ ل
 
 لبيةمت إ الن يي ية لقون ي،مس الذي األمر خليرية لمنذصققققققققرن مدعومذ

افريقيذ ممنهذ توصقققققققيل الطذقة النيريرية إ ي أملمبذ ع ر األلاضققققققق ي املغربية برقققققققبب  في املجتمعذع امحتيذجذع

 هممذقلة الجزائر االت ذت مع نيريريذ إلنشذء خط أخر ع ر األلاض ي الجزائرية

مفي النهققققققذيقققققققة من امل م أن تبقي مرققققققققققققققققققققذلاع الحريققققققة املتوقعقققققققة من الجزائر مجنوى افريقيققققققذ في املحقققققققذفقققققققل 

الققدللومققذسققققققققققققققيققة ماالقتصققققققققققققققذ يققة مالترققذليققة مامل،محيققة الجويققة مالبحريققة الققدمليققة ماإلقليميققة للتيققققققققققققققيي  على 

األهداف املغربية أمحد أهم القيققققققققققققذيذ التي تتطلب مزيد من البحث بغرن اسققققققققققققتكشققققققققققققذف م ذمن التوتراع 

  اإلقليمية املرتقبليةه

                                                           
 والنيجر. مالي شمال في الطوارق تمرد الجزائر معارضم رغم -1 
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 دالالت وأبعاد الموقف التركي من األزمة القطرية
 أحمد مصطفيأ/ 

 األوسط الشرق  لدراسات القومي بالمركزباحث مساعد 
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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 

انيمت لدمل هذ  الدمل، تبذينت املواقف اإلقليمية مالدملية مذ لين  مل  عمت هذ  اإلجراءاع م 

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 

لخذلجية ع التي قرأع على الريذسة اإن محذملة ت رير املوقف التركي يرب أن تبدأ لتتبع التحوال 

 بعد أمحداث  الربيع العربي  مالذي يعد نقطة تحول في أهداف 
 
التريية في الرنواع األخيرن، خصوصذ

 ماليذع الريذسة الخذلجية التريية

 أوال: التحول في السياسة الخارجية التركية

 لئيرية:  ريية في ث،ث تحوالعيمكن لصد التحوالع األسذسية التي ش دتهذ الريذسة الخذلجية الت

 بعد انط،ت مذ  الت لي عن  تص ير املشك،ع : -1
 
 ملحوظذ

 
ش دع الريذسة الخذلجية التريية تحوال

عرف لذسم  الربيع العربي ، فبعد أن كذنت تنتدج مبدأ  تص ير املشك،ع مع  مل الجوال  الذي 

-  ممنظر محزى العدالة مالتنمية مضعه ماشرف على تن يذ    ام  امغلو  مزير الخذلجية الرذل

مالذي مكن ترييذ من مد ن وذهذ في محطيهذ اإلقليمي، م سذهم في تنشيط  ملهذ كوسيط في العديد 

إ ى التدخل الحذ  مالرذفر في النزاعذع اإلقليمية يطرف مليس كوسيطه جذء ذلك   -من النزاعذع

هذ  االمحترذجذع سوف تنتج أنظمة  عقب اندالع امحترذجذع  الربيع العربي  مالتصول التركي أن

                                                           
 األمسط الشرت  لدلاسذع القومي لذمحث  مرذعد لذملريز 
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 يمقراقية ست  ي في النهذية إ ى سيطرن جمذعة  االخوان املرلمون  على الحكم في الدمل العربية 

على ذلك تقديم الدعم لجمذعذع املعذلضة لذملنطقة لم تلف أش ذل ذ، األمر الذي  ،  ترتب1املحيطة

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 

يث عمدع ترييذ إ ى االنتقذل من االعتمذ  املطل  على مح الجمع لين القون النذعمة مالقون الصلبة: -3

قوتهذ النذعمة املتمالة في العمل الدللومذف ي، لذإلضذفة إ ى توظيف تذلي  ذ املمتد لذملنقطة ماألعمذل  

تمال االعتمذ   3ال نية مالاقذفية إ ى االستعذنة لذلقون العركرية جنبذ إ ى جنب مع القون النذعمة،

ية في تطوير الصنذعذع العركرية م إنشذء قذعدن عركرية تريية في الصومذل على القون العركر 

مطله على خليج عدن، إنشذء القذعدن العركرية التريية في قطر )قذعدن الريذن( مالتي من املتوقع 

، الجدير لذمل،محظة أن القذعدتين ترييتين لذل ذمل أي اههمذ 3313أن ينتهي إنشذ هذ لنهذية العذم 

ل محلف النذتو، مهو مذ يعني س ي تركي مرتقل عن الحلف للتواجد العركري املبذشر خذلج اقذ

 سواء في منطقة البحر األمحمر أم الخليج العربيه 

: فمنذ سيطرن محزى العدالة مالتنمية على مقذليد غلبة الطذبع األيديولوجي على الطذبع ال راجمذ ي -0

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 

لرذنب فقدان ترييذ األمل في الحصول  3311ذجذع اقتصذ ية مسيذسية،  غير ذلك مع اندالع امحتر

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 

التركي الداعم لجمذعة اإلخوان املرلمين عقب  على لأس ذ خرذلتهذ للع،قة مع مصر عقب املوقف

يونيو، الدعم املتواصل لجمذعذع املعذلضة في سوليذ مالذي كذن من نتذئره تمكن األيرا  من  03

الحصول على أسلحة متطولن مالريطرن على منذق  ماسعة ممذ يم د لدملة ير ية أم منطقة محكم 

التريية،  عم م األخير لدملة قطر ممذ يترتب على  ذا ي على اقل تقدير ست ون شوية في ظ ر الدملة

 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 

ن ى مقعد غير  ائم في مرلس األمالدملية، لعل الرز مذ يدل على ذلك هو فشل املر ى التركي للحصول عل

                                                           
Kirisci, Kemal, How the Gulf crisis forces fundamental choices in Turkish foreign policy, available at:  1

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/28/how-the-gulf-crisis-forces-fundamental-choices-in-
turkish-foreign-policy/ 

 http://saidelhaj.com/artical/1770/%Dوالدالالت، متاح على:  السياق: بقطر التركيم العسكريم سعيد الحاج، القاعدع2 
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( في محين تمكنت في ظل سيذستهذ الرذلقة 63صوع مقذلل  103ل ذلت يبير لصذل  اسبذنيذ )  3318عذم 

عيو لذألمم  190من اصل  181بر ولة يبيرن مبعد  أصواع للغ  3337من الحصول على املقعد في 

 املتحدنه 

 تطور املوقف التركي من األزمة القطرية
 
 ثانيا

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 

ات ذذهذ ضد  أن اإلجراءاع التي تم 7/6/3317القطري بش ل علني، محيث اعلن الرئيس التركي ال مغذن في 

قطر  غير ،حيحة  م  عمل ال إنرذني ، تلى ذلك إع،ن ترييذ عن إلسذل شحنذع موا  غذائية إ ى قطر 

لمحلة جوية، ثم صدت ال رملذن التركي على ات ذقية  رمح  71االف قن، نقلت على متن  8قدلع لحوا ي 

إلسذل مفد عركري تركي إ ى ، تلى ذلك 33/8/3316لنشر قواع تريية لذأللاض ي القطرية أعدع لتذليخ 

 قطر لتذليخ للقيذم لذالستعدا اع الستقبذل القواع الترييةه 

صدل بعد ذلك ليذن مشترن من  مل املقذقعة محصر أفرا  ممنظمذع إلهذلية قطرية أم مدعومة 

 مهو األمر الذي لفيته ترييذ، مأعلن ألمغذن لفض التهذم الدممحة لذإللهذى معدم قبوله لتصنيف 
 
قطريذ

جمعيذع قطرية لذإللهذى، ثم مصل األمر إ ى ذلمته مع ظ ول الدلذلذع التريية في شوالع الدممحة في 

 ه 19/6/3317

: دوافع املوقف التركي من األزمة القطرية
 
 ثالثا

تنذملت عدن تحلي،ع األسبذى التي محذع لترييذ إ ى ات ذذ هذا املوقف الحذسم ترذ  األزمة لصذل  

 هذ  األسبذى في فئتين لئيريتين:  قطر، يمكننذ أن نعرن

 أسباب تتعلق باملصلحة التركية املباشرة: -0

الح ذ  على محليف سيذف ي في ظل توتر ع،قذع ترييذ اإلقليمية: محيث  عد قطر أمحد الحل ذء 

، تت،قى املواقف 3311القليلين املتبقين لترييذ بعد خرذلاتهذ املتتذلية لحل ذتهذ عقب  غير سيذسذتهذ في 

ذع ث  عم جمذعالقطرية مع نظيرتهذ التريية في العديد من املل ذع على لأس ذ امللف الرولي من محي

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

ر ملشترية: معلى لأس ذ االستامذلاع القطرية في ترييذ مالتي  شيالحرص على املصذل  االقتصذ ية ا

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 

قد ت ون ال دف التذ ي إذا مذ تم إخيذع  است دام قطر ي ط  فذع أمل : محيث تدلن ترييذ إههذ

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 

 ئهذ ألي مواج ة محتملة مع هذ  الدمله أملاق ذ لذلش ل الذي ييمن مصذلح ذ مبهي

 أسباب تتعلق بالتقارب الفكري واأليديولوجي -2

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 

ة الشرت األمسط معو ن سيطرن العامذني القديم على هذ  املنطقة، نذهيك عن أن محزى العدالة ملنطق

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 

لإم ذننذ أن نرزم أن  3311ل التغيراع التي قرأع على الريذسة الخذلجية التريية بعد في ظ

األسبذى ال كرية م األيديولوجية تطغي على مذ عداهذ من أسبذى، مذلك لعدن اعتبذلاع، فعلى الصعيد 

من إجمذ ي  %13االقتصذ ي فمن نذمحية ال يمال مرموع االستامذلاع الخليرية في ترييذ أيثر من 

االستامذل األجنبي في ترييذ، ممن نذمحية أخرى فإن املصذل  التريية مع  مل املقذقعة اي ر من نظيرتهذ مع 

مليذل  مالل يليه االستامذل الرعو ي  8.1قطر فذالستامذل اإلمذلا ي في ترييذ هو األي ر خليريذ لإجمذ ي 

لنذء على  1مليذل  مالله 1.8 ويتي لمقدال مليذل  مالل، ثم االستامذل القطري يترذمى مع نظير  ال 3لمقدال 

 ذلك ال يمكن أن ت ون االعتبذلاع االقتصذ ية هي املوجه للموقف التركي من األزمةه 

                                                           
Turkey's economic interests dictate balanced stance in Gulf crisis, available at:Sonmez, Mustafa,  1 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/turkey-qatar-economic-interests-in-gulf-
crisis.html#ixzz4lwfVLC9X 
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إذا مذ نظرنذ ل،عتبذلاع الريذسية مالدللومذسية على الصعيد اإلقليمي فإن املوقف التركي 

 ة اإلقليمية مالدملية، محيث إنه من املتوقع أالالداعم لقطر يزيد من امحتمذلية  عرن ترييذ ملزيد من العزل

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 

املوقف التركي من األزمة يعقد ع،قذتهذ أيثر مع الواليذع املتحدن، محيث مبذشره على الصعيد الدم ي فإن 

رئيس ال-أم على األقل عدم اعتران –إنه من الوان  أن اإلجراءاع التي ات ذتهذ  مل املقذقعة تنذل قبول 

،ف خاألمري ي  منذلد ترامب، مهو مذ اتض  في  غريداته املتتذلية محول األزمة، إذا مذ اض نذ ذلك إ ى ال

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، 

الرئيس الم غذن قذمحذ لريطرن جمذعذع اإلس،م الريذف ي مالدمل التي تدعم م على م ذتيح فمذزال 

 
 
 في قيذ تهم، مهو مذ يحذم له إ ى ات ذذ مواقف قد تير لذملصذل  الوقنية التريية خصوصذ

 
املنقطة، قذمعذ

 على املدى القصيره

 

 

 


