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تعج الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال مغ اىع مجاالت البحث عمى صعيج
مشصقة القخن االفخيقي ،بحكع االىسية االستخاتيجية لمرػمال ،والتصػرات االمشية التي
عانى مشيا الرػمال مشح انييار الجولة الرػمالية في العام  ،1991وقج ادت اليجسات
االرىايية عمى الػالاات الستحجة في  11أيمػل /سبستسبخ 2001عػدة الرػمال الى
صجارة االىتسام االمخيكي بحكع لجػء العجيج مغ االرىايييغ الى الرػمال ،يل ان
االرىاب اخح يشتذخ مغ داخل الرػمال الى خارج أراضيو مسا أسيع بعجم استقخار
الرػمال الحؼ انعكذ بذكل واضح عمى عجم استقخار مشصقة القخن االفخيقي ،وال يج
مغ التأكيج عمى ان الدياسة االمخيكية لجييا العجيج مغ االىجاف التي تدعى الى
تحؿيقيا في الرػمال وىي اىجاف سياسية واقتراداة وامشية واندانية ،وتبشت ليحا
الغخض مجسػعة مغ الػسائل لتحؿيقيا التي تشػعت يجورىا يتشػع ىحه االىجاف.
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Abstract
The American policy towards Somalia is considered one of
the most important areas of research at the level of the Horn of
Africa, due to the strategic importance of Somalia and the security
developments that Somalia has suffered since the collapse of the
Somali state in 1991. The forefront of American interest is that
many terrorists have resorted to Somalia. Indeed, terrorism is
spreading from inside Somalia to outside its territory, which
contributed to the instability of Somalia, which was clearly
reflected in the instability of the Horn of Africa region. It must be
emphasized that the US policy has many goals. Which it seeks to
achieve in Somalia, which are political, economic, security and
humanitarian goals, and adopted for this purpose a set of means to
achieve them, which in turn varied in the diversity of these goals.
Keywords: United States; Somalia; the Horn of Africa; terrorism;
Juba land.
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السقدمة

تعج الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال مغ ييغ اىع مجاالت البحث في
الجراسات االفخيؿية ،كػن ىحه الدياسة شيجت محصات ميسة وتأثخت يجرجة كبيخة
يبعجىا االقميسي عمى صعيج مشصقة القخن االفخيقي ،ال سيسا وان ىحه السشصقة تعج مغ
ييغ أىع السشاشق االقميسية عمى صعيج العالع لقخبيا السباشخ مغ مشابع الشفط في مشصقة

الخميج العخبي مغ جية ،ولكػنيا يػابة االنفتاح الى وسط وجشػب افخيؿيا مغ جية

أخخػ ،كسا انيا تسثل حمقة الػصل ييغ السحيط اليشجؼ يجولو السصمة عمى البحخ

أازا ،مسا اعشي ان مػقع الرػمال الجيػستخاتيجي جعمو
االحسخ وبجول حػض الشيل ً
احطى بأىسية اقميسية ودولية ويؤثخ ويتأثخ اازا في الحاضخ والسدتقبل بقزااا سياسية
واقتراداة وامشية ذات ابعاد اقميسية ودولية.

وعمى ىحا االساس انتبيت الػالاات الستحجة الى اىسية الرػمال مشح استقاللو

وكانت مغ وائل الجول التي اعتخفت بالجولة الرػمالية ،غيخ ان ىحه الدياسة تأثخت

اازا يتقمبات الجاخل الرػمالي الدياسية واالمشية التي لع تشحرخ داخل حجودىا وانسا

تعجت الى جػارىا الجغخافي ،كسا تأثخت ىحه الدياسة يتصػرات الحخب الباردة ،وكيؽية
تعاشي كال القػتيغ العطسيتيغ الػالاات الستحجة واالتحاد الدػفيتي مع الرػمال السيسا

مع شسػحاتو االقميسية وتػجياتو االيجيػلػجية ،وبعج انتياء الحخب الباردة وججت

الػالاات الستحجة نفديا امام متغيخ في الجاخل الرػمالي الحؼ يتسثل تحج ًيجا باالنقالب
عمى حكع الخئيذ (دمحم سياد يخؼ) في العام  1991وما تبعو مغ حخب اىمية شاحشة،
وانييار تام في مؤسدات الجولة ،ورافق ذلظ ضاىختيغ االولى تتسثل ضيػر ما ادسى يـ"

امخاء الحخب" ،والثانية تحػل الرػمال الى "دولة فاشمة" ،وفق السؤشخات العالسية ،ومغ

الججيخ بالحكخ ان الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال تزسشت مجسػعة مغ االىجاف
ووسائل تشفيح ىحه االىجاف.
اهسية البحث:

تتسثل اىسية البحث في تدميط الزػء عمى تصػر الدياسة االمخيكية تجاه

الرػمال مشح العام  ،2001وكيؽية تعامل االدارات االمخيكية الستعاؾبة مع الرػمال،

فزالً عغ تػضيح أىع أىجاف ىحه الدياسة ،والػسائل التي لجأت الييا االدارات
االمخيكية الستعاؾبة لتحؿيقيا ،فزالً عغ استذخاف مدتقبل ىحه الدياسة.
:
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مذكمة البحث:

يشصمق البحث مغ مذكمة رئيدة مفادىا ان الرػمال اعج مغ الجول االفخيؿية
السيسة في مشصقة القخن االفخيقي ،وان الػالاات الستحجة أدركت ىحه االىسية غيخ ان
سياستيا تأثخت بذجة بسذكالت الرػمال الجاخمية والخارجية ،وعميو فان ىحه السذكمة

تصخح التداؤالت االتية:

 .1ما اىجاف الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال؟

 .2ما الػسائل التي لجأت الييا الػالاات الستحجة لتحقيق اىجافيا في الرػمال؟
 .3ما ىػ مدتقبل الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال؟

فرضية البحث:

اقػم البحث عمى فخضية مفادىا ان الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال تأثخت
ججا ،وان
أساسا بأىسية مػقع ىحا البمج الجيػستخاتيجية في مشصقة القخن االفخيقي السيسة ً
ً
سياستيا شيجت تصػرات عجة بحكع تصػرات الجاخل الرػمالي وانعكاساتيا عمى جػارىا
االقميسي ،وقج إثخ ذلظ بذكل كبيخ في اىجاف ىحه الدياسة ووسائل تشفيحىا.
مشاهج البحث:

اعتسج الباحث عمى السشيج الػصفي التحميمي كػنو مغ اىع مشاىج البحث

العمسي السيسا في دراسات العمػم الدياسية ،كسا تع االعتساد عمى اقتخاب السرمحة

الػششية كػنو التخجسة الفعمية لمسجرسة الػاقعية في دراسة العالقات الجولية والدياسة

الخارجية ،كسا اعج السفتاح الخئيذ والسيجان واالىع في دراسة الدياسة الخارجية لجولة ما

تجاه دولة اخخػ ،ذلظ ان السرالح الػششية تسثل السحخك الخئيذ والجافع االساس

لمدياسات الخارجية لمجول.
هيكمية البحث

تع تقديع البحث الى أربعة مصالب ىي :السطمب االول :تصػرات الدياسة

االمخيكية تجاه الرػمال مشح العام  .2001السطمب الثاني :أىجاف الدياسة االمخيكية

تجاه الرػمال .السطمب الثالث :وسائل تشفيح الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال.

السطمب الرابع :مدتقبل الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال.

:
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املطهب االول
تطورات انسٍاسة االيزٌكٍة جتاه انصويال ينذ انعاو 2001
أسيست ىجسات /11ايمػل 2001/عمى الػالاات الستحجة مغ قبل تشطيع

القاعجة االرىايي ،بعػدة الرػمال مغ ججيج الى صجارة االىتسامات االمخيكية ،إذ عجت

الػالاات الستحجة الجساعات االسالمية الشاشصة في الرػمال عمى انيا امتجاد ليحا

التشطيع ،ولكغ ىحه السخة اتعطت الػالاات الستحجة مغ تجخبتيا الساضية  ،وقج حجدت
الدياسة االمخيكية مختكدات أساسية في تعامميا مع الرػمال خالل ىحه السخحمة وىي:

أوال االمغ ،وثانيا تحقيق السرالحة الػششية ييغ الفرائل الرػمالية الستشاحخة ،وثالثا
يشاء قػات الحكػمة الرػمالية (عبدالرحسؼ.)34-27 ،2007 ،

وعمى الخغع مغ نفي الرػمال الخسسي لػجػد تشطيع القاعجة ؼيو ،إال ان ذلظ لع

امشيا الى
ًا
اسشع وكالة االستخبارات االمخيكية مغ ارسال فخيق مكػن مغ ()20
عشرخ ً
الرػمال وكانت ميستيع جسع السعمػمات عغ نذاط الحخكات االرىايية والستصخفة

بالتعاون مع الحكػمة الرػمالية االنتقالية يخئاسة (عبج القاسع صالد حدغ) (التقرير

االستراتيجي.)234 ،2003 ،

وفي سياق تصػرات الدياسة االمخيكية خالل ىحه السخحمة تجاه الرػمال أعمشت

ادارة الخئيذ (جػرج ديميػ يػش  )2009 – 2001في اذار  2005عغ رفزيا نذخ
قػات حفع سالم تابعة الى الييئة الحكػمية الجولية السعشية بالتشسية (االاجاد) في

الرػمال ،وبحدب ييان و ازرة الخارجية االمخيكية فان مػقفيا ىحا اأتي بدبب وجػد

مرالح خاصة ألثيػبيا واجشجة تعسل عمى تشفيحىا في الرػمال (التقرير االستراتيجي،

.)338 ،2003

ييج ان السػقف االمخيكي تغيخ مع ضيػر اتحاد السحاكع االسالمية عمى مدخح
تيجيجا ألمشيا القػمي ،كسا عجتيا الػالاات
االحجاث في الرػمال ،إذ عجتيا اثيػبيا
ً
الستحجة بانيا مختبصة يتشطيع القاعجة االرىايي ،وبعج ىديسة قػات السحاكع مغ قبل قػات
الجير االثيػبي عام  ،2007تبمػر تجاه ججيج في االدارة االمخيكية مفاده مذاركة
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العشاصخ السعتجلة مغ اتحاد السحاكع في السرالحة الػششية ،وفي ىحا الخرػص عقج

اجتساعا مع (الذيخ شخيف احسج) رئيذ
الدفيخ االمخيكي (مااكل رانبخغخ) في كيشيا
ً
السجمذ التشفيحؼ لمسحاكع االسالمية في العام  ، 2007ويعدػ ىحا التغيخ في السػقف
االمخيكي الى العجيج مغ االسباب مشيا :تجشب التػرط في السدتشقع الرػمالي ،وكدب

االشخاف السعتجلة في السحاكع الى جانبيا ،وكحلظ استجابة لخغبة الجول االوربية التي
تعج اكبخ السانحيغ لمذعب الرػمالي ضخورة ان تذسل السرالحة الرػمالية جسيع

االشخاف الرػمالية السترارعة(التقرير االستراتيجي .)313 ،2007 ،فزالً عغ ذلظ
ادت الحخب ييغ الحكػمة الرػمالية وقػات السحاكع االسالمية في العام  2006الى
نجاح االخيخة في الديصخة عمى العاصسة مقجاذػ ،ودفعت ىحه التصػرات بالػالاات

الستحجة الى ضخب قػات السحاكع بصائخات يجون شيار انصالًقا مغ قاعجتيا في سيذل،
ششا مغ االسمحة الى الجير الرػمالي (التقرير االستراتيجي،2009 ،
وتقجاع (ً )40

.)204-202

وقج ادركت الػالاات الستحجة في سياق تعامميا مع الذأن الرػمالي حؿيقة

ميسة وىي االيتعاد عغ التجخل السباشخ ،وان يتع التعامل معيا عغ شخيق االشخاف

الرػمالية والقػػ االقميسية االفخيؿية وال سيسا كيشيا واثيػبيا ،فزالً عغ الجول
والسشطسات االفخيؿية ،وليحا قجمت الجعع لقػات حفع الدالم االفخيؿية التي تذخف عمييا

مبمغا قجره ( )185مميػن دوالر خالل عامي
بعثة االتحاد االفخيقي في الرػمال
ً

 2008و  ،2009كسا قجمت ( )12مميػن دوالر لمحكػمة االتحاداة(التقرير

االستراتيجي. )215 ،2011 ،

وفي الدياق ذاتو دعست الػالاات الستحجة ورحبت بالتجخل العدكخؼ الكيشي في

الرػمال في تذخيغ االول  2011لسحاربة حخكة الذباب ،ولعل ايخز مطاىخ ىحا
الجعع انو عمى الرعيج الدياسي اعمغ الدفيخ األمخيكي في كيشيا (سكػت غخيذغ)" :ان

الػالاات الستحجة تحتخم قخار كيشيا بالحىاب إلى الرػمال لصخد مقاتمي حخكة الذباب"،
واما عمى الرعيج االمشي والعدكخؼ فقج ندقت الػالاات الستحجة جيػدىا مع كيشيا لمؿيام

:
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ييجسات يػاسصة شائخات يجون شيار ضج معاقل حخكة الذباب ،ال سيسا وان القاعجة
االمخيكية في جيبػتي راقبت عغ كثب جسيع التحخكات العدكخية عبخ األقسار

الرشاعية ).(Haywood, 2011

وعميو يتزح ان الدياسة االمخيكية الستبعة تجاه الرػمال مشح العام 2001

وتحجيجا كيشيا واثيػبيا،
وحتى في السدتقبل القخيب ىػ االعتساد عمى الذخكاء االقميسييغ
ً
وتجشب التػرط السباشخ في الرػمال ،فزالً عغ استسالة بعس االشخاف الرػمالية

ججا
تفيسا وقبػالً لمدياسة االمخيكية ،كسا ان ىحه الدياسة تأثخت يجرجة كبيخة ً
التي تبجؼ ً
بالصابع االمشي الحؼ شغى بذكل واضح عمى الجانب الدياسي واالقترادؼ ،بحكع
الػاقع الرػمالي الجاخمي الحؼ لع يشعع باالستقخار االمشي مشح العام .1991

رسسيا بالحكػمة الرػمالية
ومغ الججيخ بالحكخ ان الػالاات الستحجة اعتخفت
ً
الفيجرالية الججيجة في /17كانػن الثاني ،2013/كسا اعتخفت " بديادة الرػمال وسالمة
أراضيو داخل حجوده لعام  1960وفًقا لمجستػر الرػمالي السؤقت الحؼ اذسل أرض
الرػمال وبػنتالنج" ،وجاء ىحا االعتخاف بعج مداعي الحكػمة الرػمالية الى انذاء
مؤسدات حكػمية وتقػيتيا ،ودعع االستقخار الجاخمي ،وتحديغ عالقاتيا يجول الجػار،

واالستعجاد لرياغة دستػر ججيج لمبالد ،والتحزيخ لالنتخابات الجاسقخاشية ( United
States Department of State, Bureau of African Affairs
. )(USDBAA), 2019
وفي تسػز  2014استقبمت الػالاات الستحجة الدفيخ (عسخ عبج الخشيج عمي
شخماركي) كأول سفيخ لمرػمال يتع اعتساده مغ قبل الػالاات الستحجة مشح أكثخ مغ

عقجيغ ،وبعج غياب ديمػماسي امخيكي عغ الرػمال دام ألكثخ مغ عقجيغ اعادت

الػالاات الستحجة تسثيميا الجيمػماسي مغ ججيج في الرػمال ،إذ افتتحت الػالاات

الستحجة في /2كانػن االول 2018/سفارتيا في العاصسة مقجاذػ ( USDBAA,

.)2019
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املطهب انثانً
أهداف انسٍاسة االيزٌكٍة جتاه انصويال
تتسثل أىجاف الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال يتعديد االستقخار الدياسي

وبشاء مؤسدات الجولة عمى اسذ داسقخاشية ،وتصػيخ اقترادىا ،وتحديغ االمغ وذلظ
بسشع تحػل الرػمال الى مالذ آمغ لإلرىاب الجولي ووضع حج لمرخاعات الجاخمية،
والتخؽيف مغ حجة االزمات االندانية الستػالية التي عانى مشيا الرػمال مغ جفاف

ومجاعة وامخاض وؼيزانات وغيخىا بدبب عقػد مغ االقتتال الجاخمي وسػء االدارة،

فزال عغ مداعجة الذعب الرػمالي السيسا مغ الشاحية اإلندانية (USDBAA,

وعسػما سشتشاول اىع ىحه االىجاف باخترار.
).2019
ً
 .1االهداف الدياسية:

تحجيجا يتذجيع ؾيام
تتسحػر االىجاف الدياسية االمخيكية تجاه الرػمال
ً
حكػمة وششية في الرػمال عمى اسذ داسقخاشية ،واجخاء االنتخابات ،ووضع دستػر
لمبالد ،والتجاول الدمسي لمدمصة ،وتعديد مؤسدات الجولة الرػمالية ،وقج تخجع ذلظ

المقاءات التي عقجىا السدؤولػن االمخيكيػن مع السدؤوليغ في الرػمال ،فزالً عغ
التخحيب االمخيكي لكل جػالت السرالحات الػششية التي تع عقجىا يػساشة اقميسية او

دولية ،ونط اخ لكثختيا سيتع التخكيد عمى اىسيا.

وفي ىحا الخرػص رحبت الػالاات الستحجة يتػؾيع االشخاف الرػمالية عمى

اتفاقات كسباال في /9حديخان ،2011/وتأييج جيػد السرالحة الػششية عبخ خارشة

شخيق صػمالية ،وتشديق جيػد الحكػمة االنتقالية الرػمالية مع ادارات االقاليع

الرػمالية والعذائخ لتحديغ الحكع وتحقيق الدالم واالستقخار ،والعسل عمى اجخاء

انتخابات نديية في العام ( 2012األمػ الستحدة ،مجمس األمؼ (م .األمؼ).)2011 ،

وال يج مغ االشارة ان الػالاات الستحجة أسدت وحجة خاصة بالرػمال اتخحت

مقخ ليا لمسجة مغ 2015 – 2007
مغ الدفارة االمخيكية في العاصسة الكيشية نيخوبي ًا
 ،وقج سسحت و ازرة الخارجية االمخيكية لسػضفي ىحه الػحجة في العام  2013بالدفخ

:
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الى مقجاذػ ييجف دعع يشاء مؤسدات الرػمال وتصػيخ العالقات الثشائية ،وفي

/1كانػن االول 2016/اصجرت و ازرة الخارجية االمخيكية مػافقتيا الخسسية عمى اعادة
وجػدىا الجيمػماسي في الرػمال ،وقج حجدت االستخاتيجية الػششية الستكاممة لمبعثة

االمخيكية الى الرػمال لعام  2017خسدة أىجاف لمدياسة الخارجية لمػالاات الستحجة
في الرػمال وىي ): (USDBAA, 2018, 2-3
أ -اقامة وجػد ديمػماسي دائع في الرػمال.

ب -تعديد قجرة أجيدة األمغ الرػمالية عمى مكافحة اإلرىاب والجخيسة.

ج -يشاء السؤسدات الجاسقخاشية.

د -تعديد الشسػ االقترادؼ واالزدىار.

ه -تقجاع اإلغاثة اإلندانية عشج الحاجة.
 .2االهداف االقترادية والتشسؽية:

دعست الػالاات الستحجة السؤسدات الخسسية الرػمالية االقتراداة وبعس

تجسعات القصاع الخاص لتحديغ البيئة التسػيشية لالستثسار بسا يتساشى مع أولػيات
الدياسة االمخيكية في الرػمال ،وبسا ادسح يتػفيخ العجيج مغ فخص العسل السشتجة،

فزالً عغ تحديغ مدتػػ السعيذة لبعس السشاشق السدتقخة في الرػمال ،وتدعى
الػالاات الستحجة الى اعادة الحياة وتأسيذ بعس القصاعات االقتراداة السيسة في

الرػمال كأمخ ضخورؼ لمحج مغ جاذيية االرىاب والقخصشة ،والتخؽيف مغ السعاناة
اإلندانية ) . (USDBAA, 2013ليذ في الرػمال فحدب وانسا في دول الجػار

كػن ىحه السعاناة ادت الى تجاعيات عجة مشيا لجػء مئات االف الرػمالييغ الى الجول

السجاورة ،غيخ انو أكبخ عائق امام الجيػد االمخيكية ىي الػضع الرػمالي السعقج.

عمسا ان التبادل التجارؼ واالستثسار ييغ الػالاات الستحجة والرػمال ُاعج قميالً،
ً
وعسػما فان الرادرات االمخيكية الى الرػمال شسمت السكائغ الرشاعية والحبػب
ً
والبقػليات ،في حيغ شسمت الػاردات االمخيكية مغ الرػمال األحجار الكخيسة وسمع

قميمة ججا )( . (USDBAA, 2016يشطخ الججول رقع )1

:
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ججول رقع ()1

الرادرات االمخيكية الى الرػمال والػاردات مشيا لمسجة مغ 2020 – 2012
(مميػن دوالر)

الدشة

الرادرات االمريكية إلى الرؽمال

الؽاردات االمريكية مؼ الرؽمال

2012

16.7

1.0

2013

16

1.2

2014

35.7

0.5

2015

45

0.9

2016

38.8

1.0

2017

70.6

1.0

2018

49.5

1.3

2019

105.2

1.0

2020

58.9

0.5

السرجرUnited States Department of Commerce (USDC), 2021)( :

 .3االهداف االستراتيجية:

احتل الرػمال مداحة كبيخة مغ مشصقة القخن االفخيقي إذ تبمغ مداحة

الرػمال قخابة ( )756,736كع (2تتبايغ الجراسات ؼيسا ييشيا في تحجيج مداحة

الرػمال فيشاك مغ يحكخ ان مداحة الرػمال تبمغ قخابة ( )640الف كع 2أؼ ما

معا(جيدي،2020 ،
اعادل مداحة والاة تكداس االمخيكية أو مداحة ااصاليا وفخندا ً
 ،)5ويتستع بأشػل اشاللة ساحمية عمى مدتػػ القارة االفخيؿية إذ يديج شػل ساحمو
عمى ( )3300كع ،والرػمال شبو جديخة مثمث الذكل ،واما حجوده الدياسية فقج شكمتو

القػػ االستعسارية الستسثمة في يخيصانيا وفخندا وااصاليا ،وىػ الجولة الػحيجة العزػ
ضسغ جامعة الجول العخبية الحؼ اقع جشػب خط االستػاء (مركز مقديذؽ لمبحؽث

والدراسات (م .مقديذؽ).)3 ،2016 ،

:
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وبسا ان الرػمال استمظ أكبخ ساحل عمى السحيط اليشجؼ ،فان الديصخة عميو

تعج مدألة بالغة االىسية لمقػػ الجولية واالقميسية ،فالديصخة عمى الرػمال تعشي "

الديصخة عمى البحخ األحسخ وخميج عجن ومجاخل الخميج العخبي وصػالً إلى باب
السشجب " ،أؼ بالشتيجة الديصخة عمى امجادات الشفط والثخوات الصبيعية االخخػ مغ غاز
شبيعي ويػرانيػم وغيخىا (السديشي.)2008 ،

ججا في الدياسة االمخيكية عمى صعيج
وليحا ُاعج الرػمال مغ الجول السيسة ً
مشصقة الذخق االوسط والقارة االفخيؿية كػنو اصل مباشخة عمى مزيق باب السشجب الحؼ
اسثل البػابة الجشػبية لمبحخ االحسخ ،مسا أعصتو ميدة ندبية في التحكع بسخور الشفط مغ

والى مشصقة الخميج العخبي ).(USDBAA, 2019, 1

كسا ان اىسية الرػمال االستخاتيجية تأتي اازا في اشار التشافذ االقميسي
والجولي عمى مشصقة القخن االفخيقي وعمى باب السشجب بعج تدايج االىتسام العالسي بو،

فعمى سبيل السثال أنذأت الريغ أول قاعجة عدكخية خارجية ليا في جيبػتي السجاورة

لمرػمال ،كسا تستمظ الػالاات الستحجة وفخندا واليابان ودول أخخػ قػاعج عدكخية في
مشصقة القخن االفخيقي ،فزال عغ ذلظ وقعت اإلمارات وتخكيا وروسيا عمى اتفاؾيات
جيجا
إلنذاء قػاعج قخيبة عمى البحخ األحسخ ،بالػقت ذاتو فان الػالاات الستحجة تجرك ً
ان اؼ تخاجع ليا في الرػمال او في مشصقة القخن االفخيقي سيكػن بالشتيجة لرالح

القػػ السشافدة ليا وال سيسا الريغ ).(Schwartz, 2021

تحجيجا باستغالل مػقع الرػمال
وعميو يتزح ان االىجاف االستخاتيجية تتسثل
ً
االستخاتيجي في مشصقة القخن االفخيقي ،واشاللتو الػاسعة عمى السحيط اليشجؼ ،فقج

شكل مػقع الرػمال حاف اد لمقػػ االقميسية والجولية لتعديد نفػذىا ؼيو مسا اسشحيا قػة
تأثيخ كبيخة الحؼ يشجرج في سياق التشافذ االستخاتيجي ييغ ىحه القػػ.

 .4االهداف االمشية:

تحجيجا في محاربة االرىاب والقخصشة ،فسشح احجاث 11
تتسثل االىجاف االمشية
ً
ايمػل  2001اصبحت قزية محاربة االرىاب الذغل الذاغل لإلدارات االمخيكية
الستعاؾبة ،وعميو عادت الرػمال الى واجية االىتسام االمخيكي بعج االندحاب
العدكخؼ مشيا في تدعيشات القخن الساضي ،ويبخز في ىحا الخرػص محاربة اتحاد
السحاكع االسالمية ،وحخكة الذباب االرىايية.
:
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وبحدب وثيقة صادرة مغ مجمذ الذيػخ االمخيكي في العام  ،2002وضعت

الػالاات الستحجة ثالثة أىجاف أمشية تتعمق بالرػمال ىي (U.S. SENATE,

):(USSC), 2002, 7

أ -مػاجية التيجيج اإلرىايي في الرػمال ،وضسان عجم استخجامو كقاعجة إرىايية.

ب -مشع تحػل الرػمال الى ميجد لمدالم واالستقخار اإلقميسي.
ج -التغمب عمى تحجاات التي ادتغميا اإلرىاييػن لجعل الرػمال مال ًذا ليع.

وفي " ىحه السخحمة مغ الدياسة االمخيكية تعمست الػالاات الستحجة الجرس السؤلع

فيسا لحؿيقة الذعب الرػمالي وعذائخيتو
مغ تجخميا في الرػمال واصبحت اكثخ ً
القػية ،وعميو امتشعت عغ التجخل العدكخؼ السباشخ ولجأت الى االستعانة يجول الجػار
وتحجيجا اثيػبيا وكيشيا ،فزال عغ استسالة بعس اشخاف امخاء الحخب وتقجاع الجعع ليع
ً
عمى حداب االشخاف االخخػ ،ومع يجء الحخب عمى اإلرىاب كانت الػالاات الستحجة
تخذى تأثيخ اإلرىاب الستدايج في جسيع أنحاء العالع ،وال سيسا في الجول التي ترشفيا

الػالاات الستحجة بالفاشمة مثل الرػمال وأفغاندتان ،وكان اليجف األساس لمػالاات
الستحجة ىػ إقامة شخاكة مع حمفائيا لجعع حخبيا عمى اإلرىاب في مشصقة القخن

األفخيق ي ،السيسا وان تشطيع القاعجة االرىايي ىجد أكثخ مغ مخة بالحخب ضج الػالاات
الستحجة وحميفتيا اإلقميسية" اثيػبيا ) .(Mohamed, 2009, 13, 20ويسكغ اخترار

االىجاف االمشية االمخيكي بسا اأتي:

أ -مؽاجهة اتحاد السحاكػ االسالمية:

كان اىع تصػر حرل في الرػمال ىػ ضيػر اتحاد السحاكع االسالمية ،فعمى
رسسيا في العام
الخغع انيا مػجػدة مشح مصمع تدعيشات القخن العذخيغ إال انيا تذكمت
ً

يجيا بعج ان سيصخت عمى العاصسة مقجاذػ في حديخان
 ،2004وأخح نفػذىا يتدع تجر ً
 ،2006ومغ ثع سيصختيا عمى مشاشق وسط وجشػب الرػمال ،مسا اثار قمق الػالاات
عمسا ان والاات الرػمال
الستحجة اذ تخػ فييا انيا مختبصة يتشطيع القاعجة االرىاييً ،
(صػمالي النج – ارض الرػمال) في الذسال و (يػنت النج  -أرض البشط) في

الذسال الذخقي تعج بعيجة عغ الرخاعات في وسط وجشػب الرػمال وتتستع باستقخار

ندبي (مجسؽعة مؤلفيؼ.)198-175 ،2007 ،

:
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ولحلظ صشفت الػالاات الستحجة اتحاد السحاكع اإلسالمية كتشطيع ارىايي ،وتجشبا

لمتػرط السباشخ وعجم تكخار اخصاء الساضي تبشت الػالاات الستحجة في حخبيا عمى
االرىاب في الرػمال استخاتيجية تقػم عمى تقجاع الجعع واالسشاد ألمخاء الحخب

الرػمالييغ لخػض الحخب بالػكالة ،وأسدت االدارة االمخيكية ليحا الغخض "تحالف

ارساء الدالم ومكافحة االرىاب" ،والسذكل مغ أمخاء الحخب الرػمالييغ ،ودفعت

الػالاات الستحجة ليع ( )150ألف دوالر شيخًيا مقايل تعاونيع ،مسا اثار حؽيطة الذعب
الرػمالي كػنو تحالف انتيازؼ وانو تحالف مع السحتل اثيػبيا وبجعع امخيكي ،إذ أيج
غالبية الذعب الرػمالي اتحاد السحاكع اإلسالمية ،وعميو فذل الخىان االمخيكي عمى

أمخاء الحخب بعج ان تع سحقيع مغ قبل قػات السحاكع االسالمية ،والحؼ مثل ضخبة
كارثية لسبادرة مكافحة اإلرىاب االمخيكية في مشصقة القخن االفخيقي ،وقج دفعت ىحه

التصػرات الى تغييخ في االستخاتيجية االمخيكية وبجأت تشدق جيػدىا مع اثيػبيا كػنيا
أىع حميف ليا في شخق افخيؿيا في الحخب عمى اإلرىاب ،إذ أعمغ الخئيذ (جػرج ديميػ

يػش) ان اثيػبيا ىي الحميف اإلقميسي الخئيذ ضج اإلرىاب ،لحلظ قجمت الحكػمة
االمخيكية ألثيػبيا مداعجات بؿيسة ( )450مميػن دوالر ،وبالفعل انجفع القػات االثيػبية
وبجعع امخيكي في  20تسػز 2006/باتجاه الرػمال وبعج معخكة غيخ متكافئة انيارت

بدخعة قػات السحاكع ،مسا دفع االخيخة الى تبشي اسمػب حخب العرابات ضجىا

).(Mohamed, 2009, 14-34

وقج شاركت وحجات امخيكية خاصة في الحخب ضج قػات اتحاد السحاكع

االسالمية ،فزال عغ ذلظ قجمت الػالاات الستحجة لمجير االثيػبي السداعجات

المػجدتية ،وصػر مػاقع تسخكد قػات السحاكع التي التقصتيا شائخات االستصالع
االمخيكية وعميو ادػ الفارق الكبيخ في مػازيغ القػػ ،والجعع االمخيكي الى ىحا االنييار
الدخيع لقػات السحاكع (مجسؽعة مؤلفيؼ.)198-175 ،2007 ،
ب -مؽاجهة حركة الذباب:

تعػد نذأة حخكة الذباب الى العام  ،2006وكانت بسثابة الحراع السدمح التحاد

السحاكع ،ييج انيا انذقت عشيا في العام  ،2007وعسمت عمى مػاجية القػات االثيػبية

والحكػمة الرػمالية السؤقتة لتعاونيا مع اثيػبيا ،وعدزت مغ سيصختيا في مشاشق وسط
وجشػب الرػمال (تؽفيق167-141 ،2013 ،؛ نجػ الديؼ.)8 ،2015 ،
:
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وقج صشفت الحكػمة االمخيكية حخكة الذباب الرػمالية كتشطيع ارىايي في

/18اذار(United States Department of State Bureau of 2008/

) . Counterterrorism (USDSBC). b2021ؼبحدب معمػمات تػفخت لجػ

االدارة االمخيكية بان حخكة الذباب ليا صالت يتشطيع القاعجة االرىايي ،ولجييع

معدكخات في جشػب الرػمال لمتجشيج والتجريب ،وان بعس قادة ىحه السعدكخات
عقائجاا
تابعػن الى تشطيع القاعجة ويعسمػن عمى تجريب السجشجيغ وتمقيشيع
ً

). (USDSBC. 2009, 31

وقج حجدت مسثمة الػالاات الستحجة في االمع الستحجة (سػزان رااذ) أىجاف

الػالاات الستحجة في الرػمال في كمستيا لجػ االمع الستحجة في /9تسػز 2009/باالتي

" أوال دعع الحكػمة االتحاداة االنتقالية في الرػمال في معخكتيا ضج حخكة الذباب
وغيخىا مغ مجسػعات العشف الستصخفة ،ثانيا تعديد بعثة االتحاد األفخيقي في

الرػمال ،ثالثا مداعجة الحكػمة االتحاداة االنتقالية عمى تأسيذ نفديا حكػمة شخعية

مدتقخة وقادرة عمى الديصخة عمى األرض وعمى تقجاع الخجمات األساسية لسػاششييا،
رابعا الذخاكة مع السجتسع الجولي بػية تخؽيف معاناة الذعب الرػمالي ،وخامدا

مكافحة آفة القخصشة ؾبالة الداحل الرػمال" (م .األمؼ.)13 ،2009 ،

ومشح ذلظ الػقت مثل محاربة االرىاب في الرػمال مغ االىجاف الخئيدة في

الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال ،واتخحت االدارة االمخيكية خصػات فعالة ضج حخكة

الذباب وتشطيع داعر في الرػمال ،وندقت ليحا الغخض جيػدىا مع الحكػمة

عمسا ان الػالاات الستحجة أصبحت
الفيجرالية الرػمالية )ً . (USDSBC. 2020.35
لجييا قشاعة بان محاربة االرىاب في الرػمال تكػن مغ خالل يشاء الجولة الػششية
الرػمالية ،كػنيا االججر واالعخف بسكافحة االرىاب عمى اراضييا ،ييج ان ذلظ ال

اسشع الػالاات الستحجة مغ تػجيو ضخبات مباشخة لمحخكات االرىايية في الرػمال
(Elliot & Holzer, 2009, 35).
ج -محاربة القرصشة:

تعج محاربة القخصشة ؾبالة الدػاحل الرػمالية مغ اىع االىجاف التي سعت

الييا الػالاات الستحجة ،ففي /22اب ،2008/قادت الػالاات الستحجة جيجا دوليا
بالتشديق مع حمفائيا وتحجيجا كال مغ (يخيصانيا وفخندا وكشجا وايخلشجا) يشذخ سفغ حخبية
:
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ؾبالة الدػاحل الرػمالية ييجف اقامة مشصقة بحخية ييغ الداحل الرػمالي مغ جية

وبيغ السسخات البحخية ؾبالة الجشػب اليسشي مغ جية اخخػ ،كسا نذخ حمف شسال

االشمدي يجوره سبع سفغ حخبية (م .األمؼ .)2008 ،وقج اسيست القػات البحخية

الجولية يجور كبيخ في الحج مغ ىحه الطاىخة.

وقج رصجت االمع الستحجة تخاجع واضح في عسميات القخصشة البحخية في السياه

الرػمالية ففي تقخيخ االمغ العام لمسشطسة الخاص بالقخصشة الرػمالية لمسجة مغ
 2019 – 2018أكج بانو لع تحرل عسمية قخصشة ،ويعدػ ذلظ بفزل الجيج الجولي

الكبيخ لمحج مشيا (م .األمؼ. )2019 ،

وفي سياق تخاجع اعسال القخصشة في الرػمال ،تست في اب  2020عسمية

إشالق آخخ ثالثة رىائغ مغ أصل ايخاني احتجدىع القخاصشة الرػمالييغ مشح العام
 ،2015وىع مغ أصل ( )3639رىيشة ،وفي ىحا الخرػص افاد السكتب البحخؼ
الجولي بانو لع يتع عغ ااة عسمية قخصشة مشح العام  2018ولغااة العام  ،2020غيخ
انيا اكجت عمى ضخورة ان تتػخى الدفغ عشج عبػرىا السياه الرػمالية الححر واليقطة،

فسازال لجػ القخاصشة الرػمالييغ القجرة عمى تشفيح اليجسات
International Maritime Bureau (ICCIMB), 2020).
يشاء عمى ما تقجم شالب سفيخ الرػمال لجػ االمع الستحجة (ايػ بكخ شاىخ
عثسان) مجمذ االمغ في كانػن االول  2020بإنياء المجشة الجولية السعشية بسكافحة

(The ICC

القخصشة ؾبالة الدػاحل الرػمالية بدبب اختفاء ىحه الطاىخة مشح ثالث سشيغ (وكالة

األناضؽل لألنباء (و.أ .لألنباء).)2020 ،
 .5االهداف االندانية:

مغ االىجاف الخئيدة التي اعمشت عشيا و ازرة الخارجية االمخيكية تجاه الرػمال
ىي تقجاع السداعجات االندانية ،وتحقيق استجابة سخيعة مدتسخة لمصػارغ التي اعاني
مشيا الرػمال ،وشسمت ىحه السداعجات تقجاع االغحاة واالدوية والسياه وغيخىا

) .(USDBAA, 2019واليجف الخئيذ مشيا تخؽيف مغ حجة السعاناة االندانية
لمذعب الرػمالي ،السيسا وان اعاني مغ مػجات الجفاف والسجاعة واالمخاض وغيخىا.

:

66

د .مرطفى إبراهيػ سمسان الذسري

الدياسة األمريكية تجاه الرؽمال

املطهب انثانث
وسائم تنفٍذ انسٍاسة االيزٌكٍة جتاه انصويال
قبل الحجيث عغ وسائل تشفيح الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال ال يج مغ

التأكيج عمى مدألة ميسة وىي ان الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية ( )USAIDأدت

ميسا في تشفيح معطع ىحه الػسائل عمى الرعيج الدياسي واالقترادؼ والتشسػؼ
ًا
دور ً
واالنداني ،السيسا وأنيا قج دخمت في شخاكة مع الحكػمة الرػمالية ودعست الذعب
الرػمالي مشح العام  ،2011وعسمت بكل الػسائل عمى تصػيخ ىحه الذخاكة ييجف
اعادة يشاء الرػمال بعج عقػد مغ االقتتال الجاخمي (U.S. Agency for

) .International Development (USAID. b2017, 1وقجمت الػكالة
األمخيكية لمتشسية الجولية مشح العام  2011أكثخ مغ ( )1,3مميار دوالر كسداعجات

اندانية و ( )328مميػن دوالر كسداعجات إنسائية لمذعب الرػمال ،ومغ اجل تػثيق

التعاون ييغ الجانبيغ وقعت الحكػمة األمخيكية والحكػمة الفيجرالية الرػمالية في

/5كانػن االول 2017/في مقجاذػ أول اتفاؾية تشسية ثشائية شاممة مشح أكثخ مغ 30

عاما شسمت جسيع السجاالت ،والتدمت الػكالة األمخيكية لمتشسية الجولية بسػجب ىحه
ً
ازدىارا ،ودعع الحكػمة
االتفاؾية عمى جعل الرػمال أكثخ استقخًا
ار وداسقخاشية و ً
الرػمالية في مجاالت الحكع والرحة والتعميع والتشسية االقتراداة ،وان يتع تسػيل
جسيع ىحه السجاالت بالتشديق الػثيق مع الحكػمة الرػمالية ،ووصف (مارتغ ديل)
القائع بأعسال الدفارة االمخيكية في مقجاذػ ىحه االتفاؾية بانيا "تسثل لحطة ىائمة

لمذخاكة األمخيكية الرػمالية  ،وتؤكج التدام الػالاات الستحجة بسداعجة الذعب
ازدىار"
سالما و ًا
الرػمالي عمى تحقيق تصمعاتو في مدتقبل أكثخ
ً
) .a2017وفي /17حديخان 2019/أعادت الػالاات الستحجة فتح البعثة الجائسة لمػكالة

(USAID.

األمخيكية لمتشسية الجولية في الرػمال بعج أغالق دام الكثخ مغ ( )28عام وتحجيجا مشح

/5كانػن الثاني. (USAID. b2019) 1991/

:
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وعسػما تبشت الػالاات الستحجة في سياستيا تجاه الرػمال مجسػعة مغ
ً
الػسائل التي تتشاسب مع اىجافيا ،وأما أيخز وسائل تشفيح ىحه الدياسة فيي:

أوالا -الؽسائل الدياسية:
ىشاك مجسػعة مغ البخامج والسبادرات الدياسية التي تبتشيا الػالاات الستحجة في
الرػمال ،وىي تسثل في واقع االمخ وسائل سياسية ،واما أيخزىا فيي:

 .1مبادرة االنتقال لتحقيق االستقرار ( Transition Initiatives Stabilization
:)TIS

وىي مغ اىع السبادرات التي تبشتيا الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية ،وتيجف

السبادرة الى زيادة ثقة الذعب الرػمالي بسؤسدات الحكػمة الفجرالية الرػمالية ،عغ

شخيق تحديغ الخجمات الحكػمية وسخعة االستجابة لمسػاششيغ ،ودعست ىحه السبادرة

مذخوعا في ( )17مغ أصل ( )18مشصقة في الرػمال ،وركدت السبادرة عمى
()850
ً
السشاشق الخصخة والتي تع تحخيخىا مغ قبل الجير الرػمالي وبعثة االتحاد األفخيقي في
الرػمال (اميدػم) ) . (USAID. 2015, 1ونجحت ىحه السبادرة مشح انصالقيا عام

 2011في اقامة عالقات تعاون ييغ السؤسدات الحكػمية مغ جية والقصاع الخاص
والسجتسع السجني مغ جية اخخػ لسداعجة الذعب الرػمالي عمى تعديد الدالم

وتحقيق استقخار ) . (USAID. c2016وخررت الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية

ليحه السبادرة خالل السجة مغ  2020 – 2015مبمغا قجره ( )66,9مميػن دوالر ،واما
االىجاف التي تدعى الييا السبادرة واالنذصة التي اضصمعت ييا في الرػمال فيي

): (USAID. a2016, 1

أ -زيادة الثقة في الحػكسة عغ شخيق السذاركة العادلة في صشع القخار وادارة ثخوات
السجتسع.

ب -تشسية التعاون ييغ نػاب السجتسع في البخلسان والحكػمة وبيغ القصاع الخاص لتشسية
السجتسع.

ج -السذاركة في أنذصة السرالحة االجتساعية وبشاء الدالم.

:
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د -تػسيع دور السخأة الؿيادؼ في السذاركة بالحكع وبشاء الدالم.

 .2مبادرة تعزيز السداءلة العامة في البرلسان

(Strengthening Public

):Accountability in Parliament - Damal
وىي مغ السبادرات التي نفحتيا الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية في الرػمال

مبمغا قجره ( )2,5مميػن دوالر،
خالل السجة مغ  2014الى  ،2018وخررت ليا ً
واستسخ العسل ييا لمسجة مغ  2019الى  ،2021واما أىجفيا واالنذصة التي اسيست

ييا السبادرة فيي ): (USAID. d2020, 1

أ -تعديد السداءلة العامة في البخلسان والسداءلة الحكػمية لتقػية الحكػمة االتحاداة
الرػمالية.

ب -تعديد قجرة البخلسان الرػمالي عمى الؿيام بسدؤولياتو الخقايية والتذخيعية ،وزيادة
الػصػل إلى الجسيػر.

ج -يشاء القجرات الفشية لمجان السػازنة السالية والمجان األخخػ ،ومخاجعة التذخيعات
السيسة ال سيسا السيدانية الػششية.

د -تفعيل دور السجتسع السجني في السذاركة العامة اليادفة في العسمية التذخيعية.

ه -تدييل تبادل السعخفة وتقجاع الجعع ييغ السسثميغ الفيجرالييغ واإلقميسييغ ورؤساء
لجان البخلسان.

و -دعع نػاب البخلسان في التعامل مع وسائل اإلعالم لتذجيعيع عمى اتخاذ ق اخرات
شفافة.

ز -تػعية الجسيػر بذأن تذخيعات البخلسان.

ح -العسل عمى تشطيع اجتساعات تجسع اعزاء البخلسان ورؤساء المجان ومػضؽيو
وأعزاء الدمصة التشفيحاة والسجتسع السجني في ورش عسل لتعديد السذاركة العامة

والتعمع.

:
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 .3برنامج تحقيق الؽحدة والشزاهة والذرعية لمديسقراطية (Bringing BUILD
 :)Unity Integrity and Legitimacy to Democracyاعج ىحا البخنامج مغ اىع يخامج الجعع الدياسي االمخيكي لمرػمال ،وتع رصج
مبمغ لو بحجود ( )31,5مميػن دوالر ،ومجة التشفيح ييغ  ،2021 – 2016ونفحتو

مشطسات امخيكية وىي السعيج الجسيػرؼ الجولي ومؤسدة كخيتيف أسػشيتذ
إنتخناشػنال ،بالتشديق مع السؤسدات الخسسية ومشطسات السجتسع السجني الرػمالية،

وغصى البخنامج معطع الرػمال ،واما اهداف البرنامج فهي:

أ -تذجيع مذاركة السػاششيغ في الحياة الدياسية والعسمية االنتخايية.

ب -تحدغ قجرة وسائل اإلعالم عمى تغصية ونذخ السعمػمات حػل ىحه العسميات.
ج -تصػيخ قجرة الحكػمة عمى إجخاء انتخابات وعسميات سياسية ذات مرجاؾية.

د -تعديد قجرة األحداب الدياسية لتربح أكثخ تشافدية وشسػلية وتسثيالً ،وتصػيخ
يخامجيا االنتخايية بحيث تذسل تتشاول قزااا السخأة وغيخىا مغ اىتسامات

السػاششيغ.

ه -دعع السبادرات التي تيجف إلى تعديد دور السجتسع السجني ووسائل اإلعالم
واألحداب الدياسية في الثقافة الجاسقخاشية الشاشئة في الرػمال ،وتذسل ىحه

السبادرات تدييل الحػار الدياسي الذامل وتبادل األفكار والقائع عمى األدلة لمتغمب
عمى السػاجيات الدياسية الحالية ،ودعع التػاصل ييغ مشطسات السجتسع السجني

واالحداب.

و -تعديد قجرة عسل المجشة االنتخايية الػششية السدتقمة في الرػمال.

ز -العسل عمى ضسان نداىة االنتخابات وتعديد السداءلة والذفاؼية في العسميات
االنتخايية يتقجاع الجعع الى المجشة االنتخايية الػششية السدتقمة في الرػمال.

ح -تعديد العسمية الجاسقخاشية واالنجماج الدياسي في األحداب الدياسية الشاشئة.

ط -تػسيع مذاركة السخأة والذباب والفئات السيسذة األخخػ في العسمية االنتخايية.

:
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واما االنجازات التي حققها هذا البرنامج فهي عديدة ابرزها (USAID. d2020,

):1-2

أ -تجريب ( )3710مغ مدؤولي ادراة االنتخابات لجعع التخصيط لالنتخابات
وتشفيحىا.

ب -حرػل أكثخ ( )500الف صػمالي عمى تثؿيف باالنتخابات ،لديادة فيع الشاخبيغ
بعسمية التحػل الجاسقخاشي ،والحكع الخشيج والفيجرالية.

سياسيا ،مسا ادػ الى زيادة عجد
ج -قجم البخنامج مداعجة فشية مباشخة إلى ( )36حدًبا
ً
االحداب السدجمة إذ قفد الخقع مغ ( )6الى ( )63حدبا.
د -الزغط باتجاه زيادة حزػر السخأة في البخلسان الرػمالي ،يتخريز ندبة
( )% 30مغ مقاعج البخلسان لمشداء.

 .4مبادرة تؽسيع الؽصؽل الى العدالة ( Expanding Access to Justice -

:)EAJ

تجرك الػالاات الستحجة جيجا ان الذعب الرػمالي اعاني مغ ضعف في الحكع

وتشفيح القانػن ،فػياب العجالة اعج أحج األسباب الجحرية لعجم استقخار الرػمال
والسحخك االساس لمتصخف العشيف ،ومغ ىشا شخعت الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية

يبخنامج اعخف باسع (تػسيع الػصػل الى العجالة) ييجف تعديد قجرة مؤسدات العجالة

في الرػمال عمى حل السطالع سمسياً ،والتخكيد عمى السشاشق السيسذة ،وتحقيق اكبخ
قجر مسكغ مغ اإلدماج السجتسعي في عسمية العجالة ،وتحديغ خجمات مؤسدات

العجالة ،وقج رصجت الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية ليحا البخنامج مبمغا قجره ()25

مميػن دوالر ) .(USAID. a2020, 1وان مجة البخنامج ييغ ،2023 – 2018
ويذتخك في ىحا البخنامج مؤسدات امخيكية ايخزىا رابصة السحاميغ األمخيكية ،فزال

عغ مؤسدات صػمالية ومشطسات السجتسع السجني ).(USAID. c2020, 1

وقج نجحت ىحه السبادرات والبخامج االمخيكية في اعجاد وتأىيل العجيج مغ

الذخريات في الحكػمة الرػمالية ،واالحداب والكثيخ مغ ايشاء الذعب الرػمالي،

:
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وكان اليجف الخئيذ ليا ىػ تخسيخ مفيػم السسارسة الجاسقخاشية لمحكع في الرػمال،

لتحل محل االنقالب العدكخؼ والدعي الى الدمصة عغ شخيق القتال.

ثانيا -الؽسائل االقترادية والتشسؽية:

أدركت الػالاات الستحجة في سياستيا تجاه الرػمال ان شخق معالجة

السذكالت السعقجة في الرػمال ال تشحرخ بالجانب االمشي رغع انو الػاقع الحؼ فخض
نفدو مشح انييار الجولة الرػمالية عام  ،1991وعميو لجأت الى تقجاع مداعجات

اقتراداة وتشسػية لتخؽيف مغ حجة ىحه السعاناة ،وعسػما فان أيخز الػسائل االقتراداة

ىي:

 .1الذراكة مؼ أجل الشسؽ االقترادي ( Partnership for Economic Growth -

:)PEG

وىي أحج مبادرات التي نفحتيا الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية في الرػمال

بكمفة يمغت ( )20,9مميػن دوالر لمسجة مغ  ،2015 – 2011بالتشديق مع مؤسدات

الحكػمة الرػمالية ،وعسمت السبادرة عمى تدييل التعاون ييغ الحكػمات السحمية

والقصاع الخاص لخفع مدتػػ الشسػ االقترادؼ وزيادة االستثسار وااجاد فخص عسل

مشتجة ،وذلظ عغ شخيق العسل مع الذخكات والجسعيات الرغيخة والستػسصة في جسيع

أنحاء الرػمال وتقجاع مشتجات جيجة إلى الدػق السحمية ،واما االهداف واالنجازات
التي حققتها السبادرة فهي ):(USAID. 2014, 1-2

أ -تعديد تشسية القصاع الخاص وتجريبيع ،وتحديغ مجاالت االستثسار ،وتقجاع
السذػرة الفشية.

ب -تػفيخ فخص عسل في مجاالت الدراعة والثخوة الحيػانية والرشاعات الدراعية
ومرايج األسساك وانتاج الصاقة.

ج -زيادة اإلنتاج الدراعي وحسااة صحة الثخوة الحيػانية مغ خالل دعع السدارعيغ
السحمييغ والسؤسدات البيصخية.

د -تجريب  1000مدارع عمى تقشيات الدراعة الحجيثة لمحج مغ ضاىخة الجفاف.

:
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ه -تجريب العامميغ في مجال صحة الحيػان مغ صيادلة واشباء ييصخييغ عمى
االدوية ذات الجػدة العالية والػصفات الجؾيقة ليا وجعميا متاحة مسا أسيع في

تحديغ مدتػػ صحة الحيػان ،وتحديغ سبل العير لمخعاة والتجار.

و -العسل عمى استثسار الخياح لتػليج الصاقة الكيخبائية.

ز -العسل عمى زيادة إنتاج محاصيل الخزخ والفاكية والحرة لتعديد األمغ الغحائي.

 .2برنامج الشسؽ والسذاريع والتؽظيف وسبل العيش ( The Growth,

:)Enterprise, Employment and Livelihoods - GEEL

ىػ أحج يخامج الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية في الرػمال بكمفة ( )74مميػن

دوالر ،ويخكد البخنامج عمى تعديد الشسػ االقترادؼ الذامل في الرػمال ،ويشقدع

البخنامج الى فئتيغ ،االولى مخرز لمسداعجة الفشية وتدييل االستثسار في القصاع

الخاص ذات االولػية ،والثانية مخررة لإلصالحات الدياسية والتشطيسية لسػاجية

التحجاات والفخص السذتخكة ييغ القصاعات الستعجدة ) . (USAID. b2016, 1ومجة

البخنامج مغ  ،2021 – 2015واما اهداف ومجاالت عسل هذا البرنامج فهي

):(USAID. b2020, 1

أ -تدخيع انجماج الرػمال في االقتراد العالسي عغ شخيق دعع القجرة التشافدية
لمرػمال في أسػاق الترجيخ العالسية.

ب -زيادة الخوابط التجارية ييغ اسػاق الرػمال واقميع ارض الرػمال واقميع يػنتالنج،
وتقميل االعتساد عمى الػاردات.

ج -تحفيد االستثسارات لتػفيخ فخص عسل ججيجة.

د -دعع القصاع الخاص بالسداعجات الفشية وخجمات تصػيخ االعسال.

ه -ضسان مذاركة القصاع الخاص لسداعجة الفئات الزعيفة ال سيسا في السشاشق
الستزخرة مغ الحخوب والكػارث الصبيعية.

و -زيادة إنتاج األسساك عالية الجػدة.

ز -تحديغ جػدة الدراعة ومشتجات األلبان لمسدتيمكيغ السحمييغ والجولييغ.

ح -تػسيع السذاريع الرغيخة والستػسصة الحجع لديادة فخص العسل لمشداء والذباب
والفئات الزعيفة األخخػ.

:
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ط -التشديق ييغ السؤسدات الحكػمية والقصاع الخاص لجحب االستثسارات السيسا
الرػمالييغ في الخارج مسا اديع في التشسية االقتراداة.

ؼ -تحديغ اإلنتاج والتػضيف والعسل في قصاعات معيشة.

ك -إدخال تقشيات متقجمة لديادة كفاءة االنتاج وخفس التكاليف وتدييل الترجيخ.
ل -يشاء مذاريع يشية تحتية صغيخة مثل شخق الػصػل ،وقشػات الخؼ ،ومخازن
العمف.

م -االمتثال لمسعاييخ الجولية لألغحاة والرحة والشطافة ييغ الذخكات الدراعية
ومرايج األسساك مغ خالل تجريب العامميغ فييا عمييا.

وأما االنجازات التي حققها هذا البرنامج فهي ):(USAID. b2020, 1

أ -تجريب أكثخ مغ ( )8االف مدارع عمى مسارسات اإلنتاج الفعالة ،وتقشيات الخؼ
السحدشة.

ب -حقق البخنامج مبيعات تقجر يـ( )39مميػن دوالر لمذخكات الرػمالية التي قامت
يترجيخ المحػم واألسساك والساشية والميسػن السجفف والدسدع والمبان.

ج -حرػل القصاع الخاص الرػمالي عمى استثسارات تقجر يـ( )23مميػن دوالر.

د -قجم البخنامج مداعجة فعمية ألكثخ مغ ( )800شخكة صغيخة لتحديغ كفاءتيا
االنتاجية ،وتصػيخ قجراتيا عمى إدارة األعسال ،وزيادة فخص حرػليا عمى

التسػيل.

ه -تػفيخ أكثخ مغ ( )4,600فخصة عسل ججيجة مباشخة وغيخ مباشخة.

و -ادخل البخنامج تقشيات ججيجة تع اعتسادىا مغ قبل الذخكات الرػمالية.

ثالثا -الؽسائل االمشية والدفاعية:
تعج الػسائل االمشية والجفاعية التي اتبعتيا الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال

ونطخ لكثختيا
ًا
تشػعا بحكع الػاقع االمشي غيخ السدتقخ في الرػمال،
ىي االىع واالكثخ ً
سيتع التخكيد عمى أيخزىا وىي:
 .1مبادرة شرق افريقيا لسكافحة اإلرهاب (:)EACTI
وىي مغ السبادرات االمخيكية لسكافحة االرىاب السخررة لسشصقة شخق

افخيؿيا ،وانذأت قػة دعع ليحه السبادرة عخفت باسع قػة العسل السذتخكة السػحجة لمقخن
:
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االفخيقي ،ومقخىا في معدكخ ليسػنيو في جيبػتي ،وتغصي مشصقة عسميات ىحه السبادرة

كل مغ (الرػمال والدػدان واليسغ وجيبػتي وإثيػبيا وإريتخيا وكيشيا وسيذيل)
). (Møller, 2009, 26

 .2مبادرة "الذراكة مؼ أجل مكافحة اإلرهاب اإلقميسي لذرق افريقيا"

(:)PREACT

تأسدت ىحه السبادرة في العام  ،2009يتسػيل مغ الحكػمة االمخيكية ،وتيجف
إلى يشاء قجرات مكافحة اإلرىاب ،وتعديد العجالة الجشائية ،وإصالح القصاع السالي،

وتشطيع الذؤون االمشية والجفاعية والتجريب ،والتعاون ييغ الجيات العدكخية ومؤسدات

تشفيح القانػن والجيات السجنية الفاعمة في جسيع أنحاء شخق افخيؿيا ،كسا تشدق السبادرة
ييغ يخامج مكافحة اإلرىاب االمخيكية مع شخكائيا في مشصقة شخق افخيؿيا ،وبسػجب

ىحه السبادرة اجخت الحكػمة االمخيكية مشاورات مذتخكة مع دول شخق افخيؿيا ،وتعج

السبادرة جدء مغ جيج اقميسي واسع لتذجيع التشديق والتعاون ؼيسا ييغ اشخاف السبادرة
لحسااة الحجود السذتخكة ،والخد عمى الحػادث اإلرىايية بسدؤولية وفعالية ،وتعج

الرػمال فزالً عغ اثيػبيا وكيشيا وجيبػتي وتشدانيا وأوغشجا مغ الذخكاء الفاعميغ في
ىحه السبادرة ). (USDSBC). 2018, 12

 .3برنامج بشاء قدرات مؤسدات تشفيذ القانؽن:
يشاء عمى اتفاؾية ييغ الحكػمة االمخيكية والحكػمة الرػمالية تع تػؾيع اتفاؾية

خاصة يـ(يخنامج يشاء قجرات مؤسدات تشفيح القانػن) ،وىػ يشجرج ضسغ السخاجعة

الفعالة لبخامج السداعجة االمخيكية لمرػمال عمى مكافحة االرىاب ،ويعسل ىحا البخنامج
عمى التجريب السكثف لمسؤسدات االمشية والقانػنية الرػمالية ،وتدويجىع بالسعجات

الزخورية لبشاء قجراتيع ،ومشع العسميات االرىايية وسخعة االستجابة ليا عغ شخيق

تشديق التعاون مع الشطخاء الجولييغ ،وفي اشار ىحه البخنامج عسمت الحكػمة االمخيكية
عمى تجريب وتجييد الذخشة الرػمالية السيسا في العاصسة مقجاذػ عمى اجخاء

التحؿيقات ،والتجريب الصبي السيجاني ،وإدارة مدخح الجخيسة ،وجسع األدلة ،وإدارة

:
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الستفجخات ،والؿيادة والديصخة ،فزال عغ ذلظ انذأت الػالاات الستحجة بسػجب مبادرات

وبخمج مكافحة االرىاب قػة متخررة لسكافحة االرىاب تعخف باسع فخيق التحقيق

السذتخك ( ) Joint Investigative Team - JITوبجأ العسل ييا مشح العام ، 2014
وحققت ىحه القػة نجاحات كبيخة في مكافحة اإلرىاب ،وتعديد سيادة القانػن في مقجاذػ

وحػليا ،وضسان سخعة االستجابة لمحػادث الحخجة والقزااا الجشائية الخصخة  ،وإدارة

مدخح الجخيسة السعقجة ،واسيست عسميات التجريذ والتػجيو في دورات التجريب
االمخيكية لمعشاصخ والسؤسدات االمشية الرػمالية الى سج الفجػات السؤسدية في

القجرات التي تحج مغ فعالية التجريب عمى السدتػػ التكتيكي ).(USDSBC. a2021
 .4مبادرة مكافحة تسؽيل االرهاب:

عسمت الحكػمة االمخيكية ضسغ يخامج ومبادرات مكافحة االرىاب عمى إشخاك

الرػمال برفة مخاقب في مجسػعة العسل السالي لسشصقة الذخق األوسط وشسال إفخيؿيا

(ميشافاتف  ،)MENAFATF -وىي ىيئة إقميسية ،وفي الدياق ذاتو وقع الخئيذ

الرػمالي عمى قانػن مكافحة غدل األمػال ومكافحة تسػيل اإلرىاب في العام ،2016
بعج ان اقخه البخلسان الرػمالي في العام  ،2015ويأتي ىحا في سياق سعي الرػمال

الى إضفاء الصابع الخسسي عمى قصاعيا السالي الشاشئ وتصػيخ قجرة البشظ السخكدؼ
الرػمالي لإلشخاف عمى القصاع السالي غيخ الخسسي وتشطيسو ،وقج اتخحت الرػمال
خصػات جادة لزسان االمتثال لمقػانيغ واإلجخاءات التي تتصمب جسع البيانات الخاصة

بالتحػيالت السالية والسعامالت السذبػىة ،وما يتصمبو ذلظ مغ تصػيخ القجرات السخترة
ف ي القصاعيغ العام والخاص لتشطيع القصاع السالي عغ شخيق التجريب والسداعجة الفشية
وبخامج التػجيو السباشخ مغ قبل الػالاات الستحجة والبشظ الجولي والذخكاء الجولييغ ،مسا

أسيع بالشتيجة في الحج مغ قزااا تسػيل االرىاب والكذف عشيا ومقاضاة مختكبييا

). (USDSBC. 2017, 56-57

 .5الدعػ االمريكي لبعثة االتحاد االفريقي في الرؽمال (اميديؽم:)AMISOM -

:
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مغ الػسائل التي اعتسجتيا الػالاات الستحجة لسكافحة االرىاب في الرػمال ىي

تقجاع الجعع واالسشاد الى بعثة االتحاد االفخيقي في الرػمال (اميديػم) ،فقج يمغ مجسل

الجعع االمخيكي مشح تأسيذ البعثة في العام  2007والى العام  2017أكثخ مغ ()2,5
مميار دوالر ،وفي أواخخ العام  2017خررت الحكػمة االمخيكية أكثخ مغ نرف
مميار دوالر كسداعجة أمشية لمقػات الرػمالية ،فزال عغ ذلظ نذخت الحكػمة

االمخيكية ( )700عشرخ مغ قػاتيا االمشية في الرػمال لتقجاع السذػرة والسداعجة الى
القػات االمشية الرػمالية ولبعثة االتحاد االفخيقي ).(Blanchard, 2020, 2

 .6استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز):

عسمت ادارة الخئيذ االمخيكي (باراك اوباما  )2017 – 2009عمى تػسيع

استخجام الصائخات يجون شيار في الحخب عمى االرىاب ال سيسا في الرػمال مشح العام
 ،2009كسا تع يشاء قػاعج لصائخات يجون شيار لعسميات مكافحة اإلرىاب في القخن
األفخيقي السيسا في اثيػبيا حميف الػالاات الستحجة في الحخب عمى اإلرىاب (Weis,

) . 2011, 47كسا ارسمت ادارة الخئيذ (باراك اوباما) في حديخان  2009حدمة أسمحة

ومعجات عدكخية بؿيسة ( )10مميػن دوالر إلى رئيذ الحكػمة الرػمالية (شخيف شيخ

أحسج) ).(Elliot & Holzer, 2009, 255

ومغ الججيخ بالحكخ ان التقاريخ االمشية والعدكخية تؤكج بان الػالاات الستحجة

ىجػما بصائخات يجون شيار
نفحت ييغ عامي  2001و  2014ما ييغ ( 13إلى )19
ً
شخرا مغ الحيغ ترشفيع الػالاات الستحجة
أسفخت عغ مقتل ما ييغ ( 50إلى )165
ً

كارىايييغ في الرػمال ). (Sousa, 2014, 73

فزال عغ ذلظ وسعت الحكػمة االمخيكية في عيج الخئيذ االمخيكي الدايق

(دونالج تخامب  )2021 – 2017مغ استخجام الصائخات يجون شيار في عسمياتيا
العدكخية السباشخة ضج حخكة الذباب مشح اذار  ،2017وبالفعل فقج أكجت الؿيادة

العدكخية األمخيكية في افخيؿيا (افخيكػم) انيا وجيت في العام  )35( 2017ضخبة بسا

:
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اعادل ضعف الزخبات التي كانت مػجة في العام  ،2016وارتفعت الى ( )47ضخبة

في العام  ،2018و ( )63ضخبة في العام .(Blanchard, 2020, 2) 2019

مسا تقجم يتزح ان الػالاات الستحجة لجأت في حخبيا عمى االرىاب في

الرػمال سػاء ضج تشطيع القاعجة او حخكة الذباب او غيخىا مغ التشطيسات الستصخفة

واالرىايية الى تفعيل الجيج االمشي بالتشديق مع االشخاف السحمية الستعاونة والجول

االقميسية.

رابعا -الؽسائل االندانية:

ركدت الػالاات الستحجة في الػسائل االندانية عمى تقجاع السعػنات الساداة

والعيشية ،ؼبحدب تقخيخ صادر مغ المجشة الفخعية لمذؤون األفخيؿية لسجمذ الذيػخ

األمخيكي عام  ،2006فقج خررت الػكالة األمخيكية لمتشسية الجولية أكثخ( )90مميػن
دوالر كسداعجات اندانية شسمت اكثخ مغ ( )121الف شغ مغ السداعجات الغحائية،
وتػفيخ السياه والرخف الرحي ،واكج التقخيخ انو عمى الخغع مغ السداعجات األمخيكية
وحجىا قج ال تفعل الكثيخ لتحديغ الػضع في الرػمال  ،إال أنيا مع ذلظ اجب أن

ميسا مغ سياسة الػالاات الستحجة الذاممة تجاه الرػمال (USSC. 2006,
تكػن جدًءا ً
). 10, 31
ومشح العام  2006ولغااة العام  2011قجمت الػالاات الستحجة مداعجات
اندانية الى الرػمال تقجر بأكثخ مغ ( )3مميار دوالر ،لسعالجة مذاكل الجفاف
والسجاعة والالجئيغ ).(USDBAA, 2016

وبعج مػجة الجفاف والسجاعة التي اجتاحت مشصقة القخن االفخيقي في العام

 2011خررت الػالاات الستحجة لجول السشصقة اكثخ مغ ( )600مميػن دوالر ،في
حيغ خررت لمرػمال وحجه أكثخ مغ ( )102مميـػن دوالر مــداعجات انــدانية

لمــرػمال (م .األمؼ.)2011 ،

:
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وفي العام  2017قجمت الػالاات الستحجة قخابة ( )456,4مميػن دوالر

كسداعجات الى الرػمال وخررت مشيا ( )275مميػن دوالر لتسػيل العسميات
الصارئة فييا ) .(USDBAA, 2018, 3وفي العام  2018دفعت الػالاات الستحجة الى
الرػمال مداعجات يمغت ( )730مميػن دوالر ).(Reuters. 2019

فزال عغ ذلظ أعمشت (داانا يػتسان) نائبة مداعج السجيخ لذؤون إفخيؿيا لمػكالة

األمخيكية لمتشسية الجولية في /2تذخيغ االول 2019/أن حكػمة الػالاات الستحجة قجمت

قخابة ( )257مميػن دوالر مداعجات إندانية إضاؼية لمذعب الرػمال في الدشة السالية
 ،2019مسا يخفع اجسالي السداعجات االمخيكية الى الرػمال في العام  2019الى

( )498مميػن دوالر ،واما السجاالت السذسػلة ييحه السداعجات فيي :والجفاف الستكخر
وسػء التغحاة الحاد والجػع ،والخعااة الرحية الصارئة ،وتػفيخ السياه الرالحة لمذخب،
والرخاع السدتسخ ،والالجئيغ الرػمالييغ في البمجان السجاورة مسا جعل الػالاات

الستحجة اكبخ مانح لمسداعجات في الرػمال ). (USAID. a2019

وعمى الخغع مغ البعج االنداني الى ىحه السداعجات غيخ ان واقع الحال يؤكج

مغ جانب اخخ ان الػالاات الستحجة فزال عغ القػػ الغخبية عسمت عمى تػضيف ىحه
السداعجات عبخ جسيع وسائل االعالم الى تػصيل رسالة مفادىا تحسيل الجساعات

االرىايية مدؤولية كل ما احرل في الرػمال عغ شخيق اضيار مذاىج السجاعة

والجفاف ،مسا افزي الى تكػيغ رأؼ عالسي مدانج اسشح الػالاات الستحجة والقػػ
الغخبية لتجخميا في الرػمال ،وعميو اصبحت ىحه السداعجات وسيمة لتبخيخ التجخل في

الرػمال (التقرير االستراتيجي.)178-177 ،2013 ،
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املطهب انزابع

يستقبم انسٍاسة االيزٌكٍة جتاه انصويال

أوال -مذهد التطؽر:

ان الدياسة االمخيكية وفق ىحا السذيج سػف تعسل عمى تصػيخ عالقتيا

بالرػمال ،فيشاك بعس السؤشخات التي تداعج عمى ذلظ مشيا ،ان الرػمال يمج ميع

لمدياسة االمخيكية وتشبع ىحه االىسية مغ مػقعو االستخاتيجي ،إذ يتستع الرػمال بسػقع
متسيد في مشصقة جغخاؼية في غااة االىسية أال وىي مشصقة القخن االفخيقي ،فزال عغ

االكتذافات الشفصية الججيجة وغيخىا مغ السعادن والثخوات الصبيعية

مسا اجعل

وسسح بإجخاء عسميات التشقيب
الرػمال يمجا واعجا ؼيسا لػ استقخت االوضاع ؼيو ُ
والسدح ،يل ان اىسية الرػمال ىحه اشخت يػضػح ان عجم استقخار اثخ برػرة
واضحة عمى االستقخار في عسػم مشصقة القخن االفخيقي ،فزال عغ مداعي الحكػمة
الرػمالية لتبشي الجاسقخاشية ،والذخوع باالنتخابات واعجاد دستػر ججيج لمبالد ،كميا

مؤشخات تداعج الحكػمة االمخيكية عمى االىتسام الستدايج ييحا البمج وتصػيخ عالقاتيا
بو ،مسا سيعػد بالشفع عمى كال البمجيغ ،ومغ وجية نطخ الباحث فان ىحا السذيج قميل

التحقق.

ثانيا -مذهد التراجع:

اقػم ىحا السذيج ان شبيعة الرػمال الحؼ لع اعخف االستقخار ،وغياب لدمصة

مخكدية تدتصيع مغ بدط سيصختيا عمى كامل التخاب الػششي الرػمالي ،وكػنو اسثل
ارضية خربة النتذار الفػضى والتسخد واالرىاب ،سيؤدؼ الى تخاجع اىتسام الػالاات

الستحجة بالرػمال ،يل في حالة تفاقع السذكالت الجاخمية وحتى االقميسية لمرػمال قج
تجفع الى غمق الػالاات الستحجة لدفارتيا ،ال سيسا وان ىشاك سابقة تاريخية تؤكج صحة

ىحا االتجاه ،ؼبعج انييار الجولة الرػمالية عام  1991سارعت الػالاات الستحجة بغمق

سفارتيا ،ولع تعػد الى الرػمال اال في العام  ،2018أؼ بعج قخابة ( )28عاما مغ

الػياب الجيمػماسي الخسسي.

وعميو وفق مؤشخات ىحا السذيج فان الػالاات الستحجة ال تتأمل الخيخ الكثيخ

مغ الرػمال ،نط اخ الى تجخبتيا التاريخية ييحا البمج فيي تجرك ان ىشاك عجم قبػلية
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لمجور االمخيكي في الرػمال مغ جية ،واالنتذار السجاميع الستصخفة واالرىايية ويػازؼ
ذلظ حكػمة ضعيفة ،وانقدام الرػمال الى اقاليع خسدة ومصالبة بعزيا عغ
االستقالل رسسيا عغ الحكػمة االتحاداة في العاصسة مقجاذػ ،ازعف بالشتيجة مغ
رغبة الػالاات الستحجة في تصػيخ عالقتيا بالرػمال ،ومغ وجية نطخ الباحث فان

مؤشخات ىحا السذيج قػية ييج ان رأؼ الباحث يحىب باتجاه اخخ.
ثالثا -مذهد االستسرارية:

يشصمق ىحا السذيج مغ مجسػعة مغ السؤشخات التي سبق وتشاوليا البحث ،وىي
ان االندحاب االمخيكي الجيمػماسي مغ الرػمال لع ِ
تعغ انقصاع العالقات الجيمػماسية
وانسا ضخوف امشية فخضت نفديا عمى االدارة االمخيكية ،كسا ان االدارة االمخيكية كانت

حاضخة في الرػمال عغ شخيق قشػات امشية وديمػماسية واقتراداة ولكغ برػرة غيخ

مباشخة مغ خالل حمفائيا في السشصقة وتحجيجا كيشيا واثيػبيا.

كسا ان التخريرات السالية التي انفقتيا الػالاات الستحجة في الرػمال،

ومذاركتيا السباشخة وان كان عمى نصاق ضيق في قزااا اندانية وامشية وسياسية تؤشخ

يػضػح ان الػالاات الستحجة ال تخيج تخك الرػمال الى االيج ،واعتباره صفحة مغ

الساضي ويجب شييا ،وانسا عجم الخغبة في التػرط السباشخ بالسذكالت الرػمالية
السعقجة ،والحفاظ عمى ما تع انجازه مغ تقجم وان كان دون السدتػػ السصمػب ،وعميو
فان ىحا السذيج اسيل الى استسخار الدياسة االمخيكية عمى ما ىي عميو ،وىي رىغ

تصػرات الػضع الجاخمي الرػمال وتعقيجاتو وتجاخالتو االقميسية الذائكة.

ومغ وجية نطخ الباحث فان ىحا السذيج ىػ االكثخ مقبػلية ،ذلظ ان الػالاات

الستحجة تخغب في السغامخة ييحا البمج وىي تجرك جيجا ان ىشاك ييئة رافزة ليا وغيخ

مدتقخة.

الخاتسة

تأثخت الدياسة االمخيكية تجاه الرػمال بالػاقع االمشي غيخ السدتقخ

لمرػمال ،فعمى الخغع مغ االىسية االستخاتيجية التي احطى ييا الرػمال ،الى جانب
اىسية مشصقة القخن االفخيقي والتي تعجىا الػالاات الستحجة مغ اىع دوائخ اىتساماتيا
الخارجية ،غيخ ان الػالاات الستحجة عانت مغ اليجسات االرىايية لمتشطيسات الستصخفة

في الرػمال والتي لع يشحرخ تأثيخىا في الجاخل الرػمالي وانسا امتج لتذسل مشصقة
:
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القخن االفخيقي يل حتى مشصقة شخق افخيقي ،وىحا اثخ بذكل مباشخ عمى مالح الػالاات
الستحجة ومرالح حمفائيا في ىحه السشصقة.

ومغ الججيخ بالحكخ ان الػالاات الستحجة لجييا مجسػعة مغ االىجاف والسرالح

في الرػمال ،ويأتي في مقجمتيا االىجاف الدياسية التي تتخكد اساسا بؿيام حكػمة

وششية مدتقخة في الرػمال وداسقخاشية ،وكحلظ فان الػالاات الستحجة لجييا اىجاف
اقتراداة وتشسػية في الرػمال وتتسثل يتحديغ الػضع االقترادؼ الرػمالي كػنو
سيػفخ فخص عسل ويحج مغ البصالة وىحا سيقمل بالشتيجة مغ عسميات تجشيج

الرػمالييغ مغ قبل السشطسات االرىايية ،واما االىجاف االستخاتيجية فتأتي مغ اىسية
الرػمال االستخاتيجية ال سيسا وانو اسمظ اشػل ساحل بحخؼ عمى مدتػػ القارة
االفخيؿية ،وبحكع اشاللتو الػاسعة عمى السحيط اليشجؼ جعمتو اذخف تساما عمى خصػط

نقل الشفط في خميج عجن والخميج العخبي وباب السشجب ،في حيغ مثمت االىجاف

االمشية بسحاربة التشطيسات االرىايية والسيسا تشطيع القاعجة وحخكة الذباب ،وشسمت

االىجاف اازا االىجاف االندانية والتي تخكدت بالتخؽيف مغ حجة السعاناة االندانية

لمذعب الرػمالي.

وال يج مغ االشارة الى ان الػالاات الستحجة اتبعت مجسػعة مغ الػسائل لتحقيق

ىحه االىجاف ،والتي تشػعت يتشػع االىجاف والسرالح االمخيكية.

وال يج مغ التأكيج عمى مدألة ميسة وىي ان السحجد الخئيذ في الدياسة

االمخيكية تجاه الرػمال ىػ االرىاب سػاء مغ حيث مكافحتو أو مغ حيث الػسائل

الكفيمة لمقزاء عميو ،ييج ان الػالاات الستحجة تعمست الجرس مغ مخاشخ تجخميا
العدكخؼ السباشخ في تدعيشات القخن الساضي ،ولحا لجأت الى وسائل ججيجة تبعج عشيا
االنخخاط السباشخ واالعتساد عمى تقػية الذخشة السحمية الرػمالية ،فزال عغ التشديق
مع حمفائيا االقميسييغ وتحجيجا كيشيا واثيػبيا فزال عغ بعثة االتحاد االفخيقي في

الرػمال (اميدػم) ليتحسمػا ىحه السدؤولية مقايل الجعع السادؼ والمػجدتي والسعمػماتي

االمخيكي.
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