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  قوات االفريكوم ودورها في امن واستقرار القارة االفريفية

 
 عبدالناصر عبدالسالم الدهري

 د.خالد سعد كريم

 د. رجب عمر العاتي
 

 مقدمــــــة

على زيادة نفوذها م 8122الحادي عشر من سبتمبر  أحداث مريكية منذحرصت الواليات المتحدة األ      

 ،ين كافة السبل التي تكفل لها تحقيق أقصى درجات السيطرة العالميةوتأم ،العالمي وتوسيع رقعة تواجدها

غناها ة األمريكية، فصناع السياس هتماما أن يحظى باا جدير  فريقيا في هذا السياق تمثل ميدان  أوالشك أن 

 البحر هاإذ يحيط ،الذي يتميز بوجودها وسط العالم القديم )الجيواستراتيجي(ها عولية وموقبالموارد األ

، والمحيط الهندي من الشرق المتوسط وقارة أوروبا من الشمال والبحر ،األحمر وقارة أسيا من الشرق

وتقترب  شماال   42481ا و جنوب    4444وتمتد بين دائرتي عرض  ،الجنوب والمحيط األطلسي من الغربو

ط ر االحمر بالمحيالذي يصل البح ،ومن أسيا عند باب المندب ،ا من أوروبا عند مضيق جبل طارقكثير  

سيا في شمالها الشرقي عن طريق شبه جزيرة سيناء ويرزخ قارة آفريقيا بأكما ترتبط قارة  ،الهندي

،ص 2121.)عثمان ، 8كلم ( مليون 41مساحة القارة بنحو )وتقدر  ،الذي تشقه قناة السويس ،السويس

84). 

ا يتعلق بتوفير السيما فيمو ،عية للقارة األفريقيةمهتمة بالموارد الطبي فإن الواليات المتحدة وفي السياق ذاته

عظم م ، وتزايد الطلب العالمي على الطاقة فإند عدم االستقرار في الشرق األوسطومع تزاي، األمن للطاقة

ات والسيما أن الوالي ،تنافس علي النفط األفريقيتسوف  ،صالعالم والواليات المتحدة بشكل خا دول

 .8182بحلول عام % 41وقد يصل إلى  ،من إفريقيا يةطمن وارداتها النف %82المتحدة تعتمد على 

لمصادر تأمين ا ،حتياجات الخاصة بمقاومة االرهاباال نهافريقيا متعددة مأإن المصالح اإلستراتيجية في  

 احتواء النزاعات المسلحة واألزمات  اإلنسانية المتعلقة بانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة ،الطبيعية

ومة اإلرهاب مقا نوتهيم ،لتمدد الصيني المستمر في إفريقيا، والرد على ائم الدولية)اإليدز( وخفض الجرا

لواليات وجهة نظر افمن  ،ي القارة اإلفريقيةاألمريكية فعلى جانب كبير من سياسة أمن الواليات المتحدة 

قية أو عدم سيطرتها على أراضي يمكن أن يؤدي عجز بعض الدول اإلفري ،الواليات المتحدة االمريكية

، لعالمفي اضعف ا كثر الدول أية ، وتضم القارة اإلفريقإيجاد قواعد للمنظمات اإلرهابية إلى ،ل حدودهاداخ

فريكوم االشراف علي تنفيذ البرامج األمريكية أ وتطلع، يضعها في مركز الحرب على اإلرهابوهو ما 

 .قيافي قارة إفري

 ةمشكلة الدراســــــــ 

فريقيا، ودفع األهداف أوم هو: جلب السالم واألمن لشعوب الهدف المفترض من إنشاء قيادة األفريك

ية )الصحة، التعليم، الديمقراطية، والتنم ،فريقيا في مجاالت التنميةأالمشتركة بين الواليات المتحدة و

 االقتصادية(.

فة أّن الدول الضعي ،فريقيا )األفريكوم( هيت على أساسها القيادة المركزية ألوكانت الحّجة التي أُنشئ

 يمكن أن تشّكل خطرا  داهما  على الواليات المتحدة بوصفها دولة قوية.

عسكرية(، أُنشئت -ومن أجل تحقيق هذه األهداف حّددت األفريكوم مسؤولياتها بأنها: شراكة )عسكرية

لقيام ية األخرى في االهيئات األمريكفريقية، ومساعدة رة والقابلية العسكرية للجيوش األلتطوير القد



  يةقا في امن واستقرار القارة االفريقوات االفريكوم ودوره

841 
 

، إفريقيا ية المصالح األمريكية فيفريقيا، وعند االقتضاء يمكنها القيام بنشاطات عسكرية لحماأبمهامها في 

 ويمكن تحديد المشكلة في التساؤالت التالية:

مة ى إقاية تشجع عله القيادة على  خلق وتنمية  بيئة مستقرة في القارة األفريقذتعمل ههل من الممكن أن 

 ؟ظروف مستوى المعيشة شعوب القارة ، والعمل على تحسينمجتمعات مدنية

 جل أل ،خلق السالم واألمنلفريقية على القارة األشعوب هل يمكن لقوات األفريكوم النجاح في تأهيل 

 ؟التعايش السلمي فيما بينهاالوصول لحالة من 

 ير الجيوش األفريقية ؟ هل يكمن لألفريكوم أن تنجح في تدريب وتطو

 أهداف الدراســة

 تعرف على دور قوات األفريكوم في تدريب وتطوير وتجهيز جيوش الدول االفريقية. الـ 2

فريقية للقارة األ رض وكيفية تعاملها مع التهديدات االمنيةاألدور قوات األفريكوم على  ـ  التعرف على8

. 

لتعليم، )الصحة، ا تحدة وإفريقيا في مجاالت التنميةيات المالتعرف على األهداف المشتركة بين الوال. 4

 الديمقراطية، والتنمية االقتصادية( في إفريقيا.

 التعرف بقوات األفريكوم والهدف الرئيس من وراء تأسيسها. . 4

 فرضية الدراسة 

ن احتمال يقلل مكوم عبر قيادة قوات األفريفريقيا أن أن وجود القواعد االمريكية في تنطلق هذه الدراسة م 

 مريكيإن الوجود األ  .ووضع خطط لإلنذار المبكر ألمنها القوميتعرض مصالحها في القارة للخطر، 

لنفط والغاز والمعادن في ويزيد من احتمال سيطرتها على موارد ا ،فريقيا يعزز من أمنها القوميأفي 

 .إفريقيا

 همية الدراسة أ

 ، ريقيافأمريكية في قارة حقيقي للتواجد العسكري للقوات األالدور الهمية هذه الدراسة في اظهار أتأتي 

د القارة نها تعأ، كما كم في طرق امدادات النفط البحريةهمية إستراتيجية، فهي تتحألما تلعبه القارة من 

جاذب تأحد أهم القارات في ال دكما أنها تع ،، والسيما النفط والغاز والمعادنغنى بالموارد االقتصاديةاأل

مريكية على تأكيد تواجدها العسكري ا عملت الواليات المتحدة األذله ،الدولي لما لها من اهمية اقتصادية

 . لها على القارة مثل الصين وفرنسالتتبع خطوات الدول الكبرى المنافسة 

 منهجية الدراسة

جية ياالمنية واالستراتهداف للوقوف على األ، يتم االستعانة بالمنهج التحليليسوف ه الدراسة ذهفي 

 قوف على اهمية القارةاالستعانة بالمنهج الوصفي للو أيضا  يتم س ، كماللواليات المتحدة االمريكية

 .االفريقية

 لألمن القومي األمريكي فريقية همية القارة األأال: وا

تحدة االمريكية من الواليات الم تجعل حداث التيمن أهم األ م8112يعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر    

وذلك عن طريق التوسع الخارجي في  جميع أنحاء الكرة  ،لي تحديث  سياساتها وإستراتيجيتهاإتتجه 

لقومي ن احتى تتمكن من تحقيق األم ،األرضية على كافة األصعدة العسكرية والسياسية وإلقتصادية

 ،يدةهذه اإلستراتيجية األمريكية الجد قد شكلت القارة األفريقية مكانة هامة فيو ل،األمريكي بمفهومه الشام

ي خاصة األمن القومبو ،كيةفريقية بالنسبة للمصالح الحيوية األمريوذلك بعد بروز أهمية القارة األ



 Journal of Academic Research June(2019) 248-266                  البحوث األكاديميةمجلة 

821 
 

ياجاتها حتااألمريكية للواليات المتحدة يؤمن  الهائ انفطي اإذ تمتلك القارة السمراء احتياطي ،األمريكي

 ،وجود الجماعات اإلسالمية التي يقال أنها على ارتباط  بتنظيم القاعدة عن فضال   ،الطاقة منالمتصاعدة 

حداث الحادي عشر من الواليات المتحدة األمريكية المتهم األول بالنسبة لها في أ تعده الذىو

لجأت الواليات المتحدة األمريكية لتكثيف وجودها بالقارة األفريقية لتحقيق  اهذلو ،م8112سبتمبر

 ،عملت على انشاء قوات األفريكوم للتدخل السريع واإلنذار المبكرو ، القومي منهاوية واالحي مصالحها

 والتي تعمل علي تحقيقها وسوف تتم دراسة ذلك في نقاط علي النحو اآلتي:وحددت لها المهام واالهداف 

 نشأة قـــوات األفريـــــــكوم -2

 مهـــــام قوات األفريــــــكوم  -8

 قوات األفريــــــكوم أهـــــداف -4

  نشــــأة قوات األفريـــــكوم 

 وذلك عندما صرح الجنرال م،8114إن فكرة إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بأفريقيا ترجع إلى العام 

 زم  الواليات  المتحدة األمريكية( عن عEUCOM) السابق قائد القوات األمريكية في أوربا "جيمس جونز"

وأنه لم  ،ا عن ما يحدث في أفريقياإذ أنها ال تريد أن تبقى بعيد   ،فريقيةأراضي القارة األ لتواجد علىفي ا

ك البد من لذل ،فريقية من على البحرالقارة األ يعد بمقدور القوات األمريكية أن تظل تراقب األوضاع في

ء وجنوب الصحرا في دول شمال إفريقيا السيماأمريكي على األرض اإلفريقية  أن يكون هنالك تواجد

باإلضافة لتواجد جماعات موالية لتنظيم القاعدة على حد  ،وتجارة األسلحة ،التي أصبحت مأوى للجريمة

 وأن دول هذه المناطق ال تستطيع فرض سيطرتها على تلك المنطقة لمجابهة هذه األحداث.  ،تعبيره

 )http:www.sudaress.com /city         (8121 /84/4،الحاج  عاصم 

تتكون من قوات موّحدة مقاتلة تحت إدارة وزارة الدفاع األمريكية، وهي مسؤولة عن  وأفريكوم   

 2، تأسست في فريقيةأدولة  (24)، وعن العالقات العسكرية مع في أفريقيا العمليات العسكرية األمريكية

 نت مسؤولة عن العالقاتوالتي كا ،ة تحت القيادة األمريكية ألوروبام بوصفها قيادة مؤقت8112أكتوبر 

م، 8112أكتوبر  2فريكوم نشاطها رسميا  في أوقد بدأت ، معظم الدول األفريقية يكية معالعسكرية األمر

ة عسكرية أمريكية خاص إذ وّقع الرئيس األمريكي السابق )جورج دبليو بوش (على خطة إلنشاء )قيادة

سيطرتها علي العالم، وفي عهد الرئيس السابق )  فريقية(، لتستكمل اإلمبراطورية األمريكيةبالقارة األ

 فريكوم(، وهي سادس قوة أمريكية للتدخلأفريقيا تحت اسم )أمل في باراك أوباما(، بدأت هذه القوة في الع

اإلقليمي السريع في العالم، وقد وضع خطتها المعهد اإلسرائيلي األمريكي للدراسات السياسية 

 ـــابع للمحافظين الجدد.واالستراتيجيات المتقدمة التـ

(                                                    88/4/8122http:// qiraatafrican.comعصام عبد الشافي،  )د.

ر إلى تنظ وجاء تأسيسها نابعا  من الخطط األمريكية الرامية لتأمين الموارد االستراتيجية، السيما أنها

 واء النفطيةفريقيا؛ سأبعاد الصين عن الوصول إلى موارد الشرق األوسط، وإلفريقيا بوصفها بديال  لنفط أ

 السابق (. جعرالموغير النفطية ) نفس 

 فريكوم ( من : أوتتشكل القيادة األفريقية  ) 

 وزارة الدفاع األمريكية .  يتم اقتراحه منأ ـ منصب القائد  :

 ب ـ نائب القائد  : تتواله وزارة الخارجية.

 مثل عن اإلدارة األمريكية للتعاون الدولي .ج ـ م

  ألى حين نقلها إلى دولة أفريقية  شتوتغارت ـ ألمانيا  ) مؤقتا (د ـ مكانها : 



  يةقا في امن واستقرار القارة االفريقوات االفريكوم ودوره

822 
 

 م(.  8112/اكتوبر 10عقيد ركن / ، مجلة المسلح  ،خليفة احمد)

 ،ة ريقيالفعن تشكيل القيادة العسكرية القارة ا "جورج دبليو بوش"وأعلن الرئيس االمريكي السابق 

دد ليس له مثيل من الموظفين المدنيين بمناصب عفريكوم "سيكون لها أواطلق عليها القيادة العسكرية "

ه االدارة الجديدة تعزيز ذدوا ادوارا هامة وسوف يكون هدف هقيادية في الوكاالت الحكومية المشتركة ليؤ

استقرار من خالل  في تحقيق مناخ اكترجهود وزارة الدفاع )البنتاجون ( لمساعدة الشركاء األفارقة 

 ( 22ص ،  الجزائر8124 المبادرة العسكرية األمريكية، . ).بهلول نسيم،التعاون االمني

 ((https:/ar.Wikipedia .org :لعل منهافريقيا ،أمريكية في سباب وراء إنشاء القيادة األأك اهن 

 ة.ــ تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي في الصحراء األفريقي 2

 ــ تزايد االعتماد األمريكي على مصادر الطاقة األفريقية.8 

 ـــ زيادة الضغوط على قوات )كينتكوم( و)إيوكوم( نتيجة للحرب في العراق وأفغانستان.4

 ـــ نمو العالقات االقتصادية  بين الصين والدول األفريقية، ومؤشرات ذلك:

 ريقيا بعد الواليات المتحدة وفرنسا.أ ـ الصين تعد اآلن ثالث أكبر شريك تجاري مع أف

 بكين كذلك المستورد الرئيسي للنفط األفريقي. تعتبرب ـ

 م8114القارة عام   أنحاء  جنديا في بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم في 221الصين بنحو  ةجـ ـ ساهم

. 

مع الدول كرية العسالقات وقبل تشكيل قيادة "أفريكوم"، كانت توجد ثالث قيادات مقاتلة منفصلة تدير الع

القيادة األميركية ألوروبا، والقيادة األميركية الوسطى، والقيادة األميركية لمنطقة المحيط  وهي األفريقية

تأسست  ،ية ألفريقيا على الساحة الدوليةلكن، بسبب تزايد األهمية االستراتيجية واالقتصادو .الهادي

عسكرية األميركية في جميع أنحاء القارة، عدا مصر التي "أفريكوم". وأصبحت مسؤولة عن األنشطة ال

 تقع تحت مسؤولية القيادة الوسطى.

ا عن العمليات قيادة واحدة مسؤولة أساس   يضا  العمل على تأسيسومن أسباب تأسيس "أفريكوم"، أ

ود التعاون هيسمح بإدارة أكثر فعالية لج وأيضا ،ي أفريقيا يسمح بتحديد األولوياتالعسكرية األميركية ف

تعمل "أفريكوم" مع الوكاالت الحكومية األميركية، ومع الشركاء الدوليين، لتعزيز  ،األمني مع األفارقة

 يتمثل هدفو ،التهديدات للدول وهزيمة لردع وأيضا، القدرات الدفاعية، وقدرات االستجابة لألزمات

تعزيز األمن واالستقرار واالزدهار ، حماية المصالح القومية للواليات المتحدة، وأيضا في الرئيسي

، "خالل هذه السنوات :ذلك عندما قال بق" جورج دبليو بوش "سوقد أكد الرئيس االمريكي األ ،اإلقليمي

ا، مع الوكاالت الحكومية نجحنا في تعميق تعاوننا مع شركاء أفارقة، ومع شركاء أوروبيين وأيض  

اآلن، أعتقد أننا أصبحنا أكثر فعالية ، وزماتاألميركية لألا، دعمنا استجابات الحكومة األميركية. وأيض  

أيضا، أننا أصبحنا أكثر فعالية في مجاالت كثيرة تتعلق بمساعدة الشركاء على تعزيز  وأعتقد ،في ذلك

 http ://Aljazeera) الشركاء، والحلفاء، من التصدي للتهديدات اإلقليمية". على تمكين وأيضا، قدراتهم

.net) 

 ألفريكوم في القارة االفريقيةمهام ا

 يمكن تلخيص المهام في النقاط التالية

 زيادة  التعاون االمني من خالل الشراكة مع دول القارة االفريقية -2



 Journal of Academic Research June(2019) 248-266                  البحوث األكاديميةمجلة 

828 
 

ريقيا افأعطي الواليات المتحدة مزيدا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع االزمات المحتملة في  -8

 .والسيما مكافحة االرهاب

 ت االنسانية واالغاتية الطبية والغذائية للمناطق التي تعاني من نزاعاتتقديم المساعدا -4

المساهمة في تطوير قدرات القوات العسكرية للدول االفريقية من خالل التدريب والتأهيل  -4

 وامدادها بالمعدات العسكرية الالزمة للمواجهة االزمات

 دالي المنظمات االفريقية، وفي مقدمتها االتحا تقديم العوان -2

 (https:ar:Wikipedia:orgاالفريقي)

 أهداف قوات األفريكوم

إن األهداف المعلنة من قبل الواليات المتحدة األمريكية  بأفريقيا تندرج تحت بناء وتطوير العالقات 

اظ على والحف ،وتقديم المساعدات اإلنسانية ،األمنية بالتعاون مع دول القارة بأفريقيا و إدارة النشاطات

يــــة اإلفريقباإلضافة إلدارة العمليات الحربية في أفريقيــــا وتدريب قـــوات الدول  ،نسانحقوق اإل

  سبق دكرهمرجع 8121)عاصم،المواليـــــة للسياســـــــات االمريكية في المنطقة.

http:www.sudaress.com /city ) 

 هـــــداف المعلنــــــة أوالً: األ

 .فريقيةع الدول األاء امكانيات الشراكة ما( بن

 .منتنفيد سياسات األ مريكية فيب( مساعدة الوكاالت الحكومية األ

 .فريقيمن والتعاون في المسرح األج( ادارة انشطة األ

 .رات الشركاء في الحرب ضد االرهابد( زيادة مها

 .نسانية والتخفيف من آثار الحوادثهـ( دعم المساعدات اإل

 .و( احترام حقوق االنسان

 .دعم المنظمات االفريقيةز( 

 ( 02، ص8124الدهري ،) .فريقيالمسرح األ ح( ادارة العمليات العسكرية في

أما األهداف الغير معلنة فتندرج تحت إحكام السيطرة األمريكية على منابع النفط والغاز والثروات المعدنية 

االقتصادي  اإلفريقية والحد من النفوذ والحد من التغلغل الصيني في القارة ،والطبيعية في القارة اإلفريقية

ياساته مع س النفوذ الفرنسي الذى تتعارض بعض والسياسي لالتحاد األوربي في القارة اإلفريقية والسيما 

 (  8121http:www.sudaress.com /city)عاصم،  .الواليات المتحدة األمريكية

 هداف الغير معلنة األثانياً: 

 .فط في افريقيا والسيما في غربهانـ السيطرة على منابع ال2

ية في مرهابية االسالمريكية انتشار الشبكات اإلدعت السياسة األرهاب بعد ان ايسمى باإل ـ مكافحة ما8

 فريقي. الشمال والجنوب والقرن األ

 يابانال و ينالص و ) الهنداسيا وتجاريا في افريقيا والسيماتصاديا وسيقالدولي المتنامي ا ذمواجهة النفوـ 4

 فرنسا (.  و
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 (01،ص مرجع سابق الدهري ، )في افريقيا السيما نشر اإلسالم ـ تحجيم الدور العربي4

دف )ان اله "ريان هنري" السابق وأشار مساعد وزير الدفاع االمريكي  لشئون التخطيط والسياسات    

تمعات ية تشجع على إقامة مجقالرئيسي من إنشاء هذه القيادة خلق وتنمية  بيئة مستقرة في القارة األفري

وأضاف المسئول العسكري األمريكي  ،ة شعوب القارة، والعمل على تحسين ظروف مستوى المعيشمدنية

من عدد  %82من مساحة العالم، ويبلغ عدد سكانها نسبة  %42أن أفريقيا التي تمثل مساحتها نسبة 

لمتحدة أن تعي وتدرك هذه وقت للواليات اسكان العالم، تزداد أهميتها بصورة مطردة، وأنه قد حان ال

 ،جديدة التي أطلق عليها إفريكوموأوضح "ريان هنري" أن مهمة القيادة العسكرية األفريقية ال ،األهمية

، وتأمين بيئة أمنية مستقرة تكون قادرة على هزيمة شبكات ساعدة في جهود نزع فتيل النزاعاتستكون الم

 التنظيمات االرهابية . 

 (www.siironline.org 212لمبدئ ـالمصدر :تقرير واشنطن ـالعدد )يحي ا

 فريقيةألرهاب في القارة افريكوم في محاربة  اإل: دور قوات األ اثاني

 قاعدة جيبوتي العسكرية -2

 تطور القوات العسكرية في افريقيا -8

 في ليبيا وم وضرب معسكر لداعشفريكـ األا

 فريكوم وضرب معسكرات في الصومالاأل-ب 

 فريكوم ودورها في دول افريقية عدةاألـ ج 

 فريكومأل : الرؤية المستقبلية اثالث

 :  قاعدة جيبوتي العسكرية  2

أن تمنح جيبوتي تسهيالت للواليات  على 8118تمت اتفاقية بين الواليات المتحدة وجيبوتي في بداية العام 

 ،المتحدة االمريكية مقابل مساعدات أمريكية مالية وأخرى في مجال اإلسهام في تطوير البنية التحتية

(  في Camp Lemonier) ،دةحدة االمريكية قاعوبموجب هدا االتفاق منحت جيبوتي  الواليات المت

كما انضمت لهذه القاعدة  (جندي 2111)ر من كثالى ادد الجنود االمريكيون بها  جيبوتي والتي يصل ع

كان م  8118ديسمبر عام  24في يوم ، (USS Monty Whitneyحاملة الطائرات االمريكيـــــــــــــة )

 أنها ال تبعد إذ ،جندي أمريكي وتتمتع هذه القاعدة بموقع استراتيجي فريد 411 حاملةه الذعلى متن ه

يق فريقيا  كما أنها تتحكم في مضأالخليج العربي وغرب  فيالغنية، لنفط كيلومتر من مناطق ا 21سوى 

باب المندب الذى يعد البوابة الرئيسية الجنوبية للبحر األحمر والجدير بالذكر أن هنالك اتفاق تم بــــين 

  كلم مربع. 8111لتوسيع حجم القاعدة ليصل إلى  8112الواليات المتحدة األمريكية وجيبوتي في عام 

 (     84/21/8121http://www.sudaress.com، )عاصم الحاج

لف أتزن ثمانية عشر  نهاأ ذإز االستخبارات تطورا في العالم ر مراكبكأبمثابة  حاملةكما تعد هده ال 

مجهزة بأحدث وسائل االتصال والتخابر في العالم وبمخابر متكاملة لتحليل الصور التي  ،وخمسمائة طن

 مريكي في منطقةسطول األفي األ حاملةهم أه السفينة ذوتعد ه ،الصناعية االمريكية تلتقطها االقمار

، الرهابيةاتم توجيها الى منطقة باب المندب وفق بيانات البنتاجون لكشف االنشطة وقد  طلنطيالمحيط األ

 2112حادثة وفي عام  222وصلت الى  2110وفي عام ، حادثة 11قرابة  2111لغت في عام التي ب

ويعتقد انها  ،وهده االرقام هي المسجلة رسميا ،حادثة 428تجاوزت  8114حادثة وفي عام  881الى 

 (0بق دكره ،ص، مرجع سالدهري).ع فعالد الحقيقي لما وقاقل من نصف العد

http://www.siironline.org/
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   فريقياأوم في فريك:تطور أعمـــــال قوات األ 8

ل حو "بوش جورج دبليو" ية، نظرم8112أحداث الحادي عشر من سبتمبربرزت بشكل واضح بعد 

 عام واحد من احداث،أي بعد  8118فريقيا في عشرين سبتمبر أ( في قارة  اإلرهابالحرب على )

.  م2112، في وتئقه قدمها  للكونغرس مند عام بق  )جورج دبليو بوش (سرئيس األعلنها الأا ذ، إ8112

 8112،8112 التقرير االستراتيجي) صفحة  وتؤسس  لما عرف باسم نظرية بوش   42وتقع الوثيقة في 

 .(821ـص

ريقي فوالقرن األفريقيا أشرق  ةي وزارة الخارجية األمريكية منطقوبذلك حدد مكتب مكافحة االرهاب ف

وكينيا وتنزانيا ، كمناطق خطيرة، وفي عام  جيبوتي ، والصومال ، واثيوبيا ، واريتيريا ، السيماو ،

يزانية مب (فريقيفريقيا والقرن األأرهاب  في شرق بادرة مكافحة )اإلطلقت الواليات المتحدة مأ، م8114

رامج وب مين الحدود والسواحل،أعسكري علي تمريكي تشمل التدريب الأ( مليون دوالر 211قدرها )

قليمية الرامية الي قمع لع عبر الحدود ، ودعم البرامج اإلفراد والسلزيادة السيطرة على حركة األ

لى إيف مصادر وتدريب الشرطة وتطوير برامج تعليميه لمكافحة التطرف ، باإلضافة وتخف ،رهاب()اإل

عمل الواليات ت إذفيد الرئيس من تلك المبادرة ، وتعد كينيا المست ،موالمنفصلة لمكافحة غسيل األبرامج 

)االرهاب  موال وتمويلألغسيل ا تطوير نظام شامل لمكافحةعلي  دة بتنسيق مع المسؤولين الكينيينالمتح

 PIT) كية بتطوير نظام حاسب آلي يسمىمرياأل كافحة االرهاب بوزارة الخارجيةوكذلك قام برنامج م ،(

System)    البرنامج  اذويساعد ه ،وغنداأ، ووتنزانيا، وأثيوبيا، وجيبوتي ،في مطارات  محدودة في كينيا

ات وتقوم الوالي، راضيهاألى إشروعة الخروج غير الم وأرسمية في اكتشاف محاوالت الدخول السلطات ال

، يوبيا وكينيادا إثنغوأ ، ووات الشرطة ومعداتها  في تنزانياا بتمويل برامج تدريبية لتطوير قيض  أالمتحدة 

كد أرهاب حول اإل 8114بريل أفرعية بمجلس النواب االمريكي في جلسة استماع عقدتها لجنة في و

رهاب )اإل موال لمكافحةالمزيد من األ لى تخصيصإحدة في حاجة ن الواليات المتأادرويس رئيس اللجنة 

 .(02ص ،مرجع سابق دكرهلمواجهة التهديدات )الدهري ، موال المخصصة ال تكفين األأ إذ( 

داث الحادي عشر من حأعديدة لمحاربة االرهاب قبل  هودكانت هناك ج ،وعلى الصعيد األفريقي 

في قمة رؤساء الدول والحكومات التي عقدت في سابقا  فريقية األ ا تبنت منظمة الوحدةذم، إ8112سبتمبر

اراد بعض م،أ8112وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  .ومحاربته همنعل معاهدة م2111جزائر ال

لدولي (، فعقد الرئيس القادة األفارقة إظهار مدى تعاطفهم وتأييدهم للحملة االمريكية ضد )االرهاب ا

إلى  لتمت خالله مناقشة إمكانية التوص ،اجتماعا ضم هؤالء القادة في "داكار" "عبدهللا  واد" السنغالي 

اإلرهابية " لضمان تطبيق االتفاقية ومنع مصادر تمويل العمليات ،بروتوكول إضافي التفاقية الجزائرعقد 

ة حول دول لتقارير دوريالذي ينص على ضرورة تقديم ال ،تأكيد على تنفيد قرار مجلس االمنالكما تم  ،"

 (. 821ص  8112ـــــ  8112ما تتخذه الدول من إجراءات لمكافحة "اإلرهاب " )التقرير االستراتيجي ،

حول اإلرهاب في الجزائر،  بحاثفريقي  إلجراء الدراسات واألاق علي انشاء المركز األكما تم االتف

وير االستراتيجيات لمنع اإلرهاب ومكافحته عضاء على تطا لمساعدة الدول األا المركز مركز  ذويعد ه

كما يهدف المركز إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في  ،ن خالل التدريب وتبادل المعلومات،م

، فريقياأت االرهابية وأنشطتها في إدارة االبحاث والمعلومات وجمع ونشر المعلومات حول الجماعا

، اإلرهاببحاث المتعلقة باسات واألالتابعة للمركز االفريقي للدروخالل االجتماع الثاني لمراكز التنسيق 

، تم مناقشة واعتماد م8110مايو  81إلي  22فريقي في الفترة من ظم في الجزائر برعاية االتحاد األالذي ن

كز ة بين مراكز التنسيق والمرا، جاءت االولى في شكل مدونة قواعد السلوك التي تنظم العالقوثيقتين

قية  للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب ، أما الوثيقة الثانية ، فهي  نموذج مراكز التنسيق فرياأل

                               .(  08،ص  مرجع سبق دكره ،الدهريلخاص بتقدير األخطار .)لالستبيان ا
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 :8112سبتمبر  81 يوم" بوش دبليوجورح "قال الرئيس السابق وفي سياق الحديث عن مكافحة اإلرهاب 

إن حربنا على االرهاب وإن كانت ستبدأ من القاعدة إال أنها ال تنتهي عندها إنها لن تنتهي اال عند "

 .(82ص ،8122ــــ8124، )فايزة  "العالم وهزيمتهاالوصول إلى كل جماعة إرهابية في 

أسمته بالحرب ضد مريكية باإلعالن ما دارة األضد االرهاب بادرت اإللخوض غمار حرب طويلة  

باإلرهاب، مؤكدة بأنها ستكون حرب طويلة وممتدة ومتعددة الوسائل واالساليب لحماية مصالحها التي 

أحداث  كما أن م، 2112السالم في تنزانيا عام  تعرضت للتهديد منذ تفجيرات نيروبي في كينيا ودار

العالمي إلى إعادة النظر إلى ما يحدث الحادي عشر من سبتمبر كانت قوية بشكل دفع الدول والرأي العام 

 (82السابق ص رجعالم)  .وتطور ظاهرة االرهاب لتصبح أكثر قوة ولها قدرات تدميرية هائلة ،في العالم

 وفي مايلي بعض جهود قوة أفريكوم في مكافحة االرهاب

  الصومال ( فريكوم وضرب معسكرات لداعش)ليبيا ـاألأوال : 

  :في  ليبـــــــــــــيا وضرب معسكرات األفريكوم 

ركية ، مع قائد القيادة العسكرية األمي"فائز السراج"رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،  اجتمع

ة شراك اتفاقوكان الهدف من وراء االجتماع عقد  ،"والدهاوزر "توماس في أفريقيا "إفريكوم" الجنرال

جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده السراج مع و، حة اإلرهابوليبيا في مجال مكافبين الواليات المتحدة 

وتغارت تفريكوم" في مدينة شأالعسكرية األميركية في أفريقيا "، بمقر القيادة "رزواهتوماس والد"الجنرال 

، وآمر خفر "نجمي الناكوع"، والذي جرى بحضور آمر الحرس الرئاسي العميد م8122م اعاأللمانية 

والسفير  "طاهر السنيو"دهللا تومية "، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي السواحل العميد "عب

 ."بيترو وليام بودي "األميركي في ليبيا

فايز "إن      ("”Facebookلرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على موقع  المكتب اإلعالمي) 

 واتعدات أميركية لتطوير القى مساإمكانية الحصول علإلى  اتطرق "رزووالدهاتوماس "و "السراج

العسكرية الليبية، وما يمكن تقديمه في مجالي بناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات، في إطار سعي 

 .الحكومة لتوحيد المؤسسة العسكرية

ا "سبل دعم حكومة الواليات المتحدة األميركية لحكومة الوفاق الوطني في المجال  الجانبان وبحث أيض 

ية ، وسبل بناء رؤية مستقبلليبياخر تطورات الوضع األمني في آن الطرفاش قاالعسكري، و ناألمني و

 من جهته جدد قائد القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا الجنرال ،"هاة لتحقيق األمن واالستقرار فيمشترك

ا "بالجهود ده الكامل لحكومة الوفاق الوطنيدعمه ودعم بال خالل اللقاء "والدهاوزر"توماس  ، مشيد 

ألمني، وبالذات بالعاصمة والتي أسفرت عن تقدم ملحوظ في الوضع ا .المبذولة في اآلونة األخيرة

عزمه على تقديم كافة المساعدات الممكنة في هذا  "لسراجفايز ال" "والدهاوزرتوماس "وأكد ، طرابلس

ا كانت المبررات، ألنه لن اإلطار، ودعوة بالده لجميع األطراف الجلوس للحوار والكف عن ال تصعيد أي 

 لسابق(ا ) المرجع. اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسيالمكتب  أي حل عسكري لألزمة الليبية"يكون هناك 

زام عن تقديره اللت "والدهاوزرتوماس "للجنرال  "فائز السراج"رئيس المجلس الرئاسي  رمن جانبه عبو

حاربة تنظيم حكومة الوفاق الوطني في دعم االستقرار ومالواليات المتحدة األميركية بدعم جهود 

ا أن عناصر من التنظيم فرت من مدينة سرت خالل حرب تحرير المدينة، وأن حكومة  )داعش(، موضح 

أكد السراج عزم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ، كما جماعاتصد تحركات هذه الالوفاق الوطني تر

" بالكامل من فوق األرض اتيجي إلنهاء" وجود تنظيم "داعشالوطني "على العمل في تحالف استر

 المرجع السابق(. )الليبية،

كما أعلنت القيادة األميركية في أفريقيا "إفريكوم" تفاصيل ضربات الجوية التي نفذتها مقاتالت أميركية 

ا لتنظيم "داعش" ا  (22)أسفرت عن مقتل جنوب شرق مدينة سرت وسط ليبيا،  واستهدفت معسكر  عنصر 
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فت ست غارات دقيقة في ليبيا استهد الجيش األميركي وقد شن ظيم وتدمير ثالث سيارات مسلحة،من التن

ا لتنظيم )داعش( يبعد  ا صحراوي  كان يستخدمه التنظيم  ،كلم جنوب شرق مدينة سرت 841معسكر 

بمقتل  ما بعدتنظيم فيعترف الوا ،يبيا ولتخزين السالح والمعدات"للتخطيط وتنفيذ عمليات داخل وخارج ل

 .م 8122سبتمبر  84في من عناصره  ( 22)

)Htttp ://nessma .tv   (84 8122 ،سبتمبر 

ا في محاربة تنظيم داعش، إال أنه يتعين القيام بالمزيد".  :كد البيان إنهأو "بينما حققت الحكومة الليبية تقدم 

ء ذات آمنة في أجزامال ار السياسي هناك لخلقوأضاف: "إن اإلرهابيين حاولوا االستفادة من عدم االستقر

سمح لتنظيم لن يُ  فريكوم" في ختام البيان إلى أنه "أريقيا "كما نبهت القيادة األميركية في أف، من البالد"

 بالقيام بهجمات  "داعش"

 ا والمصالح األميركية في العالم".هضد أميركا وحلفائ

 ( http ://al-Awsat لوسطبوابة اـــــــ القاهرة ، 8122سبتمبر  84)

قيادة جوي لا آلثار القصف النشر المركز اإلعالمي لعملية البنيان المرصوص صور   وفي السياق ذاته

إن سرايا "وقال المركز ت. " على مسلحي تنظيم داعش جنوب سرفريكومأفريقيا "أالقوات األمريكية في 

ين مط األودية جنوب شرق المدينة لمدة يومن قوات تأمين سرت قامت بدوريات روتينية لتأمين وتمشي

وأكد البيان أن عناصر تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا شكلوا جيشا في  ،"كيلومتر 211لمسافة تزيد عن 

وقامت بمعاينة ، 8122دوا معقلهم في سرت في العام الصحراء يتألف مما ال يقل عن ثالثة كتائب بعدما فق

 .هدافها من قبل طيران األفريكومتمعسكرات تنظيم داعش التي تم اس

 (www.Facebook .com   (المكتب اإلعالمي ،البنيان المرصوص 

، ريضربة جوية استهدفت مدينة اوبا أعلنت علىقدإفريكوم( أدة القوات األمريكية في أفريقيا وكانت قيا

   .8122/ 2/4 بتاريخ  "موسى داوود"بالجنوب الليبي راح ضحيتها القيادي بالتنظيم 

 (http://afrigatenews. Net ،88/4/8122د.عصام عبد الشافي، )

أن القصف األمريكي جاء  م، 8122، في أغسطس"فائز السراج"وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي 

وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد . س الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنيبناء على طلب مقدم من المجل

التي تقودها حكومة ية جوية ضد داعش بسرت دعما لقوات البنيان المرصوص عمليات عسكر تأطلق

هاجمت قوات حكومة الوفاق الوطني مدينة سرت أهم وأخطر معاقل  م8122وفي مايو ، الوفاق الوطني

ليبيا من  تطهير طارعد ذلك في أويشهرين  لمدة  تنظيم الدولة في ليبيا، واستمر وأطبقت الحصار عليها

 .داعش آخر معاقل

 ( 8120http ://arabi21.com، /نوفمبر/2)وليد بالحاج ،

وحولتها إلى أهم قاعدة لها خارج معلقها الرئيسي  م،8122داعش على سرت في أوائل عام  توسيطر

وفرض التنظيم حكمه ، ن المقاتلين األجانب إلى المدينةفي العراق وسوريا واجتذبت أعدادا كبيرة م

كيلومترا تقريبا من ساحل ليبيا على البحر المتوسط،  821ط سيطرته على امتداد المتشدد على السكان وبس

ب قادتها كتائب من  الثوار غر ،سرت عقب حملة استمرت ستة أشهر تم تحرير وبحلول ديسمبر الماضي

 عش إلى الصحراء جنوب مدينة سرت .البالد وساندتها ضربات جوية أمريكية، أدت إلى خروج دا

(http:/www.almasryaalyaum.com) 

 فريكوم وضرب معسكرات في الصومال :األ ثانيا :
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يا ا في الصومال خاصة، وفي شرق أفريقا مستمر  حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة تشكل تهديد   تعد 

للقوات العسكرية التابعة لبعثة االتحاد األفريقي،  ي لصالحكانت حركة الشباب قد خسرت أراضو ،عامة

في كل  الوطني الصومالي، لهذا، كان رد فعل الشباب هو اللجوء إلى هجمات غير محددةوللجيش 

المكاسب  الي، بعضالجيش الوطني الصومو،  األحوال، حققت البعثة العسكرية التابعة لالتحاد األفريقي،

لكن، بسبب قدرتهما المحدودة في الضغط على حركة الشباب، زادت قدرة الحركة  ضد حركة الشباب

 على القيام بعمليات شديدة الفتك، وعلى التطور التشغيلي، وعلى زيادة نفوذها.

إال  ،تشاركان في صراع ديني في الصومالالقول بأن القوات الكينية واألوغندية شاع وفي الوقت نفسه، 

وكذلك  ،من عمليات االتحاد األفريقيتضل جزء العمليات العسكرية الكينية واألوغندية في الصومال  أن

وات االتحاد ا لقاألمر فيما يخص عمليات قوات بوروندي، وجيبوتي، وإثيوبيا، وسيراليون. تنفذ كلها دعم  

عاون ت، نتج عنه، مما مجلس األمن التابع لألمم المتحدةاألفريقي، وهي قوات حفظ السالم التي فوضها 

نين لحماية المواط وأيضا ب الصوماليةلمواجهة حركة الشبا قوات االتحاد األفريقي مع القوات الصومالية

نمية ى تأيضا تساعد قوات االتحاد األفريقي عل ،الذين عانوا األكثر من جراء أعمال عنف حركة الشباب

بشكل متزايد، قوات الدول المساهمة في قوات  تستهدف حركة الشباب وبما أن قدرات القوات الصومالية.

 .وعالميا تتطلب حال إقليميا يمية، ولهذاشكلة إقلم أصبحتحركة الأن فاالتحاد األفريقي، 

 ،(242( القرار بإصدار التالي اليوم في المتحدة األمم ردت وقد www.afrgate)محمد علي صالح، 

 عن المسؤولين ضد الالزمة التدابير جميع باتخاذ أذن العام األمين أن مؤكدة م2114 يونيو بتاريخ

 م2114 يونيو 28 وفي. الصومال أنحاء جميع في الثانية للعملية لفعليةا السلطة وإقامة المسلحة، الهجمات

 مرتاست الحملة ،"عيديد محمد" على العثور أمل على مقديشو في أهداف بمهاجمة األمريكية القوات بدأت

 القوات قائد" هاو جوناثان األدميرال" قبل من( دوالر82،111)  بمبلغ أمرا   صدر كما ، 20،22 يومى

 قوة اأيض   طلب ،"عيديد محمد على" القبض إلى تؤدي بمعلومات يدلي لمن  للصومال السابق يةاألمريك

 فعل ردة وجاءت ،(http://ar.wikipedia.org. )الباكستانية القوات قتل بعد اإلرهاب لمكافحة انقاذ

 مقديشو، يف الحرب أمراء سالح نزع في المتحدة االمم فشل بسبب أمل، بخيبة أصيبوا الذين الصوماليين

 يليشياتالم قادة سعى حيث االرتفاع، في اإلسالمية األصولية شبح بدأ بذلك الحرب، أمراء بدعم  بدأو إذ

 نعزالية،ا أكثر األمريكيون أصبح كما المتحدة، لألمم المناهضة للمشاعر تجمع كنقطة الدين، استخدام إلى

 إلقاءإ في الفشل البقاء مع مقديشو، في ناطقالم من العديد على السيطرة باستعادة الحرب أمراء وبدأ

 الدول بين الخطيرة الخالفات وبدأت قوة، أكثر وأصبحت الميليشيات نمت" عيديد محمد" على القبض

 لطريقةل كبير ناقد كونها الخصوص وجه على إيطاليا مع االختالف هذا وكان الثانية، العملية في المساهمة

 ( .رجعالم نفس.)العملية في األمريكية

 حيث ال،الصوم في وتحديدا   أفريقيا، في العاملة األميركية القوات زيادة على األمريكية اإلدارة عملت كما

 تزايدت وقت في وذلك البنتاغون، من لها الممنوحة الموازنة في نقص من" أفريكوم" قيادة عادة تشتكي

 لسابق،ا األميركية للقوات المشتركة ناألركا هيئة رئيس إفادة ووفق المسلحة، المجموعات تهديدات فيه

( 24) على موزعين أفريقيا في أميركي جندي آالف( 0)هناك" إن قائال ،" دانفورد جوزيف" الجنرال

 .جيبوتي في" ليمونييه" ومعسكر النيجر في غالبيتهم تتركز فيما ،"دولة

)http://www.al ـakhbhar .com     (دبلج محمد 

 موقعان) ثابتا   موقعا  ( 22) على نحافظ: "إننا ،"ريهو سمانثا" السابقة ،"أفريكوم" سمبا المتحدثة قالت كذلك،

 ،"والدهاوزر توماس" الجنرال وأكد". القارة مدن في( تعاونيا   أمنيا   موقعا  ( 24)و المعلوماتية للمهمات

 في أشار أن سبق كما لهم، ميزانية تخصيص عدم بسبب الدعم إلى افتقارهم السابق،" أفريكوم" قائد وهو

 ماتالمه في للمساعدة واإلمكانية القدرة إلى يفتقرون األفارقة الشركاء" أن إلى الكونغرس أمام بيان  

 قولت كما محاربتها على واشنطن تعمل التي المنظمات ومن ،"األميركية البعثات أفراد بإنقاذ الخاصة

 فريقياأ غرب في تتوزع فيما النيجر، مينك وراء بأنها المتهمة الكبرى، الصحراء في" داعش" تنظيم،
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 القاعدة"و ،"الشباب حركة"و ،"والمسلمين اإلسالم نصرة"و" حرام بوكو" بينها من مختلفة، مجموعات

 (.السابق المرجع".) اإلسالمي المغرب بالد في

 بةاسوالمن المشروعة الوسائل كافة استخدام في سيستمر" األميركي الجيش أن على إفريكوم وشددت 

 وفي الصومال في ومخابئهم التدريبية ومعسكراتهم اإلرهابيين ضرب سيما وال اإلرهاب، لمواجهة

 جتوأدر الصومال، في الدولة تنظيم على الجوية غاراتها أولى شنت واشنطن وكانت ،"والعالم المنطقة

، جاء 2114مارس  82وتعد هذه الغارات استجابا  لقرارات االمم المتحدة  في األميركية الخارجية وزارة

منطقة  (22) أن هناك على تشكيل الحكومة الفيدرالية الصومالية على أساسفي هذه القرارات االتفاق 

، وذلك من قبل قادة الفصائل المسلحة المختلفة في الصومال، وكان الهدف من العملية اذاتي اتمثل حكم

وشمل ذلك نزع سالح الفصائل ، ي الصومالالثانية دعم هذا النظام الجديد والشروع في بناء الدولة ف

 ،المختلفة، واستعادة القانون والنظام، ومساعدة الناس على اقامة حكومة تمثيلية، واعادة بناء البنية التحتية

جندي  (88،111)فرد من بينهم (824111)كانت عملية األمم المتحدة الثانية في الصومال تمثل قوة قوامها

من عدة دول أعضاء في األمم المتحدة،  تي باإلضافة للموظفين المدنيينموظف لوجس(2،111)وحوالي

النمسا، بنغالديش، بلجيكا، بوتسوانا، كندا، مصر، فيجي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان،  أستراليا، :من

النرويج،  يا،ر، إيطاليا، الكويت، األردن، ماليزيا، المغرب، نيبال، نيوزيلندا، نيجيإيرلنداالهند، إندونيسيا، 

، كوريا الجنوبية، رومانيا، المملكة العربية السعودية، السويد، تونس، تركيا، اإلمارات إسبانياباكستان، 

 وزيمبابوي. العربية المتحدة، وبريطانيا ، والواليات المتحدة األمريكية

(https.//ar wikiPedia.org ) 

ا من أفراد تفتيش األسلحة والمتظاهرون الصوماليين الغاضبين، ولقي أربعة وعشر ا باكستاني  ن جندي 

ا قاتال  على قوات حفظ  ”عيديدمحمد “مرتبطون مع  اال أن جماعةمصرعهم،    ،السالمقد شنوا هجوم 

news.net) 

بما في ذلك  ،م8112ماالثيوبي للصومال في العاباجتياح الجيش  األمريكية الواليات المتحدةساعدت قد و

قوات  يات المتحدة بتجنيد وتدريبتقوم الوالو ،ومالفي جنوب  الصمناطق لقصف  استخدام سفن بحريتها

فريقية لمحاربة حركة الشباب اإلسالمية في الصومال، كما تتولى تدريب وحدات عسكرية على "مكافحة أ

اإلرهاب" في موريتانيا، ومالي، وتشاد، والنيجر، وبينين، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، 

فريقيا إاألمريكية في  فأن القواتوعلى العموم، ، وزامبيا، وماالوي، بوركينا فاسوثيوبيا، والغابون، وا

االثيوبي للصومال أسقط حكم اتحاد المحاكم اإلسالمية المعتدل، ولكنه  إلجتياحانتهت بصورة سيئة، فا

 ، 19/2/8120).ثانوي إلى مشكلة كبرى مشلكة حول حركة الشباب اإلسالمية من

http://www.albawaba.com) 

 حركة"من مسلحي  (2)، مقتل فريكوم""أفريقيا أة في أعلنت القيادة العسكرية األمريكيوفي السياق نفسه 

في  وقالت القيادة، ل غربي مدينة "كسمايو" الساحلية،الشباب" بالصومال، في غارة جوية أمريكية، شما

الفدرالية  ة، القوات األمريكية بالتعاون مع الحكومغارة جوية نفذتها"المسلحين الثمانية قتلوا في  :نأان، بي

 الغارة أسفرت أيضا عن تدمير مركبة واحدة، فيما لم تؤد إلى وقوعفريكوم"، فإن أالصومالية". وبحسب "

ات تستمر في استخدام كافة اإلجراءوأكد البيان أن "القوات األمريكية س، أي ضحايا في صفوف المدنيين

قامة إالمسموح بها والمالئمة لحماية المواطنين األمريكيين، وتعطيل التهديدات اإلرهابية"، بما في ذلك "

فريقي في الصومال وقوات األمن الصومالية، بهدف مكافحة اإلرهاب شراكات مع بعثة االتحاد األ

 نفد  و ،ي جميع أنحاء الصومال والمنطقة"ذاتهم اآلمنة فالواستهداف اإلرهابيين ومعسكرات تدريبهم، وم

 وفي أبريل ،م8122 عامثالثة وثالثون في عدة مناطق للصومال مند بداية يناير األمريكي الجو  السالح

فريكوم" في شن غارات جوية في أ"دونالد ترامب" بتمديد صالحيات "، قام الرئيس األمريكي م8122

ناصر حركة "الشباب" المتصلة بتنظيم "القاعدة"، وكذلك مسلحين موالين الصومال، حيث تستهدف ع

http://www.albawaba.com/
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نطن لواش أذ أنلتنظيم "داعش"كما أقدمت الواليات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في الصومال، 

، م8122نوفمبر/  82وفي ، ي وقت مضي منذ مطلع التسعينياتجندي حاليا، وهو أكثر من أ (211)قرابة 

الشباب"، في غارة جوية استهدفت معسكرا حركة "من مسلحي  (211)األمريكي مقتل  أعلن الجيش

سابق  مرجع) .عاصمة مقديشوكم شمال غرب ال 811لقاعدة"، على بعد نحو التنظيم "للحركة الموالية 

 (http://www.albawaba.com، دكره

ة الواليات المتحدة، والتي جندي كقوة للرد السريع تحت سيطر(2202)كما قدمت الواليات المتحدة  

ستتمركز على سفن البحرية األمريكية قبالة سواحل الصومال، تكون هذه القوة قادرة على الرد على 

، م2112يونيو 2يوم وفي ، السابق ( رجععملية األمم المتحدة.) الم التهديدات الطارئة التي ربما تواجه

محمد "سلحة تابعة لجماعة وارلود الصومالي التي تتبع أرسلت القوات الباكستانية للتحقيق في مستودع لأل

المنافس على رئاسة الجمهورية، عندما وصلت القوة الباكستانية استقبلهم المتظاهرون  "فرح عيديد

ا من أفراد تفتيش األسلحة مصرعهم، والصوماليين الغاضبين، ولقي أربعة وعشر ا باكستاني  ال أن ان جندي 

 ، ا قاتال  على قوات حفظ السالمقد شنوا هجوم   ”عيديد محمد“مرتبطون مع  جماعة

 زعيم تنظيم الدولة بالصومال "عبد القادر مؤمن" ضمن "الئحة اإلرهابيين الدوليين". م8120أغسطس/ 

اإلطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية، م 8112منذ العام  "حركة الشباب"وتحاول 

، إال أن م8128، وانضوت فيه رسميا في "لتنظيم القاعدة"والءها م  8121عام وأعلنت الحركة في ال

ذكر د قوكان تقرير لألمم المتحدة ، انشقاقهم ووالءهم لتنظيم الدولة عددا من مقاتلي الحركة أعلنوا مؤخرا

 امع مال الصومالي من بضع عشراتن أتباع تنظيم الدولة زادوا في الشأثناء متابعته لتنظيم الدولة إ

تنامي قوة التنظيم االنتباه، إذ يخشى مسؤولون أمنيون  ت، وأثارم8122 عامإلى قرابة المئتين  م8120

تنظيم الدولة تي لحقت بأن تصبح المنطقة مالذا ألعضاء التنظيم الفارين عقب الهزائم العسكرية الكبيرة ال

 أن ولة تقريبا صوماليون رغم أنه يعتقدوقال التقرير األممي إن كل أتباع تنظيم الد، العراق وفي سوريا 

 (http://algazeera.net) .ضمنهم جنسيات أخرى من

 : األفريكوم ودورها في دول افريقية عدة ثالثا : 

كون القارة تيات المتحدة لكي التي أحدثتها الوالاط الفعلي لـ القيادة األفريقية النش م8112أول اكتوبر يعد 

وأتت الخطوة تنفيذا  آلخر قرار اتخذه وزير  ،التدريبية واللوجستية والهجومية فريقية دائرة حركتهااأل

قبل مغادرة الوزارة، وهو قرار كان موضع جدل حاد مع قيادات عسكرية  "دونالد رامسفيلد"الدفاع السابق 

ر ، المؤلفة من ألف عنص"فريك كوماندمينتأ"أو    "أفريكوم"  تحفظت على الخطوة. وتشمل دائرة تدخل

 تتبع للقيادة المركزية في موزعين على ثالث قيادات فرعية، كامل القارة االفريقية  عدا مصر التي

  وتتولى  أفريكوم ،مثل سيشيل ومدغشقر وأرخبيل القمر، إلى جانب جزر في المحيط الهندي ميامي

جية تشرف وزارة الخارستقرار في القارة االفريقية التي كانت متابعة تنفيذ البرامج المتعلقة باألمن واال

من برامج التعاون العسكري مع بلدان شمال بعض وللواليات المتحدة في هذا الخصوص ، على تنفيذها

 :)مرجع سبق دكره(نذكر منها ثالثة برامج رئيسية  افريقيا ومنطقة الصحراء،

 ي إطار برنامج  أكوتا  للتدريب والمساعدة.تدريب القوات علي حفظ السالم ف ـــ أوال   

 أيمت  أي برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي.  ـــوثانيا  

ليون دوالر على مدى خمسة م 22يدز. وتقدر موازنته بأكثر من البرنامج الرئاسي لمكافحة اال ــــوثالثا   

 ،الحالية على الموازنة الفيدراليةالمالية أعوام، لكن هذه البرامج قابلة للمراجعة في ضوء ضغوط األزمة 

استجاب لضغوط استمرت سنوات في صلب المؤسسة قد  "جورج دبليو بوش"وكان الرئيس األمريكي 

عن قرار سبق أن اتخذ قبل سنة في الحقيقة، ويخص م 8112فبراير  0كية، باإلعالن يوم العسكرية األمري

وات األمريكية يادة القكية في افريقيا بعدما كانت مرتبطة بقتكوين مركز مستقل للقيادة العسكرية األمري

http://algazeera.net/
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وأضيفت القيادة الجديدة للقيادات االقليمية الخمس السابقة ومن ضمنها القيادة األمريكية في  ،في أوروبا

  يكومأفروُيقدم رئيس قيادة  ، القيادة األمريكية للمحيط الهاديأوروبا، والقيادة المركزية األمريكية، و

 قليمية الخمس األخرى في العالماريره مباشرة إلى رئيس الدولة األمريكية اسوة برؤساء القيادات اإلتق

 :) مرجع سبق دكره( نالتطور على مؤشرين جديدي،وهذا يعني 

مع القوى األوروبية واالسيوية على النفوذ في التنافس دخول الاصرار الواليات المتحدة على  :أولهما 

ارة االفريقية، خصوصا  مع تزايد أهمية المواد األولية التي تضاعفت أسعارها في والثروات في الق

  .النفطالسيما األسواق العالمية 

تصاعد األخطار التي باتت تهدد السفارات والشركات األمريكية في افريقيا منذ الهجوم المزدوج  :وثانيهما

ثم تفجير السفينة الحربية األمريكية   م2112على السفارتين األمريكيتين في نيروبي ودار السالم سنة 

. )رشيد خشانة، وتزايد نشاط تنظيم  القاعدة  في القرن االفريقي م8111كول  في خليج عدن سنة 

 الرايةــــ الدوحة، أهداف ودوافع وتحديات القيادة العسكرية( .

ا الجنرال دة األمريكية في أوروبوبناء على ذلك تشكلت قيادة انتقالية واختير على رأسها نائب رئيس القيا

، استنادا  على معرفته الواسعة بالمنطقة التي كانت تتبع القيادة األمريكية الخاصة "وليم واردالسابق "

جعل افريقيا تحت جناح قيادتهم  م2114بأوروبا في شتوتغارت. وكان األمريكيون قرروا في سنة 

دان االفريقية مستعمرات أوروبية سابقة حافظت على بالنظر إلى أن معظم البل ،المركزية في أوروبا

عالقات سياسية وثقافية متينة مع المستعمر السابق. وتشتمل  أفريكوم  مساعدا  للقائد العام مختصا  في 

  التدريبات والمناورات، وأيضا  ستقوم األفريكوم بلعسكرية ومساعدا  للشؤون المدنيةالعمليات ا

مناورات الدورية والمنتظمة بين قوات من البلدان المغاربية وقوات أمريكية، آلية أساسية في إدارة الب

 ،لكبرى حيث مسرح عمليات  القاعدةوهي مناورات تجرى عادة في البلدان المطلة على الصحراء ا

تقليد  ن اعتبار هذا  الويمك ،تلك المناورات وتخطط لها وتؤطرهاوستشرف  أفريكوم  في المستقبل على 

التي قررت اإلدارة األمريكية في أعقابها شن  م8112تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر  ائج نتإحدى 

ووجد األمريكيون في تزايد نشاط ، الف الكيلومترات عن أراضيهاحرب وقائية على االرهاب على بعد آ

ف االهتمام يمبررا  لتكث "كلينتونبيل السابق "تنظيم  القاعدة  في منطقة شرق افريقيا منذ عهد الرئيس 

العسكري بالقارة خاصة بعد الضربتين الموجهتين لسفارتيهم في كينيا وتنزانيا. ويعتقد المخططون 

األمريكيون أن هذا الخطر لم يزل اليوم بل تفاقم مع انتشار الفوضى في الصومال و الحرب في اقليم 

ودفع انتشار   ،ن أثيوبيا والسودانوالسودان وبي الصراع بين أثيوبيا واريتريا وبين تشادوتصاعد دارفور 

القاعدة  في شمال افريقيا في السنوات األخيرة بدءا  من تبني الهجوم االنتحاري الذي استهدف كنيس  

 (24)شخصا  بينهم  (88)والذي أسفر عن مقتل  م8114في أبريل  ،ة  في جزيرة جربة التونسيةبيالغر

ا أمريكي قلتانت وذلك، نفسعام  ارة االسرائيلية في نواكشوط فيسائحا  ألمانيا ، وانتهاء بالهجوم على السف

إلى مرحلة أعلى من  التنسيق  العسكري واألمني مع حكومات المنطقة. وتجلى ذلك شرقا  في توسيع 

جندي وضابط ونشر قطع بحرية وجوية حول  (2211)القاعدة التي يملكونها في جيبوتي والتي تضم 

أما غربا  وشماال  فتجلى  ،وهي عبارة عن قاعدة عائمة  ،الصومال بحرفي   حاملة الطائرات  أيزنهاور

تحقيقات ورئيس مكتب ال "رامسفيلددونالد "من خالل الجولتين اللتين قام بهما كل من وزير الدفاع السابق 

افة ل استضبية بقبوالفيدرالي في المنطقة  بشكل منفصل  واللذين تلتهما مطالبة ملحة للحكومات المغار

وردت الجزائر علنا على هذه المساعي بالرفض، فيما اختارت العواصم األخرى احاطة  ،مقر  أفريكوم

سلفية مع ذلك يتفق المراقبون على أن انتقال  الجماعة ال، يه الملفات األمنية الدقيقةالملف بالتكتم الذي تقض

ة على التجاذب بين الدول المطلمت القاعدة  شكل عالمة فارقة حس لدعوة والقتال  الجزائرية إلىل

الصحراء الكبرى والواليات المتحدة في اتجاه إرساء شراكة عسكرية وثيقة جسدتها المناورات السنوية 

 والتي عقدت  ،المشتركة في أحد بلدان المنطقة، وإرساء  الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة االرهاب

مغرب والجزائر وتونس مشاركة رؤساء أركان كل من الب م8112فبراير  2ندوتها الثالثة في داكر يوم 
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ذاك الذي كان ما يزال آن" الجنرال وارد"والنيجر ومالي وتشاد والسينغال ونيجيريا، بإشراف وموريتانيا 

ويمكن تفسير إشراك نيجيريا على رغم بعدها عن الصحراء  ،قائد القوات األمريكية في أوروبامساعدا  ل

، ع السابق()المرج إلسالمية فيها على خلفية التنوع االثني والديني اللذين يميزانها.إلى تنامي التيارات ا

أن دوافع تعزيز الشراكة مع الواليات المتحدة ب "عبدالقادر غايالسابق " وفسر القائد العسكري السينغالي

أجل مواجهة  منمكافحة التنظيمات االرهابية  تقتضي تطوير التنسيق لتبادل المعلومات االستخباراتية 

الطابع العابر للبلدان الذي أصبح يكتسيه االرهاب وتحديث الجيوش  المحلية  التي مازالت تعتبر تقليدية 

  ،في مكافحة  اإلرهاب للتعاون ة صراعات من نوع جديد تحتاج ولم يصلب عودها بما يكفي لمواجه

قوى العظمى التي ينبغي إقامة شراكة الواليات المتحدة  في الصف األول من ال "غايعبدالقادر "ووضع 

المحللون أن التجسيد الفعلي لتلك الشراكة بدأ مع المناورات المشتركة التي  دويع ،معها في هذا المجال

 ،نغال، والتي باتت تقليدا  سنويا  في السي Flintlock 2005تحت مسمى  فلينتلوك   م8112جرت في يونيو 

والتي  م8114العسكرية التي صاغتها القيادة األمريكية في سنة ورمت المناورات إلى تكريس الرؤية 

منابع تقول إن حماية الواليات المتحدة من الخطر االرهابي ال تبدأ من األراضي األمريكية بل من  

وركزت تلك الخطة على تطوير قدرات الجيوش المحلية وتأهيل كوادرها  ،االرهاب  في آسيا وافريقيا

ؤدي ويأمل األمريكيون أن ت ،ا وليس بحلول قوات أمريكية محليةتلك المهمة بنفسهكي تستطيع القيام ب

هذه الخطة إلى حرمان التنظيمات المرتبطة بـ القاعدة  من العثور على مالذ آمن في منطقة الصحراء، 

وتعززت هذه العالقات ، الحكومات المركزية مثل شمال ماليوخاصة في المناطق التي ال تسيطر عليها 

 .في ندوة  الشراكة العابرة للصحراء من أجل مكافحة االرهاب 

ادة عمليات يعهد لـ أفريكوم  بتطوير التعاون العسكري مع البلدان االفريقية و كذلك قتوعلى هذا األساس  

كما أن القيادة االقليمية الجديدة ستتيح للبنتاغون تحصيل المعلومات الخاصة عن  ،ضرورةحربية عند ال

ي حضور دائم للقوات األمريكية فللدراسات االستراتيجية أن ضمان إذ اعتبر مدير  مركز افريقيا القارة 

القارة يسهل حصولنا على المعلومات والتعرف عن قرب على الفاعلين األساسيين في الميدان األمني، 

ا على نحو م  ذلك أن حضورنا يمثل طريقة جيدة في إقامة حوار قوي ومبادالت مع القيادات االفريقية

(، وهكذا فإن إنشاء القيادة العسكرية الجديدة في افريقيا يشكل USINFO, 18 Janvier 2007ذكر )

اكز مر تطوير ودراسات ترجمة للرؤى والخطط إلى هيئات نافذة على الواقع بعدما بقيت فترات في

 ) المرجع نفسه(السياسية واألكاديمية األمريكية.األبحاث 

 فريقيا :أرة الرؤية المستقبلية ألفريكوم في قاحث الثالث: بالم

م يوم كشف عتها الرئيس " جورج دبليو بوش "وحدد ويكرفؤالت عديدة عن الرؤية المقبلة لألبرزت  تسا

مسؤولياتها بشكل علني لكونها تعد غربية بالنسبة لباقي القيادات الموحدة . فكلمات مثل " التنمية ،الصحة 

عادة ما  والتي ،كلمات غريبة في حقل المهام العسكرية د،والنمو ،االقتصادي " تع راطية،التعليم ،الديمق

ا فمن نواح كثيرة تعد إفريكوم إحدى تجارب م ،لقتالية وتحقيق  النصر في الحروبترتكز على االعمال ا

ن الحادي قرا الذا يتعلق بمفهوم األمن في بداية هبعد الحرب الباردة يعاد فيها التفكير بشكل جدري فيم

والعشرين القائم على بناء دروس السالم المستخلصة مند سقوط جدار برلين فهل يمكن إلفريكوم ان تحرز 

هده الدراسة تحليل اصول إفريكوم وتوقيتاتها وإستراتيجيتها ووضعها إلى جانب التحديات  دنجاحا ؟ تحد

 (22،ص  8124عسكرية األمريكية المبادرة ال بلهول، )التي ستواجه القيادة الناشئة في بدايتها .

نموذجا امنيا  تبنيلذلك التي تعج باألزمات  ةفريقيإلاالقارة المساعدة في تامين  أفريكومكيف يكون على 

، رخجديدا يأخذ في االعتبار ان االمن والتنمية مسألتان مترابطتان ترابطا ال ينفصم ويقوي كل منهم اال

وذج االستراتيجي الي وجود ويؤدي من المفترض النم ،نية التنمويةا الترابط هو نواة الوحدة االمذن هإ

فمند نهاية الحرب الباردة ادركت الدول المانحة اهمية العملية اإلنمائية ، باتا في القارة األفريقيةثر ثامن اك

ارية دبحكم القانون والمبادئ  الديمقراطية والممارسات اال و  ،ن قطاع االمن يعمل بصورة مستقلةكا اذاو

ص  ق دكره،ساب )مرجع. لمستدامة التي تخفض من حجم الفقرالسليمة فإنه من المستحيل تحقيق التنمية ا

للمعونة االجنبية بموجب العديد من  لقيتالمفريقيا أنهاية الحرب العالمية الثانية كانت  ذومن، (20
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ويتم تخفيض  2140عليها عام  مشروعات مارشال اال انها مازالت اليوم على نفس حالة الفقر التي كانت

هدا الوضع جزئيا بواسطة البنك الدولي ومعونة الواليات المتحدة االمريكية "الوكالة االمريكية للتنمية 

 سمحبما ي، تتحاشى التنمية المرتبطة باألمن والتي في العادة ما، لية " وغيرهما من ادوات التنميةالدو

ة الى نقل التركيز االستراتيجي من المهام القتالي ان ،ن تستمرأفة دول االفريقية الضعيدورة العنف في الل

ن أ المتوقع ا كان منذي كيفية عمل القيادات الموحدة فإالمهام الغير قتالية سوف يحتاج الى نقلة متكافئة ف

ق ساب )مرجع .من والتنميةة من المهام التي تكون في واقعها خليطا من األطقتشرف إفريكوم على من

   (21،ص دكره

األفريكوم كانت محالّ  للرفض من جانب عدد من الدول والمجموعات اإلفريقية، ومن بين أسباب  قوة إنّ 

 الرفض اإلفريقي لها:

(www.qiraatafrican.com ، 88/4/8122د. عصام،)   

األثر المتوقع لإلخالل بتوازن القوى بين المنظمات اإلقليمية وبين الدول نفسها، حيث تتخوف  -2

المنظمات اإلقليمية أن يقّوض وجوُد األفريكوم تأثيرها في المنطقة، بينما تخشى الدول المسيطرة إقليمّيا  

التأثير الذي سيخلفه وجود األفريكوم في أية دولة إفريقية على التوازن اإلقليمي في المنطقة؛ لذلك عمدت 

، االقتصادية لدول جنوب إفريقيا )سادك( جنوب إفريقيا ونيجيريا الستخدام نفوذهما في كلٍّ من المجموعة

والمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )األكواس(، للضغط من أجل منع استقبال مقر قيادة األفريكوم 

 في أي من الدول األعضاء.

لقلق حالة من اأوجد  أفريكوم إن عدم تشاور األمريكيين مع االتحاد اإلفريقي في مرحلة اإلعداد إلنشاء -8

ل األهداف الحقيقية وراء إنشائها، فقد رأى عدٌد من المراقبين في إنشاء القيادة سعيا  أمريكيا  لسحب حو

 أفريكوم صاحبة القرار في الشؤون األمنية للقارة اإلفريقية. وجعلالنفوذ من االتحاد اإلفريقي، 

حاد التي بذلها االت في تقويض جهود التسوية لألفريكوموتظهر حقيقة هذا التخوف من الدور السلبي 

، اذ تمّ رفض الدعوات التي أطلقها االتحاد اإلفريقي 8122زمة ليبيا أاإلفريقي في األزمات االفريقية منها 

إليجاد حلٍّ سياسيٍّ تفاوضي لألزمة الليبية، وتّم تقويضها من خالل العمليات التي قامت بها األفريكوم 

 بالتنسيق مع حلف شمال األطلسي.

ض منتقدي قيادة األفريكوم أّن اإلصرار األمريكي على ربط عاملي األمن والتنمية ومحاولة يرى بع -4

تحقيق ذلك من خالل إنشاء األفريكوم يهّدد بتمكين الزعماء الدكتاتوريين في إفريقيا؛ ألّن األفريكوم، وفي 

نائية مع ستنشئ عالقات ثسعيها لتحقيق المصالح األمريكية ودفع أجندتها األمنية في القارة اإلفريقية، 

دول المنطقة، ولن يضيرها أن يكون ذلك مع دول  تقوم بقمع شعوبها ما دام قادتها يوافقون على التنسيق 

 والتعاون مع سياسة األفريكوم.

قيادة األفريكوم نشاطاتها، وقلّة ما يتوفر من  اهداف الغير المعلنة الذي تحيط بهعدم وضوح األ -4

 ة هذه االهداف. المعلومات عن طبيع

فريقيا الكثير من الشبهات حول األهداف الحقيقية للواليات المتحدة أأثاَر ازدياد المصالح األمريكية في  -2

األمريكية من وراء إنشاء األفريكوم، وذلك لكون أمريكا، ومن خالل سياسة االحتواء التي اتبعتها تاريخّيا  

تاتوريين، ومّولت ميليشيات تستخدم أساليب عنيفة جّدا ، إضافة في فترة الحرب الباردة، قد دعمت قادة  دك

 .لعدم تشجيعها للحركات التحررية في إفريقيا 

 الخاتمة

حداث الحادي عشر من أ إال أن ،ا مهدا للتطرف الدينيلم تكن يوم  القارة األفريقية  أن على الرغم من

 من التحليالت ةظهرت مجموعتيجة لذلك ون ،الخارطة الدولية لمكافحة االرهابعلي  وضعتها سبتمبر
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ة خصبة تعد بيئ ةن القارم ةرين عوامل عدم االستقرار التي تعيشها مناطق كثأ كدت عليأالتي  ،الغربية

لى ع، واستندت هذه التحليالت عناصر تنظيم القاعدة السيمادينيا، منا للجماعات المتطرفة آ  او مالذ

الشمال  األسيم ،فريقية خالل عقد التسعيناترة األالقاعدة في القا تنظيم هانفداألحداث اإلرهابية التي 

ملها مع نمو جماعات التطرف الديني واستخدامها لإلرهاب في تعا هدولواجهت بعض  ذياالفريقي وال

ات ا عن عملييد  إال أن أقاليم القارة االخرى لم تستطع أن تنأى بنفسها بع ،مؤسسات الدولة ومواطنيها

 سيماالماعات صنفتها الدول الغربية دول الساحل االفريقي حيث برزت ج السيما ،متطرفةالجماعات ال

وفي ظل اإلستراتيجية األمريكية الجديدة  ،الواليات المتحدة األمريكية  ضمن قوائم الجماعات اإلرهابية

تنظيم  ي وانتقالتهديدات التنظيمات اإلرهابية في منطقة الساحل األفريق إبرازبامت اإلدارة األمريكية ق

ه المنطقة جبهة جديدة في ذلتصبح ه ،منطقة الساحل والصحراء و ،القاعدة إلى االراضي الصومالية

 الحرب العالمية على االرهاب ولتصبح مكافحة االرهاب في المنطقة تستحوذ على الحيز الرئيسي في 

ت مالذا أصبح اما بالمنطقة إلى كونهامريكية اهتمحيث تعزو االدارة األ ،االستراتيجية االمريكية الجديدة

 .للجماعات االرهابية

 قارةال موارد من لالستفادةتعزيز التجارة واالستثمار  وهو مريكية الغير معلنن هدف السياسة األأإال 

والعمل على إبعاد النفوذ الدولي من القارة ، والسيما دول االستعمار القديم )فرنسا  ،والسيما النفط ولية،األ

 الصين ( .باإلضافة الى  وبريطانيا ــ ـــ

عدة  يف ،قوات االنذار المبكر بأقامةمن االليات المهمة لتحقيق أهداف االستراتيجية األمريكية  نكما كا

 ،لمحاربة اإلرهابطوق أمني علي أنشاء لك ذب ، عاملةكانت أهمها وأكبرها قاعدة جيبوتيدول إفريقية ،

على موارد القارة االفريقية وأسواقها الواعدة ،في عالم اصبح التنافس  الهيمنةب ،وفق سياستها المعلنة

 االقتصادي يمثل أولوية في سياسات الدول الكبرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Journal of Academic Research June(2019) 248-266                  البحوث األكاديميةمجلة 

804 
 

 النتائج :

 ، وأهدافه من خالل استراتيجية معدة مسبقا .ا على تحقيق مصالحهنبي يعمل دائم  جن الشريك األإ -2

ديات متجانسة أو متقاربة وليس بين دول اقتصادها متقدم، ن الشراكة بين الدول تكون وفق ا القتصاإ -8

 وأخرى هشة وضعيفة.

، والدراسات والتجانس بين أفراد ية تحتاج الى كثير من االمكانياتن الدول المنتجة للمواد االولإ-4

 المجتمع حتي تصل الى القدرة علي الشراكة مع الدول المتقدمة.

 "دعم نطاق واسع من المهام األمنيةنا األفارقة لأفريكوم تقوم بتنسيق وثيق مع شركائ"

ـ إن إفريقيا بعد 4  محاربة االرهاب بهادخلت إلى مرحلة جديدة  ،8112أحداث الحادي عشر من سبتمبر ـــ

 .ة دول إفريقيةإقامة قواعد إنذار المبكر في عد و

الم مة ،وعدم إنشاء قوات حفظ ســــ إن عدم تسوية النزاعات الداخلية في القارة االفريقية بالطرق السلي2

 .ي االمريكية في القارة اإلفريقيةإفريقية فعالة فتح الباب أمام التواجد العسكر

 التوصيــــات :

االتحاد  ابعة مننيع االصعدة تكون وفق استراتيجية العمل على وضع نماذج ومشاريع تنموية على جم -2

 االفريقي ومؤسساته.

  .لمتاحة وعدم السماح للشركات االجنبية باستنزافها، ومواكبتهااالستفادة من الموارد ا -8

 .ت داخل القارة وحفظ االمن والسلمفريقية  لحل النزاعاأ -فريقيةأالعمل على ايجاد وساطات  -4

 يقيا.عمل على حماية األمن في إفرـ العمل على إنشاء قوات أمنية إفريقية تحت قيادة االتحاد األفريقي وت4
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، رسالة دكتورا، 8124أفريقيا ،سنة )عبد الناصر عبد السالم الدهري، التنافس الدولي على قارة  .2
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دور الواليات المتحدة األمريكية في مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل األفريقي،  فايزة بن الشيخ،.  8
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