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العالم

المقابلة
أجرتها :لينا كنوش
قدمت استراتيجية األمن القومي األميركية الجديدة ،التي أزيل الستار عنها في  18كانون األول الماضي ،اإلطار النظري الذي يسجل توجهات
السياسة الخارجية للواليات المتحدة .ومن بين ركائزها مبدأ «التوطيد النوعي والكمي لألسلحة والترسانات» ،و«تعزيز القوات والترسانات الحربية
وإدماجها كمًا وكيفًا» ،في سباق لتحديث الترسانة العسكرية وتعزيز التحكم بالموارد االستراتيجية ،وال سيما في أفريقيا ،حيث بات لألميركيين
وجود قوي وانتشار عملياتي .في هذه المقابلة ،يشرح المتخصص في العالقات الدولية ومدير األبحاث حول الجيوسياسية في مدرسة
« ،»KEDGE Business Schoolيحيى زبير ،انعكاسات تطبيق هذه االستراتيجية في دول المغرب العربي

يحيى
زبير

• «القوة الناعمة» األميركية ستعاني جراء
تهديدات ترامب
• الواليات المتحدة بصدد عسكرة أفريقيا بذريعة
محاربة «اإلرهابيين»
• الخالف قائم في الجيش الجزائري حول التدخل
خارج الحدود
¶ ترون أن اململكة املغربية مركز الثقل في
االن ـت ـشــار الـعـسـكــري األم ـيــركــي فــي بعض
دول امل ـغ ــرب ال ـع ــرب ــي ،وأن امل ـغ ــرب شــريــك
عسكري رئيسي لألميركيني في املناورات
املـشـتــركــة الـتــي تــرعــاهــا ق ــوات «أفــري ـكــوم».
هل نغامر بالتحليل إذا ما رجحنا حدوث
تـعــاون أوثــق بــن الــربــاط وواشنطن فــي ظل
هذه العقيدة االستراتيجية الجديدة؟
رغم أن العالقات بني الواليات املتحدة ودول املغرب
ً
الـعــربــي ج ـيــدة إج ـم ــاال ،ف ــإن الـتـخـطـيــط االقـتـصــادي
ييد
والـسـيــاســي إلدارة الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب لــم ِ
اهتمامًا الفتًا بهذه الدول حتى اآلن .ويغلب االنسجام
على عالقات األميركيني بهذه الدول املغاربية الثالث:
تونس وليبيا واملغرب .لكن الوضع مقلق لواشنطن
في ليبيا بسبب انتشار تنظيم «داعش» ،وفي تونس
حيث يحتمل أن يــرجــع إليها نحو ألـفــن إلــى ثالثة
آالف مـقــاتــل ،بعد هزيمة املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة في
ســوريــا وال ـعــراق .يــرى االستراتيجيون األميركيون
أن املقاتلني التونسيني الـعــائــديــن يشكلون تهديدًا
ْ
خطيرًا .لـكــن ثمة شـكــوك فــي وج ــود قــاعــدة عسكرية
أم ـيــرك ـيــة س ــري ــة ف ــي ت ــون ــس لـلـتـصــدي لـ ـه ــؤالء .هــذا
التهديد األمني مجرد ذريعة يستخدمها األميركيون
لتشييد قاعدة عسكرية جديدة في أفريقيا.
أمــا فــي ليبيا ،فــالــواليــات املتحدة حــاضــرة ميدانيًا،
لكنها ألقت مسؤولياتها على عاتق كــل مــن فرنسا
وبريطانيا وإيـطــالـيــا ،إذ تـتـعــاون ق ــوات هــذه الــدول
ب ـصــورة وثـيـقــة مــع ال ـق ــوات املـسـلـحــة الـجــزائــريــة في
مكافحة عناصر «داعش» في ليبيا .لكن يبقى املغرب
الحليف َّ
املقرب إلى الواليات املتحدة ،وإن كان من غير
املــؤكــد أن يستمر هــذا تحت إدارة تــرامــب .فاألسئلة
امل ـطــروحــة عـمــا إذا كــانــت ال ــرب ــاط سـتـنــال املـســاعــدة
العسكرية األميركية نفسها ،أم سينفذ تهديد ترامب
بمعاقبة ال ــدول التي صوتت فــي األمــم املتحدة ضد
إعالن ترامب حول القدس ،تنتظر األجوبة.
من املهم االنتباه إلى أن الواليات املتحدة تقدم هذه
املعونة العسكرية منذ وقت طويل .ولوالها ،لكانت
الـقــوات امللكية املغربية ستندحر خــال املواجهات

التي خاضتها في الصحراء الغربية ضد أفواج جبهة
بوليساريو في السبعينيات .كما ال يجوز أن ننسى
الــدور الفعال الــذي قامت به فرنسا على املستويني
العسكري والسياسي منذ التوقيع على اتفاق وقف
النار بني املغرب و«بوليساريو» عام  ،1991وهي ما
انفكت توفر الدعم املالئم للرباط في مجلس األمن،
ملنع تنفيذ قرارات األمم املتحدة في تنظيم استفتاء
على حق تقرير املصير للصحراويني.
م ــع ذل ـ ــك ،يـنـبـغــي أن ن ـض ـيــف أن ت ــدري ــب ال ـض ـبــاط
املغاربة يجري بانتظام في الواليات املتحدة وتموله
وزارة ال ــدف ــاع ه ـنــاك .كـمــا أذن ــت واشـنـطــن للمملكة
بـشــراء طــائــرات حربية مــن طــراز «إف  »16وغيرها،
ع ـبــر قـ ــروض مـصــرفـيــة ت ـض ـم ـن ـهــا ...ح ـتــى ال ـج ــدران
الـضـخـمــة ف ــي ال ـص ـحــراء الـغــربـيــة كــانــت ق ــد شـيــدت
بـمـســاعــدة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .لــذلــك ،حينما أعلنت
إدارة جورج بوش االبن تشكيل قوات «أفريكوم» عام
 ،2007كان املغرب مستعدًا من دون شك الستقبالها
فوق أراضيه ،وطلب مقابل ذلك رعاية أميركية لحل
سياسي يقوم على ضم إقليم الصحراء الغربية إلى
أراض ـي ــه ،لـكــن واشـنـطــن لــم تـكــن راغ ـبــة فــي اسـتـفــزاز
الـجــزائــر الـتــي كــانــت قــد أصـبـحــت شــريـكــا مهمًا لها
ف ــي م ـحــاربــة اإلره ـ ـ ــاب .ع ـلــى أي حـ ــال ،امل ـق ــر ال ــدائ ــم
لـ«أفريكوم» ال يزال في مدينة شتوتغارت في أملانيا،
رغـ ــم أن م ــرك ــز ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــاب ــع ل ـهــا م ــوج ــود في
القاعدة األميركية الضخمة في معسكر Lemonnier
في جيبوتي.
¶ كـيــف تـصـفــون مـسـتــوى ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري الـجــزائــري
ـ ـ األمـيــركــي ،وكـيــف سيتأثر بـ«استراتيجية األم ــن القومي
الجديدة»؟
يبدو أن األميركيني قد أيدوا املساعي الجزائرية في
مالي ،بغض النظر عما تفعله فرنسا هناك ،وكذلك
يتابعون املقاربة الجزائرية في عملية التوافق بني
القوى الليبية املنقسمة بني حكومتي طرابلس الغرب
وبنغازي .وبالنسبة إلى لعبة باريس في دول منطقة
ال ـســاحــل (مـجـمــوعــة الـ ــدول الـخـمــس ال ـتــي تستثني
الـ ـج ــزائ ــر) ،ي ـم ـكــن أن ن ـت ــوق ــع ت ـق ــارب ــا ب ــن ال ـج ــزائ ــر

المقرب إلى الواليات المتحدة في القارة السمراء (أرشيف)
يبقى المغرب الحليف
َّ

وواش ـن ـطــن ي ـت ـعــدى امل ـج ــال ال ـع ـس ـكــري األم ـن ــي .لكن
يجب أن نبقى حذرين من هذا التوقع ،ألن الجزائريني
يــرتــابــون دومـ ــا م ــن الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ،فـهــم رغــم
مساهمتهم الفعالة في مكافحة اإلرهاب ،لم يحصلوا
من األميركيني على أي مكاسب ،وأكبر دليل على ذلك
قضية الصحراء الغربية.
ال ـت ـعــاون ال ـج ــزائ ــري ـ ـ األم ـيــركــي ف ــي امل ـج ــال األمـنــي
ه ــو ع ـم ــوم ــا ف ــي نـ ـط ــاق تـ ـب ــادل املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،م ــع أن

مواقف الرئيس
تقوض
األميركي قد ّ
الشراكة مع دول
المغرب العربي

ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ـج ــزائ ــري ــن س ــاهـ ـم ــوا ف ــي مـ ـن ــاورات
«ال ـش ــراك ــة ملـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ع ـبــر ال ـص ـح ــراء» الـتــي
شــرع األميركيون بتنظيمها في  ،2005وبعدها في
مناورات « »Flintlockالتي تجريها «أفريكوم» .وبما
أن الضباط الجزائريني اكتسبوا خبرات متميزة في
مكافحة اإلرهــاب ،يريد الجيش األميركي االستفادة
من ذلك.
رغــم كــل ه ــذا ،امتنعت الــواليــات املـتـحــدة عــن تسليم
أسلحة هجومية للجزائر حتى ال تخلق عدم توازن
قــوة (إقليمي) يكون ملصلحة الـجــزائــر ،التي ال تــزال
ت ـش ـتــري أك ـث ــر م ــن  %70م ــن م ـعــدات ـهــا م ــن روس ـي ــا،
املـ ّ
ـزود التقليدي لها ،علمًا بأنها تشتري من الصني
والـ ـب ــرازي ــل وتــرك ـيــا وإي ـطــال ـيــا وأمل ــان ـي ــا وال ــوالي ــات
املـتـحــدة (ســي  ،130وطــائــرات مــراق ـبــة )...وأيـضــا من

فــرنـســا ،وذل ــك مــن أج ــل تجنب االع ـت ـمــاد عـلــى طــرف
واحد.
ّ
من جهة أخرى ،تشكل العقيدة الجزائرية القائمة على
رفض التدخل خارج الحدود نقطة خالف حاليًا بني
الضباط الشباب في الجيش الوطني ،وبني القيادة
ال ـت ــي ت ـعــانــي بـسـبــب ت ـقــدم ـهــا ف ــي ال ـع ـم ــر .ف ــاألوائ ــل
يريدون التدخل من أجل ضمان أمن البالد ،فيما يريد
«الـحــرس الـقــديــم» الحفاظ على السياسة الدفاعية.
كما أن حالة غياب اليقني بشأن خليفة الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة تمنع الجيش من اتخاذ أي إجــراء
م ــن شــأنــه امل ـخــاطــرة ب ـتــوريــط ال ـق ــوات ف ــي مستنقع
الساحل .وعليه ،يواصل الجيش تعزيز حدود البالد
املمتدة على مسافة نحو  7آالف كيلومتر .مع ذلك،
شنت الـقــوات الجزائرية بعض العمليات (املنسقة)
في تونس ،وكذلك مع القوات األجنبية في ليبيا ،في
ّ
خانة االستثناءات الـنــادرة .إن األفضلية للسلطات
الجزائرية ليست في الوساطة من أجل عودة السالم
في ليبيا ومالي فحسب ،لكن أيضًا في تجنب تدخل
أجـنـبــي جــديــد فــي لـيـبـيــا (ل ــم ي ـعــارض الـجــزائــريــون
التدخل في مالي ألنهم اعتبروه قانونيًا مثله مثل
التدخل الروسي في سوريا).
ّ
¶ هل تعتقد أنه يمكن ملواقف ترامب األخيرة ،وال سيما في
ما يتعلق بالقدس ،أن تكون لها تداعيات على صعيد التعاون
االستراتيجي مع الدول املغاربية؟
بطبيعة ال ـح ــال ،ك ــان ل ـت ـحـ ّـرك تــرامــب فــي مــا يخص
ال ـق ــدس أث ــر ف ــي دول امل ـغ ــرب ال ـعــربــي عـلــى مستوى
الحكومات ،لكن ال ينبغي انتظار أشياء كبيرة بسبب
الضعف وافـتـقــاد الــوحــدة .لــدى األت ــراك واإليــرانـيــن
الكثير ليربحوه في ظل خمول األنظمة العربية ،كما
ّ
أن السعودية متواطئة في هذه املسألة ،ولهذا السبب
ّ
ُي ّقال على مستوى الدول العربية إن قرار ترامب ليس
ً
ّ
بــنـ ً
ـاء .لكن املشكلة التي ســوف تطرح نفسها عاجال
ً
ّ
أو آجــا تتمثل في رد الـشــارع ،األمــر الــذي من شأنه
أن ي ــؤدي إل ــى ان ـجــرافــات أكـبــر مــن تـلــك الـتــي حققها
«ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» .ح ـتــى اآلن ،ال يـمـكــن الـتـصــديــق
ببساطة أن الــواليــات املتحدة ستبدأ معاقبة جميع

