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العالم

تقرير

ال «مارينز» في الجزائر
منذ السادس من الشهر الجاري ،برز الحديث عن انتشار
عناصر عسكريين أميركيين في الجزائر وتونس،
وفي غيرهما من دول شمال أفريقيا والساحل،
وذلك عقب تصريح للجنرال األميركي توماس والدهاوسر

نفى مصدر دبلوماسي في الجزائر،
فـ ــي ح ــدي ــث إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أمـ ــس،
وجود جنود أميركيني «من املارينز»
ف ــي الـ ـب ــاد ،وذلـ ــك ب ـعــد ال ـل ـغــط ال ــذي
أحــدث ـتــه ت ـقــاريــر صـحــافـيــة أمـيــركـيــة
تبعت جلسة استماع الكونغرس إلى
قائد القيادة العسكرية األميركية في
أفريقيا «أفــريـكــوم» الجنرال توماس
والــدهــاوســر ،األسـبــوع املــاضــي .وفي
الجلسة ،جــرى تأكيد وجــود «منحة
الخطر» بالنسبة إلى قوات «املارينز
املنتشرة في عدد من الدول ،من بينها
الـجــزائــر» ،فيما الـقــوات املنتشرة في
النيجر ،حيث جرى استهداف القوات
األم ـيــرك ـيــة أخ ـي ـرًا ،ال تشملها منحًا
كهذه.
وجاء في تقرير لـ«واشنطن بوست»،
ّنشر فــي الـثــامــن مــن الشهر الـجــاري،
أنـ ـ ــه ع ـق ــب ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي اس ـت ـهــدف
وحدة عسكرية ّ
ّ
جنديًا
مكونة من 11
أميركيًا وحــوالــى  30جنديًا نيجريًاّ
ّ
في النيجر في تشرين األول/اكتوبر
املاضي ،جرى «التدقيق في موضوع
ّ
منحة الـخـطــر» ،مضيفًا أن «ال ـقــوات
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة ف ــي ال ـج ــزائ ــر،
بوروندي ،تشاد ،الكونغو ،جيبوتي،
مـ ـص ــر ،أري ـ ـتـ ــريـ ــا ،إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،ك ـي ـن ـيــا،
لـيـبـيــا ،ال ـصــومــال ،الـ ـس ــودان ،جنوب
ال ـس ــودان ،تــونــس ّ ،وأوغ ـن ــدا( ،كــانــت)
مؤهلة بالفعل لتلقي املنحة قبل هذا
التدقيق ،وفقًا لقواعد صرف الرواتب
التابعة للبنتاغون».
وبينما كان هجوم النيجر قد كشف
عـمـلـيــا ع ــن ج ــزء م ــن مـهـمــات ال ـقــوات
ّ
األميركية هـنــاك ،ف ــإن هــذا التصريح
دف ــع نـحــو ط ــرح أسـئـلــة كـبـيــرة بشأن
حـ ـ ـ ــدود مـ ـهـ ـم ــات قـ ـ ـ ــوات «أفـ ــري ـ ـكـ ــوم»
الـ ـت ــي أنـ ـش ــأه ــا ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
األس ـ ـبـ ــق ج ـ ـ ــورج بـ ـ ــوش عـ ـ ــام ،2007
وم ــدى انـتـشــارهــا فــي شـمــال أفريقيا

ك ـ ـم ـ ـثـ ــال ع ـ ـلـ ــى ط ـب ـي ـعــة
التعامل مع املحيط ،قال
م ـص ــدر أم ـن ــي ج ــزائ ــري
ق ـ ـبـ ــل يـ ـ ــومـ ـ ــن ،ل ــوك ــال ــة
«األن ــاض ــول» ،إن «مالي
أطلقت عملية عسكرية
شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــاد...
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ب ـ ــاده
ّ
وف ــرن ـس ــا» ،مــوضـحــا أن
دورهــم «يتمثل بتعزيز
ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى الـ ـح ــدود
مـ ـ ــع الـ ـنـ ـيـ ـج ــر وم ـ ــال ـ ــي،
وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادل امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة» ،عـلـمــا
ّ
بـ ــأن الـ ـح ــدود م ــع مــالــي
ت ـ ـم ـ ـتـ ــد مل ـ ـسـ ــافـ ــة 1370
كيلومتر ،وم ــع النيجر
أللف كيلومتر.
ّ
ولـ ـف ــت املـ ـص ــدر إل ـ ــى أن
االت ـ ـفـ ــاق ت ـ ـ ّـم إث ـ ــر وق ــوع
ه ـجــوم بــوركـيـنــا فــاســو
فـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـ ّه ـ ــر
الـ ـج ــاري ،والـ ــذي تبنته
«جماعة نصرة اإلسالم
ّ
واملسلمني» ،مضيفًا أن
«أولئك العناصر نفذوا
س ــابـ ـق ــا هـ ـجـ ـم ــات ضــد
الجيش املــالــي والـقــوات
األمـمـ ّـيــة والفرنسية في
املنطقة».

ّ
جنود أميركيون في قاعدة متنقلة في مدينة أغاديز في النيجر (موقع أفريكوم)
ّ
وم ـن ـط ـقــة ال ـس ــاح ــل ،خ ــاص ــة ف ــي ظــل
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـح ــال ـي ــة امل ـت ـت ــاب ـع ــة فــي
تـلــك املـنـطـقــة .وق ـبــل هــذيــن الـحــدثــن،
ّ
ك ــان مــن امل ـع ــروف أن ثـمــة سـتــة آالف
جندي أميركي فــي الـقــارة األفريقية،
غالبيتهم فــي القاعدة األميركية في
جيبوتي ،فيما بدأ العدد بالتصاعد
منذ العام املاضي.
وك ــان الـجــزائــريــون قــد رف ـضــوا م ــرارًا
انـ ـتـ ـش ــار قـ ـ ـ ــوات ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب الـ ـب ــاد
املــرت ـب ـطــة ج ـغــراف ـيــا بـمـجـمــل منطقة

ا ّل ـ ـسـ ــاحـ ــل .وامل ـ ـ ـعـ ـ ــروف عـ ــن ال ـج ــزائ ــر
أن ـ ـهـ ــا ت ــرف ــض ب ــامل ـط ـل ــق ّ
أي ح ـضــور
أجنبي عسكري على أراضـيـهــا ،كما
أن ـهــا تــرفــض إق ــام ــة ق ــواع ــد عسكرية
أجنبية ،وتسعى أيـضــا ألن ال يكون
ـذا النوع من
في محيطها الحيوي هـ ّ
القواعد العسكرية .ويتبنى الجيش
الجزائري عقيدة عسكرية تقوم على
رف ـ ــض إرسـ ـ ـ ــال جـ ـن ــود إل ـ ــى الـ ـخ ــارج
واالم ـت ـنــاع عــن ال ـتــدخــل عـسـكــريــا في
مناطق النزاع ،وهذا ما ينعكس على

الديبلوماسية الجزائرية التي ّ
تروج
دائ ـمــا مل ـبــدأي «املـصــالـحــة وال ـح ــوار»
في إطــار مساعيها لحل األزم ــات في
محيطها ،خاصة في مالي وليبيا.
ُ
وكانت عالمات استفهام كثيرة تطرح
في ما يتعلق بمهمات خاصة لقوات
أميركية في ليبيا ،بما فيها الهجمات
عبر طــائــرات مــن دون طـ ّـيــار ،فيما ال
يوجد نفي قاطع بعدم وجود عناصر
أميركيني فــي جنوب تونس لناحية
الحدود مع ليبيا ،وباألخص بالقرب

اليمن

ً
َ
ْ
ُ
ناكفة اإلمارات :لتس ِتلم الصين ميناء عدن
«الشرعية» م ِ
في وقت ّ
تشتد فيه أزمة ميناء
عدن الدولي جراء القيود المفروضة
على نشاطه من قبل قيادة «التحالف»،
أفيد عن تقدم حكومة عبد ربه منصور
هادي بعرض إلى الصين لتشغيل الميناء
وإدارته ،في ما يبدو أنه وجه جديد
من وجوه المناكفات المستمرة بين
«الشرعية» واإلمارات
لقمان عبد الله
بــالـتــوازي مــع إعــان استقبال الرئيس
امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـصــور
هادي ،أول من أمس ،في ّ
مقر إقامته في
الــريــاض ،السفير الصيني لــدى اليمن
ج ــن خ ـ ــوي ،ت ـحــدثــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام
املحسوبة على «الشرعية» عن أن هادي

يعيش ميناء عدن
الدولي حالة «احتضار»
منذ أشهر

َع َرض على خوي توقيع عقد مع الصني
لتشغيل ميناء عــدن وإدارتـ ــه ،وعــن أن
رحب بالعرض َ
السفير الصيني ّ
ووعد
بـتـقــديـمــه إلـ ــى ح ـكــومــة بـ ـ ــاده .حــديــث
يأتي في وقت يحتدم فيه الصراع بني
األطــراف املحلية املوالية لـ«التحالف»،
ّ
ّ
مــت ـخ ـذًا مـنـحـ ًـى خ ـط ـي ـرًا ،تـجــلــى أخـيـرًا
ف ــي ازديـ ـ ــاد وت ـي ــرة عـمـلـيــات التصفية
ً
الجسدية على خلفيات سياسية ،فضال
عــن ات ـســاع رق ـعــة االن ـف ــات األم ـنــي في
املحافظات الجنوبية.
ّ
ّ
مطلعون أن يكون الحديث عن
يرجح ُ
ّ
ّ
العرض املقدم للصني تسريبًا متعمدًا
من قبل حكومة هادي ،بهدف استطالع
ّ
رد فعل اإلمارات على االقتراب من ّ
أهم
نقطة ارت ـك ــاز فــي استراتيجيتها في
ج ـن ــوب ال ـي ـم ــن ،وال ـت ــي ك ــان ــت مــوضــع
اهتمامها منذ ما قبل الحرب ،من خالل
استئجارها امليناء املذكور ،وتعطيله،
وسحب رافعاته وبقية معداته ،ألهمية
ِّ
موقعه الحيوي واالستراتيجي املؤهل

لقيامه بــدور صلة الوصل (ترانزيت)
بــن الـبـحــر األح ـمــر واملـحـيــط الـهـنــدي.
وتخشى أبــو ظبي إمكانية استحواذ
ميناء عدن في املستقبل على النشاط
ال ـت ـج ــاري واالقـ ـتـ ـص ــادي ب ــال ـق ــرب من
أهــم املـمــرات البحرية فــي العالم (بــاب
املـنــدب) ،ما يعني عمليًا ضــرب ميناء
جبل علي في دبي.
من املتوقع ،طبعًا ،أن ترفض اإلمــارات
تسليم ميناء عــدن للجانب الصيني،
أو حـتــى م ـجــرد الـتـلــويــح ب ــاألم ــر؛ ذلــك
أن ـه ــا تـعـتـبــر سـيـطــرتـهــا ع ـلــى امل ــوان ــئ
اسـتـحـقــاقــا لـهــا مـقــابــل تـحـ ّـمـلـهــا كلفة
ع ــال ـي ــة ف ــي ع ـم ـل ـيــات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» فــي
اليمن .يضاف إلى ذلك أنه ليس بإمكان
الــرئـيــس املنتهية والي ـتــه اإلقـ ــدام على
خ ـط ــوة ك ـه ــذه م ــن دون رض ــا الـجــانــب
األميركي ،الذي لن يروقه حتمًا استقدام
أهــم منافس تـجــاري لــه فــي الـعــالــم ،أي
ال ـصــن ،والـسـمــاح بمنحه مــوطــئ قدم
ف ــي ال ـي ـمــن ،ب ـعــدمــا سـمـحــت جيبوتي

لبكني باستئجار قاعدة عسكرية على
ّ
أراضيها .في الخالصة ،يقلل مراقبون
من أهمية عرض هــادي ،معتبرين إياه
ّ
ومرجحني بقاءه في اإلطار
غير جدي،
النظري ،وعــدم سلوكه سبيل التنفيذ،
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى م ـق ـت ـض ـي ــات ال ــواق ـع ـي ــة
السياسية ومعطيات الخارطة الجيو ـ
سياسية للمنطقة.
ولـ ــم ت ـ ـ ِّ
ـؤد ال ـس ـي ـطــرة اإلم ــاراتـ ـي ــة على
مـ ـيـ ـن ــاء عـ ـ ــدن إلـ ـ ــى انـ ـتـ ـع ــاش ن ـشــاطــه
وازده ـ ـ ــاره ،بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذلــك،
إذ ال ي ــزال املـيـنــاء ره ــن املـشــاكــل التي
كانت تعتريه سابقًا ،مع تفاقم إضافي
فيها ،أدى إلى ما ّ
سماه رئيس النقابة
العمالية مليناء عدن للحاويات ،سعيد
عـبــود امل ـعــاري« ،احـتـضــار ميناء عدن
ال ــدول ــي ج ــراء ال ـخ ـطــوات غـيــر امل ـبــررة
التي تتخذها قــوات التحالف العربي
في منع السفن والبواخر من الدخول
إلى رصيف امليناء» ،منبهًا من أن تلك
ال ـخ ـط ــوات «ت ـه ــدد اس ـت ـم ــرار الـنـشــاط

