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العالم

ّ
إلى سد الفرات

تصميم :سنان عيسى

ميدانية ،يريد اآلن «تثبيت حدوده مع
ً
حدود تركيا ،والتوسع شرقًا وصوال
إل ــى س ــد ال ـ ـفـ ــرات» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
َ
سـيـطــر أم ــس عـلــى قــريــتــي املـنـصــورة
وخربة الجحاش ،ليعمل على التمدد
نحو مطار الجراح على الضفة الغربية
ً
لنهر الفرات ،محاوال قطع طريق الرقة
أم ــام «درع ال ـفــرات» لتكون منبج هي
ّ
«ال ـحــل الــوحـيــد» لـلـغــزو اإلردوغ ــان ــي،
وهذا ما يعني مواجهة مع «الوحدات»
الكردية أو انتظار تفاهم ثالثي صعب
مع واشنطن إلطالق معركة الرقة.
إن لــم يـحــدث تـحـ ّـول كبير ،فــإن تأكيد
ّ
إردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــأن س ـي ـط ــرة ق ـ ــوات «درع
ال ـ ـفـ ــرات» ع ـل ــى م ــدي ـن ــة الـ ـب ــاب «ب ــات ــت
وشيكة» أصبح مسألة وقت .والقوات
ال ـغ ــازي ــة ع ـ ّـب ــرت أي ـض ــا ع ــن اسـتـحــالــة

منع إقامة
محور شر ،إيراني ــ
سوري ــ لبناني
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ف ـي ـم ــا تـ ــوافـ ــق إس ــرائ ـي ــل
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى اس ـت ـب ــدال
الرئيس بشار األسد ،وبما يتوافق مع
مصالح روس ـيــا .وبحسب «يديعوت
اح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ،ي ـس ـي ـطــر اإليـ ــران ـ ـيـ ــون،
اآلن ،سـيـطــرة كــامـلــة أو جــزئـيــة على
ثــاث عواصم في املنطقة إضافة إلى
ط ـ ـهـ ــران :بـ ـي ــروت وب ـ ـغـ ــداد وص ـن ـع ــاء.
ولدى اإليرانيني ،ايضًا ،تأثير متزايد
في سوريا بواسطة حليفهم (الرئيس
الـ ـس ــوري ب ـش ــار) األس ـ ــد ،وبـمـســاعــدة
مــن حــزب الله و«ميليشيات شيعية»
أخ ــرى ،و«ه ــذه الـسـيـطــرة تــأتــي تحت
مظلة دفاعية روسية ،وهو سيناريو
خطير».
وك ــان رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي قد

وص ــول الـجـيــش ال ـســوري إل ــى تماس
م ـبــاشــر م ــع مــدي ـنــة الـ ـب ــاب ،بــإقـفــالـهــا
الطريق بني تادف (حيث ترابط القوات
السورية على تخومها) واملدينة.
«س ـل ـط ــان» ت ــرك ـي ــا ،ق ـبــل ان ـط ــاق ــه في
زيارة للبحرين في جولة خليجية ،أكد
ّ
أيضًا أن هدف عمليات قواته «تشكيل
م ـن ـط ـق ــة آم ـ ـنـ ــة خ ــالـ ـي ــة م ـ ــن اإلرهـ ـ ـ ــاب
تـبـلــغ مـســاحـتـهــا بــن أرب ـعــة وخمسة
كيلومترات مربعة ،ما سيوقف تدفق
النازحني».
ّ
مشاريع إردوغان عادت بحلة جديدة،
وق ــد يـتـمـظـهــر ذل ــك بـتــأجـيــل أو فشل
جــديــد فــي مــؤتـمــر «جـنـيــف» املــرتـقــب.
امل ـي ــدان ـ ـ كـمــا ج ــرت ال ـع ــادة ـ ـ سيحكم
ً
أوال ،ومـفــاعـيـلــه ستحكم التفاهمات
السياسية من جديد.

أش ـ ــار ف ــي مـ ّسـتـهــل ج ـل ـســة الـحـكــومــة
أم ــس ،إل ــى أن ــه ت ــرأس جـلـســات نقاش
مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي األجـ ـ ـه ـ ــزة
األمنية وهيئة األمــن القومي ووزارة
الـخــارجـيــة ،اسـتـعــدادًا للقائه املرتقب
بـتــرامــب ،و«ه ـنــاك انـفـعــال كبير حــول
ه ــذا ال ـل ـق ــاء ل ـكــن اع ـت ـب ــاري الــرئـيـســي
هــو االهتمام قبل أي شــيء آخــر بأمن
إسرائيل وتعزيز التحالف املتني مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وت ـعــزيــز املـصــالــح
الــوط ـن ـيــة األخ ـ ـ ــرى ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـلــزم
بــانـتـهــاج سـيــاســة مـســؤولــة وراش ــدة،
وهكذا أنوي أن أتصرف».
ّ
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ل ـق ــاءات
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ت ـح ـض ـي ـرًا لـلـمـلـفــات ال ــذي
سـ ـتـ ـط ــرح عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة الـ ـنـ ـق ــاش مــع
ت ـ ــرام ـ ــب ،ش ـم ـل ــت أيـ ـض ــا وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
اف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ورئ ـي ــس األركـ ــان
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـي ــش غ ـ ـ ــادي اي ــزنـ ـك ــوت،
ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ش ـ ـع ـ ـبـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات
الـعـسـكــريــة هــرتـســي هـلـيـفــي ،ورئـيــس
املوساد يوسي كوهني ،ورئيس لجنة
الـطــاقــة الــذريــة زئـيــف شـنـيــر ،والـلـقــاء
مـ ــع األخ ـ ـيـ ــر وغ ـ ـيـ ــره ،ي ـظ ـهــر ح ـضــور
املوضوع النووي اإليراني بقوة ،على
رأس مباحثات نتنياهو وترامب.
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قاعدة عسكرية لإلمارات
في «أرض الصومال»
أق ـ ـ ّـر الـ ـب ــرمل ــان ف ــي «أرض ال ـص ــوم ــال»
بأغلبية ســاحـقــة ،أم ــس ،إقــامــة قــاعــدة
عـسـكــريــة إم ــارات ـي ــة ف ــي مــدي ـنــة بــربــرة
شمال غرب البالد .وفي جلسة مشتركة
ملجلس ال ـنــواب ومجلس الـشـيــوخ في
«أرض الصومال» ،وهو كيان انفصالي
ي ـط ــال ــب ب ــاالس ـت ـق ــال ع ــن ال ـص ــوم ــال،
ص ـ ّـوت  144نائبًا إلقــامــة الـقــاعــدة ،في
م ـق ــاب ــل رف ـ ــض خ ـم ـســة م ــن أص ـ ــل 151
نائبًا حضروا الجلسة.
وت ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ب ـ ـ ــرب ـ ـ ــرة بـ ـمـ ـيـ ـن ــاء
اس ـتــرات ـي ـجــي م ـهــم ف ــي مـنـطـقــة ال ـقــرن
األفريقي املتوترة ،يقع على ممر بحري
يــربــط مــا بــن قـنــاة الـســويــس والبحر
األحمر واملحيط الهندي (بحر العرب
خ ـ ــاص ـ ــة) .وت ـ ـح ـ ــاول حـ ـك ــوم ــة «أرض
ال ـصــومــال» تـحــويــل املـيـنــاء إل ــى مركز
تجاري إقليمي ومرفأ محوري لحركة
املالحة البحرية في تلك املنطقة (وفق
م ــا ق ــال مــديــر امل ـي ـنــاء ال ـع ــام امل ــاض ــي)،
م ــا ق ــد ُي ـس ـهــم ف ــي االعـ ـت ــراف الــرسـمــي
بهذه «الدولة» الصغيرة .ووفق بعض
الـخـبــراء ،فــإن تحويل هــذه املدينة إلى
ممر لوجستي بديل ،يصلها بإثيوبيا،
س ـي ـك ـس ــر احـ ـتـ ـك ــار مـ ـيـ ـن ــاء ج ـي ـبــوتــي
لحركة السفن ،ما سيشكل نقطة ّ
تحول
اقتصادية وسياسية وعسكرية مهمة
في القرن األفريقي.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت شركة
«موانئ دبــي» العاملية ،العام املاضي،
أن ـ ـهـ ــا ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى امـ ـتـ ـي ــاز «إدارة
وتطوير» مرفأ بربرة ملدة ثالثني عامًا،
وبــاسـتـثـمــارات تصل إلــى  442مليون
ُ
االستثمارات
دوالر .وستستخدم هذه
ً
ف ــي تــأهـيــل الـبـنــى الـتـحـتـيــة ،وخــاصــة
الطريق الــذي يربط بــن مدينة بربرة
وال ـح ــدود اإلث ـيــوب ـيــة ،لتسهيل حركة
م ـ ـ ــرور الـ ـش ــاحـ ـن ــات ونـ ـق ــل ال ـب ـض ــائ ــع.
وقالت الشركة حينها إن ميناء بربرة،
وهـ ــو ال ــوح ـي ــد الـ ــواقـ ــع ع ـل ــى ال ـســاحــل
الجنوبي لخليج عدن ،يوفر لها «نقطة
نـ ـف ــاذ جـ ــديـ ــدة إل ـ ــى ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر»،
م ـش ـيــرة إل ــى أن االس ـت ـث ـمــار سـيـجــذب
امل ــزي ــد م ــن خ ـطــوط الـشـحــن إل ــى شــرق
أفــري ـق ـيــا وي ـع ــزز ن ـمــوهــا ف ــي األسـ ــواق
املحيطة في خالل السنوات املقبلة.
ولكن خالفًا لالتفاق مع «موانئ دبي»،
ف ــإن تـصــويــت األمـ ــس واجـ ــه مـعــارضــة
من قبل «الحزب الوطني» ()Waddani
ّ
املـعــارض ،الــذي شكك فــي شرعية هذا
ّ
االت ـف ــاق .وأكـ ــد رئـيــس مجلس الـنــواب
ومـ ــؤسـ ــس «الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،عـبــد
الــرح ـمــن مـحـمــد ع ـبــد ال ـل ــه ،أن ــه «أل ـقــي
القبض على ثالثة ّ
نواب بعدما رفضوا
ُ
ِّ
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى االتـ ـ ـف ـ ــاقُ ،ب ـي ـن ـمــا ه ـ ــدد
ع ــدد كـبـيــر مــن ال ـن ـ ّـواب وأجـ ـب ــروا على
املوافقة» .وأضاف« :نحن نقول للشعب
إنــه جــرى إمــرار هــذا االتفاق من طريق
القوة».
وتـمـنــح امل ـ ــادة  53م ــن دس ـت ــور «أرض
ال ـصــومــال» مـجـلــس ال ـن ــواب صالحية
املصادقة على االتفاقيات واملعاهدات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
األم ـن ـي ــة« ،ال ـت ــي ت ـف ــرض أعـ ـب ـ ً
ـاء مــالـيــة
ُ َّ
جــديــدة لــم ت ـغــط فــي امل ــوازن ــة ،أو التي
ستشمل إصدار أو تعديل أي تشريع».
وأع ـلــن ال ـنــائــب ،هـيــرســي عـلــي حاجي
ح ـ ـ ـسـ ـ ــن ،وه ـ ـ ـ ــو ع ـ ـضـ ــو ف ـ ـ ــي «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
ال ــوطـ ـن ــي» ،أن م ـنــح ح ـكــومــة أجـنـبـيــة
ح ــق ب ـنــاء ق ــاع ــدة عـسـكــريــة ف ــي «أرض
الصومال» هو «بمثابة انتهاك لسيادة
الدولة» ،محذرًا من أن «السماح بدخول
ق ـ ــوات أج ـن ـب ـيــة مـسـلـحــة ال ن ـع ــرف إذا

كان بن زايد قد كشف
أمام قادة عسكريين
عن رغبته في تعزيز
دور البحرية اإلماراتية
(أرشيف)

بــإمـكــانـنــا أن ن ـت ـحــداهــا أو ن ــداف ــع عن
هيمنتها ،ي ـعـ ّـرض أمتنا
أنـفـسـنــا مــن
ً
ل ـل ـخ ـط ــر ،وخ ـ ــاص ـ ــة ألنـ ـن ــا دول ـ ـ ــة غـيــر
معترف بها دوليًا».

الــنــفــوذ اإلمـــاراتـــي فــي الــقــرن
األفريقي
وتـنــدرج هــذه الخطوة (إقــامــة القاعدة
ال ـع ـس ـك ــري ــة) ض ـم ــن م ــا وص ـف ــه مــوقــع
«وور أون ذا روكس» في تقرير طويل،
نشره في أيلول املاضي ،بـ«نهج جديد
تـتـبـنــاه اإلمـ ـ ــارات ،ي ـقــوم عـلــى توسيع
قــاعــدتـهــا ف ــي ال ـق ــرن األفــري ـقــي وش ــرق
أفــري ـق ـيــا وم ـن ـط ـقــة امل ـح ـيــط ال ـه ـن ــدي»،
وذلك من خالل االستثمارات «السخية
جـ ـ ـ ـ ّـدًا» مـ ــن جـ ـه ــة ،و«ت ــوثـ ـي ــق ع ــاق ــات
الـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي م ــع م ـج ـمــوعــة دول
القرن األفريقي» من جهة أخرى .وأشار
التقرير إلــى أن اإلمـ ــارات «تسعى إلى
الحصول على ميناء بربرة (لتحويله)

تندرج الخطوة
ضمن نهج تتبناه
االمارات ،يقوم على
توسيع قواعدها
إلــى مهبط للطائرات يدعم عملياتها
ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن» ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا بـسـطــت
نفوذها في إريتريا.
ووفــق ما ورد في تقرير استخباراتي
نـ ـش ــره م ــوق ــع «ت ــاك ـت ـي ـك ــال ري ـ ـبـ ــورت»
املـ ـتـ ـخـ ـص ــص ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم م ـع ـل ــوم ــات
اس ـت ـخ ـب ــاري ــة ح ـ ــول ال ـط ــاق ــة وال ــدف ــاع
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،فـ ــإن ولـ ــي عـهــد
اإلم ـ ــارات مـحـمــد بــن زايـ ــد ،كـشــف أمــام
ق ـ ـ ــادة ع ـس ـك ــري ــن إمـ ــارات ـ ـيـ ــن رف ـي ـعــي
املـسـتــوى عــن رغـبـتــه فــي «تـعــزيــز دور
البحرية اإلماراتية» في تأمني ساحل
اليمن حتى مضيق باب املندب ،ضمن
خطة استراتيجية لتوسيع االنتشار
الـعـسـكــري فــي مضيق هــرمــز وســاحــل
ال ـي ـمــن وبـ ــاب امل ـن ــدب وح ـت ــى ســواحــل
القرن األفريقي.
تعليقًا على ذلك ،ذكر موقع «العربي»
الشهر املــاضــي ،أن «النفوذ اإلمــاراتــي
املـ ــدعـ ــوم أم ـي ــرك ـي ــا ي ـت ـم ــدد م ــن خ ــال

اس ـت ـئ ـج ــار قـ ــواعـ ــد ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي كــل
م ــن إري ـت ــري ــا وج ـب ـيــوتــي وال ـص ــوم ــال
وجــزيــرة سقطرى اليمنية ،باإلضافة
إلــى استئجارها للعديد مــن املــوانــئ،
إمـ ــا الس ـت ـخــدام ـهــا ب ـمــا ي ـخ ــدم حــركــة
الـتـصــديــر واالس ـت ـيــراد ألب ــو ظـبــي ،أو
تعطيلها خــوفــا مــن تــأثـيــرهــا بميناء
جبل علي اإلمــاراتــي ،كما يحصل في
جـيـبــوتــي وعـ ــدن» .وأش ــار املــوقــع إلــى
ً
أن اإلمـ ـ ــارات ،ف ـضــا ّعــن فــوزهــا بحق
إدارة ميناء بربرة ،وقعت عقد إيجار
مل ــدة  30عــامــا لــاس ـت ـخــدام الـعـسـكــري
مليناء عصب في إريتريا ،إضافة إلى
م ـطــارُ ،يـمـكــن ط ــائ ــرات الـنـقــل الكبيرة
الـهـبــوط عـلـيــه .كــذلــك قــامــت بــاالتـفــاق
مع جيبوتي مجددًا على إدارة ميناء
جيبوتي وفــق االتـفــاق الــذي عقد بني
ال ـجــان ـبــن ع ــام  ،2005وال ـ ــذي تــوقــف
ف ــي أواخ ـ ـ ــر ش ـه ــر ن ـي ـس ــان عـ ــام 2015
نتيجة خالف أدى إلى قطع العالقات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ب ــن ال ـج ــان ـب ــن حـتــى
اتفقا من جديد على إعادتها والعمل
باالتفاق السابق.
ووف ـ ـ ــق «وور أون ذا روكـ ـ ـ ـ ــس» ،ف ــإن
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف تـ ـص ــاع ــد بـ ـس ــرع ــة ح ـي ـن ـهــا
ً
«بسبب التوترات القائمة أصــا حول
ع ـقــد ملـحـطــة ح ــاوي ــات دورالـ ـي ــه ،وهــي
أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا ،ومن
أهم مصادر القوة الناعمة لإلمارات».
وخـتــم الـتـقــريــر بــالـقــول إن االستثمار
اإلماراتي في «أرض الصومال» ،جنبًا
إل ــى جـنــب مــع تـطــويــر عــاقــة عسكرية
أوثق مع مصر والسودان ،وبناء قاعدة
نفوذ في إريتريا« ،سيعطي اإلمــارات
دورًا رائـ ـدًا فــي حـمــايــة قـنــاة السويس
وب ــاب امل ـن ــدب» ،وسيفتح امل ـجــال أمــام
ه ــذه ال ــدول ــة الـعــربـيــة «لـتـظـهــر كالعب
قوي في منطقة القرن األفريقي وشرق
أف ــريـ ـقـ ـي ــا وغـ ـ ـ ــرب املـ ـحـ ـي ــط الـ ـهـ ـن ــدي».
وأضاف املوقع أن «تطوير ميناء عصب
ُيسهم في تقوية العمق االستراتيجي
لــإمــارات لــو حــدث اشـتـبــاك فــي نهاية
املـطــاف مــع إي ــران» ،مــؤكـدًا أن «مرحلة
التوسع العسكري اإلمــاراتــي في غرب
السويس قد بدأت».
وفــي سياق متصل ،قــال «العربي» إنه
م ــن ض ـمــن ال ـت ـط ــورات ال ـخ ـط ـيــرة الـتــي
شهدتها املنطقة تتمثل فــي استيالء
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــن عـ ـل ــى جـ ــزيـ ــرة س ـق ـطــرى
اليمنية .فوفق املوقع ،تناقلت وسائل
اإلعــام في شباط املاضي خبر تأجير
ال ــرئ ـي ــس ال ـي ـم ـنــي ،ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
ه ــادي ،جــزيــرة سقطرى لــإمــارات ملدة
 99سنة ،في خطوة «تندرج في سياق
ثـمــن م ـشــاركــة أب ــو ظـبــي ف ــي ال ـح ــرب».
وأضـ ـ ــاف أن «اإلم ـ ـ ـ ــارات تـسـيـطــر على
سـقـطــرى عـسـكــريــا» ،وأن ــه «ج ــرى قبل
م ـ ــدة ن ـق ــل مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  300مـ ــن أب ـن ــاء
سـقـطــرى إل ــى اإلمـ ــارات لـلـتــدريــب ،قبل
إعادتهم للعب أدوراهــم في الجزيرة».
أمـ ــا االج ـ ـ ــراء ال ـ ــذي وص ـف ــه «ال ـع ــرب ــي»
بـ«األكثر خطورة» ،فهو إعداد اإلمارات
ملشروع منح الجنسية اإلماراتية لكل
سـكــان الـجــزيــرة ،والــذيــن يـقـ ّـدر عددهم
بنحو أربعني ألف شخص .ورأى املوقع
أنه من خالل سيطرة اإلماراتيني على
الـجــزيــرة «يمكن الـقــول إن األميركيني
أكملوا سيطرتهم على املحيط الهندي،
بعد  45سنة من سيطرتهم على جزيرة
دييغو غارسيا ،التي تبعد ثالثة آالف
كيلومتر عن سقطرى .وبذلك أصبحت
طــرق املالحة الرئيسة ،من وإلــى شرق
العالم ،تحت املراقبة األميركية».

