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 وسياسات المحاور الجديدة في البحر األحمر! أمن باب المندب

  التالوي أحمد 

 التنمية السياسية شئون مصري في  باحث

 مدخل تأسيسي:

من بين أهم المحطات التي شهدتها الحرب الراهنة في اليمن، العمليات العسكرية التي وقعت في  كان
ُتعتبر من أهم المناطق ذات االهتمام االستراتيجي على النطاق الجيوسياسي الخاص بمنطقة باب المندب، التي 

مستوى العالم، وُتعتبر قضية األمن اإلقليمي فيها وفيما حولها على رأس أجندات القوى الدولية الكبرى، منذ 
 حفر قناة السويس قبل أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان.

من اإلقليمي والدولي؛ حيث هي ملتقى طرق ويتماس أمن هذه المنطقة، مع أكثر من ملف من ملفات األ
التجارة العالمية، سواء تلك القادمة من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس، أو المتجهة من آسيا إلى أوروبا 

 الغربية واألمريكتين عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

ينها مصر ودول مجلس كما أنه يمثل عصب االقتصاد واألمن القومي ألطراف إقليمية عدة كبرى، من ب
 التعاون الخليجي، باإلضافة إلى إسرائيل.

إلى الحوثيين، الكثير من عوامل القلق المتصاعدة أصاًل في ظل ولقد أثار النشاط العسكري الذي ُنِسَب 
م وحتى اآلن، مع عدم التوصل إلى حل ٍّ للصراع السياسي 2014التطورات التي تشهدها اليمن منذ أغسطس 

راهن، والذي فاقم منه التدخل العسكري السعودي، والذي أدى إلى تدمير الكثير من مظاهر والعسكري ال
 العمران، وشيوع الفقر والنزوح من جانب ماليين السكان.

لمضيق باب المندب، ومجاله الحيوي، ممثاًل في القرن وتتناول هذه الورقة، نظرة على األهمية الكبيرة 
قليم قناة السويساألفريقي، وخليج عدن، وصواًل إ ، وموضع هذه القضية من لى خليَجْي السويس والعقبة، وا 

 .مجاالت اهتمامات األطراف المختلفة باألزمة اليمنية والعدوان السعودي على اليمن
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وتطرح الورقة في هذا اإلطار، مجموعة من األسئلة، من بين أهمها، هو ما هو مستوى هذه األهمية 
المختلفة، والسيما مصر، وكيف يدير الحوثيون الملف للحصول على مكاسب إقليمية بالنسبة للقوى اإلقليمية 

من خالل ضغوط محسوبة، باإلضافة إلى البدائل التي يمكن لحكومات المنطقة تبنيها في صدد التعامل مع هذا 
 الملف.

 

 أواًل: باب المندب في االستراتيجية اإلقليمية والدولية

في هذا العالم على  ىالعالمية، هي أحد أهم الثوابت التي تضعها القوى العظمحماية طرق التجارة ُتعتبر 
بأحد أهم أسس الرأسمالية العالمية، وهي حرية حركة التجارة، سواء رأس أولوياتها، مع ارتباط هذه القضية 

رات النفطية أكانت مواد خام، أم مواد مصنَّعة، مع ما يرتبط بذلك في صدد قضية أمن الطاقة، وخصوًصا الصاد
 من مكامنها االستراتيجية في منطقة الخليج العربي.

ماليين  4بالمائة من تجارة العالم، وما ال يقل عن  77وباألرقام، فإن مضيق باب المندب، تمر به 
 .(1)برميل نفط يوميًّا

نما ُتعتبر قضية أمن باب المندب من بي ن أهم وال تقتصر هذه األهمية على القوى الدولية فحسب؛ وا 
سرائيل.  قضايا األمن القومي بالنسبة ألطراف إقليمية كبرى، مثل مصر وا 

فبالنسبة لمصر؛ فإن باب المندب ال ُيعتبر أول المدخل الجنوبي لقناة السويس فحسب، والتي هي من 
نما كذلك؛ ُتعتبر قضية أمن باب المندب أحد أهم أ ركان أهم مصادر النقد األجنبي والدخل القومي في مصر، وا 

 هم، وهو محور تنمية قناة السويس.استراتيجية التنمية في مصر، من خالل مشروعها األ

ثماراتها إلى هذا المشروع الطموح قد تكون مضطرة إلى الدول الكبرى التي ترغب مصر في جذب استف
والقرن االستمرار في عبور قناة السويس مع ارتفاع مخاطر ذلك بسبب األوضاع األمنية في باب المندب 

األفريقي، ولكنها ليست مضطرة لالستثمار في المناطق الصناعية واالستثمارية في محور قناة السويس؛ حيث 

                                                 

 الرابطم، 2015أبريل  8، "العربية.نت"، عسكريون مصريون يحددون سيناريوهات الرد على سفن #إيران(. 1)

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/04/08/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/04/08/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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توتر األوضاع األمنية في باب المندب، قد يصيب هذه االستثمارات بالركود، ويجعلها ذات مخاطر عالية، 
 والسيما بالنسبة لشركات القطاع الخاص.

كبار المسؤولين المصريين، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ريحات وليس أدل على ذلك من تص
 نفسه عن أهمية أمن باب المندب، بالنسبة لألمن القومي المصري.

م، قال السيسي، بعد اجتماع مع المجلس األعلى للقوات المسلحة، لمناقشة المشاركة 2015ففي أبريل 
مارس من ذات العام؛ إن "تأمين  17ها الرياض ضد اليمن، في المصرية في عملية "عاصفة الحزم"، التي بدأت

المالحة في البحر األحمر وحماية مضيق باب المندب ُتعد أولوية قصوى من أولويات األمن القومي 
 .(2)المصري"

ولقائد القوات البحرية المصرية، الفريق أسامة ربيع تصريح مشابه، في أكتوبر الماضي، خالل االحتفال 
قوات البحرية، عندما قال إن أمن مصر القومي يبدأ من "باب المندب"، الفًتا إلى أن القطع البحرية بعيد ال

المصرية الموجودة هناك، تتواجد من أجل األمن القومي المصري، وأكد ان "التحديات األمنية زادت، ويجب أن 
وقال إن هدف هذه القوات "هو وقف  نواكب تلك التحديات"، معترًفا بوجود قوات بحرية مصرية في باب المندب،
 .(3)إمدادات الحوثيين بالسالح والمواد اللوجستية، عن طريق السواحل البحرية"

 ية، في جزيرة فرسان االستراتيجية.وتحتفظ مصر بقوة بحرية باالتفاق مع السعود

لسعودية على ففي مايو الماضي، ُنِشَرْت تقارير صحفية عن تدشين مصر قاعدة عسكرية بالتعاون مع ا
جزيرة فرسان التي ُتعتبر أكبر جزر البحر األحمر ، وتقع أعلى مضيق باب المندب، قبالة السواحل الصومالية، 

 .(4)وقريبة للغاية من األراضي اإلثيوبية

ودول الخليج العربية،  ال تقتصر هذه األهمية على مصر؛ حيث ُتعتبر ذات األهمية، بالنسبة إلسرائيل
لحه، فالبنسبة للخليجيين؛ فإن باب المندب مزدوج األهمية، فهو من جهة، وبشكل عام، منفذ ولكل منها مصا

الخليج على أسواق النفط األوروبية واألمريكية من وراء األطلنطي، وبشكل خاص، َكْون التهديد يأتي من طرف 
 مدعوم إيرانيًّا، وهم الحوثيون.

                                                 
 الرابطم، 2015أبريل  4، "سكاي نيوز عربية"، السيسي: باب المندب قضية أمن قومي(. 2)

 الرابطم، 2016أكتوبر  20، "البوابة نيوز"، قائد القوات البحرية: أمن مصر القومي يبدأ من "باب المندب"(. 3)

 الرابطم، 2016مايو  24، "البيان" المصرية، عسكرية خارج الحدودمصر تدشن إقامة اول قاعدة (. 4)

http://www.skynewsarabia.com/web/article/735616/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%94%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://www.skynewsarabia.com/web/article/735616/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%94%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://www.albawabhnews.com/2171425
http://www.albawabhnews.com/2171425
http://www.elbyan.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84/
http://www.elbyan.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84/
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 ُيعتبر الخانق األهم للمنافذ البحرية الجنوبية لها.أما بالنسبة إلسرائيل، فإن مضيق باب المندب، 

م، عندما أصر ديفيد بن جوريون، أول رئيس 1948وهنا نستعيد موقًفا مهمًّا من حرب النكبة عام 
بما فيها ميناء أم الرشراش الذي تحول بعد ذلك وزراء للكيان الصهيوني على االستيالء على صحراء النقب 

ر أن إسرائيل ال يجب أن تكون دولة حبيسة من جنوبها، وال سواحل لها على البحر الت، باعتباإلى ميناء إي
الواليات المتحدة لتأخير وقف إطالق النار الثاني في مجلس األمن الدولي، للسماح األحمر، فكان ضغطه على 

 .(5)للعصابات الصهيونية باالستيالء على النقب ومنفذها على البحر األحمر

اليمن، وخالل الفترة التي نشط فيها القراصنة على سواحل الصومال، وضحت أهمية وقبل الحرب على 
أمن باب المندب وخليج عدن من خلفه، عندما حرك حلف شمال األطلنطي "الناتو"، واالتحاد األوروبي، 

أعمال أساطيل بحرية من أجل التصدي لهذه الموجة من والواليات المتحدة، وقوى إقليمية ودولية أخرى كبرى، 
 السلب والنهب في مياه خليج عدن والمناطق الجنوبية لباب المندب.

في دول القرن وفي اآلونة األخيرة، عمدت دول إقليمية كبرى، إلى إقامة قواعد عسكرية خارج أراضيها، 
األفريقي، المطلة على هذه المنطقة الحيوية من العالم، مثل تركيا في الصومال، والسعودية والصين في 

 .(6)بوتي، ضمن صراع إقليمي ودولي تبلورت معالمه في األعوام الثالثة األخيرة، بعد تحوالت الربيع العربيجي

باإلضافة إلى ذلك؛ فإن هناك قواعد وقوات أمريكية منتشرة في جيبوتي وبعض دول القرن األفريقي 
جهاض أية تحركات تعرقل ال مالحة فيه، إضافة لقوات مهمتها التدخل السريع لحماية المضيق العالمي وا 

 .(7)فرنسية وكندية ومن جنسيات أخرى 

أحد األطراف المسلحة الموجودة وعندما تعرضت منطقة مضيق باب المندب ألعمال تحرش من جانب 
الثالثة الماضية، عمدت الواليات المتحدة إلى قصف في فترة األشهر في منطقة الساحل الغربي في اليمن، 

إذا ما استمر الحوثيون في قصف أهداف أمريكية في تلك "ت بتصعيد عسكري للحوثيين، وهددمواقع 

                                                 
 الرابط، موسوعة النكبة، بن جوريون ..عبقرية الشر الصهيونية!!(. 5)

ل إثيوبيا.. وتركيا وإيران ينضمان لخارطة مليارات دوالر داخ 3تستثمر «.. جيبوتي»السعودية تحاصر مصر في أفريقيا.. تدشن قاعدة عسكرية بـ(. 6)

 الرابطم، 2016ديسمبر  10، بوابة "فيتو"، النفوذ إلى جانب إسرائيل والصين

 وطالع أيًضا:

 الرابط، م2016سبتمبر  30، شبكة "رؤية" اإلخبارية، العبان جديدان.. قواعد سعودية وصينية في جيبوتي -

 مصدر سابق.، كريون مصريون يحددون سيناريوهات الرد على سفن #إيرانعس(. 7)

http://nakba.ps/criminal-details.php?id=24
http://nakba.ps/criminal-details.php?id=24
http://www.vetogate.com/2493160
http://www.vetogate.com/2493160
http://www.roayahnews.com/%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC/
http://www.roayahnews.com/%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC/
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في البحر تبحران قصف السفينَتْين "يو. إس. إس. َميسون" و"يو. إس. إس. بوَنس"، وكانتا ، بعد (8)"المنطقة
 .األحمر، قرب مضيق باب المندب

ثالثة مواقع أكتوبر الماضي،  13وبالفعل، استهدفت القوات األمريكية المتواجدة في المنطقة، يوم 
تز" بعدما مني. س.إس. إمدمرة "يوالرادارات على ساحل البحر األحمر، بواسطة صواريخ "توماهوك" أطلقت من 

 في المنطقة.أمريكية  ًنااستهدفت سفالتي هجمات هذه الإثر أجاز الرئيس األمريكي باراك أوباما هذه الضربات 

م في هذه المسألة، ونفي البنتاجون بعد ذلك لهذا األمر، وأكد أن خلاًل وبالرغم من نفي الحوثيون لتورطه
في أجهزة رادار السفن األمريكية، وراء هذا االعتقاد؛ إال أنه يبقى أن هناك طرًفا في منطقة مضيق باب المندب 

غوط على يعمد إلى تهديد مصالح األمن القومي لدوله ودول البحر األحمر بشكل عام، ويعمل على ممارسة ض
 األمريكيين واألوروبيين لتحقيق مصالح بعينها في هذا الصدد.

يين في هذه الهجمات؛ إال أنه وفق وبشكل عام، وبقطع النظر عن مسألة تورط أو عدم تورط الحوث
" أو "سيلك وورم"، وهي صواريخ 802صواريخ من طراز "سي. يمتلكون ن، يالحوثيتقارير أمريكية؛ فإن 

تهديد المالحة في باب  –وقت الحاجة  –ويمكنها بالفعل  لغ مداها أكثر من مائة كيلومتر،بصناعة صينية، ي
 .(9)المندب

 

 حول إقليم باب المندباإلقليمي والدولي الصراع ثانًيا: 

في حقيقة األمر؛ فإن الخطر الرئيسي في األزمة الراهنة في اليمن، بالنسبة لهذه األطراف التي تهتم 
نما، ال تتعلق  بأمن باب المندب، جلس التعاون الخليجي، والسيما بالنسبة لدول مبالحوثيين بالدرجة األولى، وا 

م؛   يتعلق األمر بإيران.كما تقدَّ

وفي هذا الصدد، ال يمكن عزل الكثير من التطورات واالحداث التي تقع في المجال الحيوي لمنطقة باب 
 رائها في بلدان مثل إثيوبيا.المندب، وخصوًصا في منطقة القرن األفريقي، وما و 

                                                 
 الرابطم، 2016أكتوبر  14، "روسيا اليوم"، واشنطن تهدد.. وصنعاء تندد باألطماع األمريكية في باب المندب(. 8)

 (. المصدر السابق.9)

https://arabic.rt.com/news/845132-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/845132-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/
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فهذه المنطقة، كما سبقت اإلشارة في موضع سابق من الورقة، بدأت تعرف نشاًطا تنافسيًّا، بل وصراعيًّا 
، من جانب قوى إقليمية ودولية عدة، أخذ صورة عسكرية صريحة، بجانب الوجود العسكري الغربي محموًما
 هذه المنطقة. والمتوارث من الحقبة االستعمارية فيهناك، 

ولقد أخذ الصراع السعودي اإليراني مجااًل مهمًّا من تفاعالته، في تلك المناطق، وهو ما استتبعه صراع 
 ابقة، ونشير للبعض اآلخر.نفوذ من جانب قوى إقليمية ودولية أخرى أشرنا لبعض معالمه في المواضع الس

يتهدد ما يجري في باب المندب وجواره بداية يجب التنويه إلى أن الطرف اإلقليمي األكبر الذي 
لمصر، إلى التي ستراتيجية االهمية الجيوسياسي في القرن األفريقي، ومنابع النيل الحبشية، هو مصر، مع األ

 ستراتيجية.نفوذ دولى يهدد مصالح القاهرة االمنطقة تنافس وصراع 

صومال والقرن األفريقي، وظهيرها وكما تقدم؛ فإن منطقة باب المندب على الجانب األفريقي، أي في ال
ريتريا  الجيوسياسي في منابع النيل الحبشية، كانت هناك قوى قديمة متمركزة هناك، وخصوًصا في جيبوتي وا 
وكينيا؛ حيث توجد قواعد عسكرية ومحطات إقليمية ألجهزة استخبارات، باإلضافة إلى شركات كبرى، تتبع 

 وبريطانيا، بجانب إسرائيل. اوفرنسا والهند وروسيالواليات المتحدة 

نشاء ، العسكرية هاالستخدام منشآتم، 2003مع جيبوتي عام عسكريًّا ا اتفاقً وقعت لواليات المتحدة اف وا 
م، وما ُعرف 2001"، ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ليمونييهباسم "قاعدة 

 م.2014ة الخاصة بالقاعدة في مايو وجددت االتفاقيبالحرب الدولية على اإلرهاب، 

ريتريا ا  نفوذها في إثيوبيا والصومال و يشمل تدعيم القرن األفريقي الكبير، وألمريكا مشروع ُيعرف ب
 وجيبوتي وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي.

وجود قاعدة عسكرية إلى إضافة م، 2011في دفاعيًّا ا فرنسا وجيبوتي اتفاقً م، وقعت 2011وفي 
 .نسا في جيبوتي منذ مائة عاملفر 

ثم بدأت كلٌّ من السعودية وتركيا والصين، في تعزيز حضورها من خالل األدوات االقتصادية 
 والقواعدالعسكرية.
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ة الحكم، الملك سلمان بن عبد العزيز، ، مع تولي العاهل السعوديففي حالة السعودية، فإنه  في ُسدَّ
ور السعودي في أفريقيا، وخصوًصا دول حوض النيل والقرن األفريقي، م، تم التوجيه بزيادة الحض2015يناير 

من خالل أدوات عدة، من أهمها الرابطة العالمية للشباب اإلسالمي، ومؤسسات أخرى خيرية ودعوية، بجانب 
 الدعم االقتصادي.

، ضبالريا قصر اليمامةمقر حكمه، في في ، استقبل الملك سلمانم، 2015وخالل أكتوبر وديسمبر 
ثيوبيا و ، مثل دول القرن األفريقيبعض زعماء ورؤساء  ريتريا، وفي واجهة االهتمام، التصدي جيبوتي وا  ا 

 للنفوذ اإليراني المتنامي هناك.

لتأسيس قاعدة عسكرية في جيبوتي،  سعوديمسعىً في هذا اإلطار، جرى الكشف مؤخًرا كما تقدم عن 
 بوجود عسكري سعوديلذي نقل مؤخًرا ترحيب بالده اوزير خارجية جيبوتي، محمود على يوسف، بحسب 

 .هناك

وقال يوسف: إنه جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض المناطق الجيبوتية التي 
 .(10)سوف تستضيف الوجود العسكري السعودي

وزير نقل تصريًحا لأما في إثيوبيا والصومال؛ فإن أداة التأثير السعودي، اقتصادية باألساس، وفي ذلك، ن
بر مستثمر في بالده بـ ن السعودية تعد ثاني أكقال فيه، إتيفارا ديربو، ، راعة والموارد الطبيعية اإلثيوبيالز 

 .مليارات دوالر 3ر قيمتها بنحو ا تقدمشروعً  294

 ،بعد ساعات من قرارها قطع عالقتها مع إيران، مليون دوالر 50الصومال مساعدات بقيمة نالت كما 
 واقتحام سفارة الرياض وقنصليتها، في طهران ومشهد.عقب أزمة إعدام رجل الدين الشيعي، نمر النمر، 

، كشفت مصادر دبلوماسية عن توصل السعودية مع إريتريا إلى اتفاق تعاون الماضي وفي أبريل
حر األحمر، وعدم عسكري وأمني واقتصادي "لمحاربة اإلرهاب والتجارة غير المشروعة والقرصنة في مياه الب

أسياس أفورقي إلى ، وذلك خالل زيارة الرئيس اإلريتري السماح ألي تدخالت أجنبية في الشأن اليمني، 
 .(11)م2015ديسمبر م، وفي 2015في أبريل ، السعودية

                                                 
 الرابطم، 2016ديسمبر  4، "روسيا اليوم"، دئيا" على إقامة قاعدة سعودية على أراضيهاجيبوتي توافق "مب(. 10)

مان لخارطة مليارات دوالر داخل إثيوبيا.. وتركيا وإيران ينض 3تستثمر «.. جيبوتي»السعودية تحاصر مصر في أفريقيا.. تدشن قاعدة عسكرية بـ(. 11)

 مصدر سابق.، بوابة "فيتو"، النفوذ إلى جانب إسرائيل والصين

https://arabic.rt.com/news/852787-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://arabic.rt.com/news/852787-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%86%D8%A7/
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وُتعتبر إيران هي الهاجس الرئيسي، سواء في اليمن، ام في القرن األفريقي، وأفريقيا الشرقية والوسطى؛ 
، ومن خالل أدوات من خالل شراكات اقتصادية، القرن األفريقيللغاية في طة ينشات طهران سياسبنت حيث ت

 .تعزيز وجودها العسكري ثقافية وفكرية، تصب باألساس في اتجاه نشر المذهب الشيعي، باإلضافة إلى 

ي إريتريا، ومركز بناء قاعدة بحرية عسكرية فوفي النقطة األخيرة، أشارت تقارير إلى أن إيران قامت ب
 .(12)في إريتريا، الثوري والميليشيات التابعة لها لتموين سفنها، إضافة لتدريبها عناصر من الحرس

مع عدة، مشروعات استثمارية ، وقامت برعاية التجارية والصناعيةات ياالتفاقكما وقعت إيران العديد من 
 .ريتريا وأوغنداا  مثل كينيا و بلدان 

فيما المخطط أن ا، مليون دوالر سنويًّ  100وكينيا نحو التبادل التجاري بين إيران وفي هذا الصدد، بلغ 
تشمل أوغندا، أربع اتفاقيات اقتصادية وتجارية، مع كما وقعت إيران ، اليار دوالر سنويًّ الرقم إلى مرفع هذا يتم 

ت إيرانية بهدف إيجاد لتجميع الجرارات، وتنمية الثروة السمكية، وتخصيص بعض األراضي لمؤسسامشروعات 
 منطقة زراعية نموذجية، كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم حول برامج إذاعية وتليفزيونية.

محطة في كينيا، بجانب محطة استطالع  لموساد اإلسرائيليبعيدة عن ذلك كله؛ حيث ل وال تقع إسرائيل
 مهمة في إريتريا.

سعًيال للحصول  من الدول األفريقية، ، بزيارة لعددنتنياهو زراء اإلسرائيلي بنيامينرئيس الو ومؤخًرا، قم 
 على مواطئ قدم لها، والحصول على تأييدها السياسي والتصويتي في األمم المتحدة، ومؤسساتها المختلفة.

ومن بين الدول التي تركز عليها إسرائيل في استراتيجيتها تلك، إثيوبيا؛ حيث هناك مشروع حجمه ألف 
 فدان، تملكها دولة االحتالل، بجانب مشروعات أخرى في مجال الكهرباء والطاقة والزراعة والري. 

أديس أبابا، بحسب  مع عسكريةالتفاقيات كما سوف توقع إسرائيل في الفترة المقبلة، توقيع عدد من اال 
، باإلضافة إلى تخطيط إسرائيل لدعم أحد أهم قطاعاتها االقتصادية، وهو تجارة الماس الحكومة اإلثيوبية

 الُمَعاَلج، وهي ثاني أكبر منِتج عالمي له.

                                                 
 (. المصدر السابق.12)
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، تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع اإلسرائيلية، من إسرائيليةأمن إلبرام عقود لشركات كذلك تخطط إسرائيل 
 تعمل في مناطق عدة من القارة األفريقية.لتدريب مليشيات أجل 

نأتي بعد ذلك إلى العب آخر مستجد في السنوات األخيرة، وهو تركيا، التي تلعب في منطقة باب المندب 
ع نفوذها يوتوس، تعزيز نشاطها االقتصادي والسياسيعلى تركيا ؛ حيث تعمل القرن األفريقيمن جهة 
 .أفريقيافي العسكري 

ليارات دوالر م 3.9م، إلى 2010ورفعت تركيا مساعداتها الرسمية إلى دول أفريقيا من مليار دوالر عام 
 م.2015عام 

ثيوبيا هي أكبر شريك اقتصادي وتجاري لتركيا في أفريقيا، وتتلقى وحدها استثمارات تركية قدرها   2.5وا 
 في أفريقيا.استثمارات تركية مليار دوالر من إجمالي ستة مليارات دوالر 

كما مليون دوالر،  400تزيد على مساعدات إنسانية وتقنية وفي الصومال، أنفقت الحكومة التركية 
تضم كما كلية عسكرية لتدريب الضباط الصوماليين، و قاعدة عسكرية تعمل في الوقت الراهن على بناء 

 الصومال أكبر سفارة لتركيا من حيث المساحة.

، ولكن الوجود العسكري الصيني في المنطقة، يتعلق الصينناك قوى مثل ومن خارج الشرق األوسط؛ ه
فقط بحماية االستثمارات الصينية هناك، ولكنها خرجت خارج هذا اإلطار، وبدأت في منافسة القوى األخرى في 

العام المقبل، تنتهي في ، في جيبوتيلها قاعدة بناء قواعد عسكرية في المنطقة؛ حيث بدأت في تشييد 
 م.2017

 

 نحو استراتيجية عمل عربية

منطقة باب المندب، من خالل العرض السابق؛ يمكننا أن نلمس سمات عدة للوجود اإلقليمي والدولي في 
قوى غير عربية، وفوق ذلك لها أجنداتها وأول هذه السمة، هو أن القوى الفاعلة هناك، في غالبيتها، 

 بل وتهدد األمن القومي العربي.، المختلفة تماًما عن المصالح الحيوية العربية
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كما أنه هناك سمة ثالثة مهمة في هذه االستراتيجيات، وهي أن هناك تنافر أو على األقل عدم تنسيق 
في سياسات األطراف العربية فيها، بل إن بعض الوجود العربي هناك، مثل التواجد السعودي في إثيوبيا؛ 

 ة أخرى، وعلى رأسها مصر.يتعارض بل ويتهدد األمن القومي لدول عربي

 صياغة استراتيجية أكثر عمًقا بين الدول العربية على النحو التالي: وِمن َثمَّ؛ فإن هناك حاجة إلى

. تشكيل لجنة في جامعة الدول العربية، على مستوى السفراء والمندوبين الدائمين، من الدول العربية 1
تشمل مصر والسعودية واليمن وجيبوتي والصومال، المتشاطئة لباب المندب، باإلضافة إلى مصر، أي 

باإلضافة إلى اإلمارات والكويت، تنبثق عنها لجنة أخرى فنية تضم مسؤولين من وزارات الخارجية وأجهزة 
 المخابرات في هذه الدول.

ة . تكون هذه اللجان مجااًل لدراسة أكثر دقة وعمًقا من الناحية المعلوماتية، لنشاط القوى اإلقليمي2
 والدولية الكبرى في اإلقليم.

. تكون هذه اللجان مجااًل للنقاش وطرح الرؤى حول مواقف وسياسات الدول العربية الكبرى في هذه 3
تحقيق المزيد من التنسيق بين الدول العربية المتواجدة هناك، لكي ال يحدث تنافًسا بينها، من أجل المنطقة، 

صالح األمن القومي لدول أخرى كما في حالة النشاط السعودي أو أن يقود تداخل إحداها إلى تهديد م
 والمصالح المصرية.

من أجل ضمان عدم وجود قوى غير عربية إقليمية على وجه الخصوص . وضع استراتيجيات عمل 4
سرائيل، من خالل استراتيجية دعم متكاملة، تعمل من خالل مختلف  في المنطقة، والسيما إيران وتركيا وا 

ًما كاماًل لمطالب الدول األكثر الوسائل  واألدوات، االستخبارية والسياسية والعسكرية واالقتصادية، تتضمن تفهُّ
 فقًرا ودول األزمات فيها، والعمل على دعمها، وتقديم البديل الفعال.

. وضع استراتيجية تتضمن وجود مؤسسات مثل األزهر الشريف، وهيئات كبار العلماء في مصر 5
سرائيل في والسعودية وغ يرها من دول المنطقة، من أجل مكافحة رافَدْين أساسيَّْين تعمل من خاللها إيران وا 

المنطقة، الرافد األول، هو أنشطة التشيع، والثاني، هو جماعات السلفية الجهادية، بحيث تكون هناك خطة 
ية المعادية لمصالح األمن متكاملة للحجز عند المنبع، لمنع وجود روافد بشرية تقدم الدعم للقوى اإلقليم

 القومي العربي.
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ثم نأتي إلى النقطة األهم في هذا الصدد، والتي تنبثق من طبيعة المهددات التي تواجه باب المندب 
 واألمن القومي العربي بشكل عام.

ة، فهذه المهددات لها طبيعتان مهمَّتان، الطبيعة األولى، أنها مهددات عسكرية وأمنية باألساس، والثاني
أنها تأتي من تحالفات وقوى إقليمية غير عربية بشكل عام، ومن قوى كبرى من الخارج، على رأسها التحالف 

 األنجلو ساكسوني.

كذلك أن يكون هناك تحالًفا عربيًّا أواًل، لمواجهة هذه التحالفات والتكتالت،  انهاتان الطبيعتان تفرض
الف، هي أداة عسكرية وأمنية، بموجب أن المهددات عسكرية وثانيًّا، أن تكون األداة األساسية لهذا التح

 وأمنية بالدرجة األولى.

وهنا نقف أمام مشروع شديد األهمية في هذا المجال، وهو مشروع القوة العربية المشتركة الذي طرحه 
 .م2015الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مارس 

، فإن هدف القوة العربية المشتركة هو "التدخل (13)ح للقوةووفق المادة الثانية من البروتوكول المقتر 
السريع، تشارك فيها الدول األطراف "اختياريًّا"، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديدات 

ا لألمن ا مباشرً التنظيمات اإلرهابية، والتي تمس أمن وسالمة واستقرار أي من الدول األطراف وتشكل تهديدً 
 مي العربي".القو 

 وفي المادة الثالثة من البروتوكول، ورد أن مهام القوة هي:

. التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات اإلرهابية التي تشكل تهديدًا مباشرًا لألمن 1
 القومي العربي.

ات المسلحة أو . المشاركة في عمليات حفظ السلم واألمن في الدول األطراف، سواء لمنع نشوب النزاع2
لتثبيت سريان وقف إطالق النار واتفاقيات السالم أو لمساعدة هذه الدول علي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها 

 العسكرية واألمنية.
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. المشاركة في تأمين عمليات اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، وحماية المدنيين في حاالت الطوارئ 3
 أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.الناجمة عن اندالع نزاعات مسلحة، 

. حماية وتأمين خطوط المواصالت البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة األمن القومي العربي 4
 ومكافحة أعمال القرصنة واإلرهاب.

 . عمليات البحث واإلنقاذ.5

وزراء دفاع وخارجية  . مهام أخري يقررها مجلس الدفاع، الذي ذكرت المادة الرابعة أنه سيتشكل من6
 الدول األطراف.

بعناصر عسكرية برية وجوية "تشارك كل دولة طرف أما المادة الثامنة فقد ذكرت في بندها األول، أن 
دارية وطبية، طبقا إلمكانياتها وبما اليخل بمهام قواتها المسلحة  ".وبحرية وا 

، 628رقم ، القرار على مستوى القمةالعربية مجلس الجامعة م العربية الدورية، أصدر 2015وفي قمة 
"، لصيانة األمن القومي العربي"مشتركة العربية القوة البإنشاء م، 2015في التاسع والعشرين من مارس 

 م، لبحث اإلجراءات التنفيذية للمشروع.2015واجتمع بالفعل وزراء دفاع ورؤساء أركان عرب في مايو 

جامعة العربية تأجيل اجتماع وزراء الأعلنت ذلك العام،  ولكن، وفي الحادي والثالثين من أغسطس من
الدفاع والخارجية العرب، إلقرار البروتوكول الخاص بالقوة العربية المشتركة، بعدما تلقت مذكرة من الوفد 

عرب فيها عن رغبة الحكومة السعودية في تأجيل عقد االجتماع لموعد يحدد في الجامعة، أالدائم السعودي 
 .(14)لم يتم تحديده إلى اآلن، و االحقً 

السعودية عطلت المشروع لصالح تحالف آخر أطلقته باسم التحالف "اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب"، ولم 
يلَق تأييًدا من الكثير من األطراف اإلسالمية خارج العالم العربي، بسبب ارتباطه باألزمة السعودية اإليرانية، 
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ندونيسيا وباكستانوبالتالي؛ فقد رات بلداٌن مثل ماليز  ، أن من شأنه تعميق الخالف الطائفي في العالم (15)يا وا 
 .(16)سالمياإل

أيد السعودية في موقفها عدد من دول الخليج، وهي البحرين وقطر واإلمارات والكويت، من دون سلطنة 
 ُعمان، بجانب العراق.

الجزائري ال يسمح بأي خروج  كما جاء االعتراض الجزائري على المقترح المصري، بمبرر أن الدستور
للقوات المسلحة الجزائرية لخارج الحدود، وهي أزمة غير مبررة من الجزائر؛ ألن األصل أن االنضمام إلى هذه 

 القوة اختياريًّا.

المهم، أنه وفق ما في البروتوكول المؤسس للقوة العربية المشتركة، يمكن البناء عليه من أجل تشكيل 
نما كذلك في مناطق نواة لتحالف سياسي  وعسكري عربي، ال يحفظ األمن فقط في مضيق باب المندب، وا 

األزمات األخرى والمناطق األخرى المهددة، مثل مضيق هرمز وليبيا، وغيرها من المناطق التي هي بحاجة 
 لتدخل عربي، من أجل مواجهة الكثير من المخاطر والمهددات التي يتعرض لها األمن القومي العربي.

.......... 

ويبقى أن نشير إلى أن أول مهمة يجب على حكماء المنطقة ورموزها السياسيين والدينيين؛ هي تنقية 
األجواء بين الدول المعنية، والسيما مصر والسعودية، والسعي إلى إيجاد تسوية سياسية األزمة اليمنية، بحيث 

 األمن القومي العربي في هذه المنطقة. تتفرغ هذه البلدان للعمل في مواجهة التحديات التي يواجهها

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛
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