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7 » أمن البحر األحمر«

حيظي البحر األمحر بأمهية اسرتاتيجية لكونه من أهم املمرات املائية عىل مستوى العامل، حيث يربط بني ثالثة قارات مهمة هى آسيا وأفريقيا 
وأوروبا فضال عن أمهيته للتجارة واملالحة العاملية، وهذا جعله حمط اهتامم من العديد من القوى الدولية واإلقليمية.

وقد تزايدت أمهية البحر األمحر خالل املرحلة الراهنة بسبب عدة تطورات مرتبطة بصورة رئيسية  برصاعات حادة يشهدها جنوب البحر 
األمحر، فضال عن جمموعة من النزاعات السياسية املتعددة األبعاد، إىل جانب عدة حتوالت جيوسياسية ىف منطقة القرن األفريقى، هذه التطورات 

دفعت ىف اجتاه تغيري املنظور العربى واألفريقى ىف التعامل مع اإلشكاليات األمنية املتصاعده ىف منطقة البحر األمحر. 
الدولية  والقوى  وإرسائيل،  وإيران  كرتكيا  اإلقليمية  القوى  من  عدد  تدخالت  ازدياد  ىف  مبارشة  غري  بصورة  التحوالت  هذه  سامهت  كام 
الدول  من  بعدد  واالقتصادية  األمنية  االرتباطات  عرب  سواء  األمحر  البحر  إقليم  ىف  وبريطانيا  وفرنسا  وروسيا  والصني  املتحدة  كالواليات 

املتشاطئة، أو عرب التواجد األمنى والعسكرى املبارش من خالل القواعد العسكرية ىف اإلقليم نفسه. 

كيف ميكن حتقيق األمن في البحر األحمر؟

افتتاحية العدد:

خريطة رقم )1( : القواعد العسكرية يف مدخل البحر األمحر
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يف ظل هذه التطورات، يظل  البحر األمحر يتمتع بأمهية خاصة ملرص، 
التى متثل أحد أهم روافد  السويس  قناة  بأمن  ارتباطه احليوى  بسبب 
الدخل القومى املرصى. والرتباطه كذلك بسياق العالقات املرصية-
عىل  لتأثرياهتا  األفريقى  القرن  دول  مع  العالقات  خاصة  األفريقية، 
السياسى  الثقل  وعىل  الدول،  بتلك  املرصية  االقتصادية  االرتباطات 

اإلقليمى املرصى ىف املنطقة نفسها.
وقد شكلت املعطيات السابقة دافعا لتصدر قضية كيفية تأمني البحر 
ربطه  يتم  وهل  والسياسية،  األكاديمية  الدوائر  يف  املناقشات  األمحر 
بأطر أمنية إقليمية عربية أم دولية أم أفريقية ؟ وما هو دور مرص يف مثل 

هذه املناقشات؟ وما هو موقفها؟.
وىف هذا السياق، يناقش هذا العدد من دورية بدائل،  األبعاد املختلفة 
ألمن البحر األمحر خالل املرحلة الراهنة، بام يف ذلك األبعاد السياسية 
واالقتصادية واألمنية والعسكرية، وجتادل دكتورة أمانى الطويل خبري 
األهرام  بمركز  الدولية  الدراسات  وحدة  ورئيس  األفريقية  الشئون 
البد  املختلفة  األبعاد  هذه  بأن  واالسرتاتيجية،  السياسية  للدراسات 
أمامها  املتاحة  اخليارات  كافة  تقييم  عند  االعتبار  يف  مرص  تضعها  أن 
بام خيدم مصاحلها  األمحر  البحر  األمن يف  املسامهة يف حتقيق  أجل  من 

االسرتاتيجية.
أوهلا  يتناول  الطويل إىل عدة حماور،   أماين  وتنقسم دراسة دكتورة 
تصاعد مستوى املخاطر والتهديدات ىف إقليم البحر األمحر عرب تزايد 
العسكرة،  البحرية، وتصاعد ظاهرة  به كالقرصنة  التهديدات األمنية 
الثانى  املحور  أما  اإلرهابية.  التنظيامت  وخماطر  اليمن،  ىف  واحلرب 
الطاقة،  كأمن  األمحر  البحر  ىف  للمصالح  االقتصادية  األبعاد  فيتناول 

وأمن  املوانئ،  وأمن  أفريقيا،  رشق  يف  اهليدروكربونية  واالكتشافات 
اجلزر. ويناقش املحور الثالث التحوالت اجليوسياسية ىف إقليم البحر 

األمحر. 
املطروحة  املرشوعات  بعض  الدراسة  من  الرابع  املحور  وحيلل 
الدول  بعض  قبل  من  سواء  األمحر،  البحر  منطقة  يف  األمن  لتحقيق 
العربية ، أو من قبل بعض اآلليات وبعض الدول األفريقية، كام تناقش 

املقاربات اإلرسائيلية والدولية خاصة األمريكية واألوروبية. 
وتناقش دكتورة أماين الطويل يف املحور اخلامس واألخري اخليارات 
بالنظر  األمحر؛  البحر  منطقة  ىف  واالستقرار  األمن  بشأن  املرصية 
املرصية  وباملوانئ  السويس  بقناة  املنطقة بصورة حيوية  تلك  الرتباط 
الدراسة  نظر  وجهة  من  يفرس  ما  وهو  األمحر،  البحر  عىل  املتواجدة 
إقدام مرص عىل التمركز العسكرى ىف إحدى جزر باب املندب إدراكا 
منها ملخاطر التهديدات األمنية التى متوج هبا املنطقة من ناحية، ومحايًة 

ملسار التجارة العاملية املرتبطة بقناة السويس من ناحية ثانية. 
ووزهنا  ثقلها  باستخدام  مرص  تتحرك  أن  رضورة  الدراسة  وترى 
اإلقليمى ىف الدفع نحو تشكيل »حتالف عريب- أفريقي مشرتك ملنطقة 
الردع  اسرتاتيجيات  عىل  التحالف  يقترص  ال  بحيث  األمحر«،  البحر 
األمنى فقط، بل يتجاوز هذا النطاق إىل تبنى اسرتاتيجيات تقوم عىل 
شهدها  التى  التطورات  حسباهنا  ىف  تأخذ  وتنموية  اقتصادية  أبعاد 

اإلقليم خالل العقدين املاضيني. 


