احمل ــتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:
املصالح املصرية في البحر األحمر  ..التحديات وآليات التحرك

د .حسن أبوطالب

كشفت التفاعالت داخل البحر األمحر وما حوله من منافسات دولية وإقليمية وارتباطه املبارش بأقاليم جماورة كالقرن األفريقي واخلليج
وبحر العرب واملحيط اهلندي ،عن حدوث تأثريات مبارشة عىل املصالح املرصية الثابتة يف البحر األمحر .حيث فرضت التهديدات
ً
وأيضا الفرص املتاحة ذات الصلة بالبحر األمحر حتركات مرصية متزامنة يف أكثر من اجتاه تنموي واقتصادي وبيئي وأمني ،سواء الحتواء
التهديدات ومنع تطورها بام يؤثر عىل املصالح املرصية ،أو لتعزيز التعاون وحتقيق مكاسب مشرتكة جلميع األطراف العربية واألفريقية
ذات الصلة بالبحر األمحر .خاصة مع امتالك مرص إمكانات التأثري املبارش عىل جمريات التجارة العاملية من خالل تطوير قناة السويس
معا ،وهو ما يتطلب
وحتويلها إىل مركز جتاري وصناعي خيدم التجارة العاملية بشكل عام ،وحيقق عوائد كربى ومتنامية للمكانة املرصية ً
الكثري من مرشوعات التطوير بام يتناسب مع تطورات حركة املالحة الدولية وصناعة السفن العمالقة ،للحفاظ عىل قيمة القناة كممر
مالحي دويل ال يمكن االستغناء عنه ،ولوأد املرشوعات البديلة حتى قبل أن تطرح للتنفيذ.

خريطة التنافس والتهديدات في منطقة البحر األحمر

أحمد عسكر

مرسحا للتنافس اإلقليمي والدويل؛ وانعكس ذلك يف تزاحم العديد من القوى
أضحى البحر األمحر مع تزايد أمهيته اجليوسرتاتيجية
ً
واإلقليمية من أجل بسط النفوذ واهليمنة وإجياد موطئ قدم هلا يضمن محاية مصاحلها هناك ،والتي تتنوع ما بني سياسية
الدولية
َّ
َّ
مربرا للتدافع
األمنية
التهديدات
تنامي
واإلقليمية
الدولية
القوى
من
العديد
اعتربت
وقد
وعسكرية.
وأمنية
واقتصادية
ودبلوماسية،
ً
نحو املنطقة حتت ذريعة محاية أمن املنطقة والبحر األمحر .وتتمثل أبرز تلك التهديدات يف عسكرة البحر األمحر ،من خالل السباق
املحتدم عىل إقامة القواعد العسكرية يف املنطقة واالستحواذ عىل املوانئ البحرية املطلة عىل البحر األمحرً ،
فضل عن خماطر تدويل البحر
األمحر من خالل حتركات العديد من القوى الدولية حتت ذريعة محاية حركة املالحة البحرية ،وتأمني املرور يف البحر األمحر .ومن شأن
دورا يف استقطاب املزيد من املتكالبني عىل النفوذ وموطئ قدم يف املنطقة .ومن ثم،
استمرار الرصاعات والنزاعات اإلقليمية ،أن تلعب ً
ً
يظل الوضع يف البحر األمحر ً
مستقبل.
قابل لالنفجار واندالع الرصاعات جمد ًدا

األزمة اليمنية وتداعياتها على أمن البحر األحمر

٥

١١

د .معتز سالمة

تسببت احلرب اليمنية يف العديد من التغيريات يف البيئة األمنية للبحر األمحر؛ وذلك مع رغبة دول التحالف واحلوثيني يف السيطرة عىل
السواحل واملوانئ واملدن اجلنوبية والغربية باألساس(عدن ،املخا ،احلديدة)ً .
فضل عن تزايد هتديدات قوى ما دون الدولة ألمن املالحة
البحرية ،بعد تصاعد هتديدات مجاعة احلوثي .كام أصبحت اجلبهة اليمنية مع اندماج مرسح العمليات بني اخلليج العريب والبحر األمحر،
نتيجة لتطور العالقة املذهبية والعسكرية بني إيران ومجاعة احلوثيني ،إحدى جبهات تصفية احلساب بني إيران والواليات املتحدة ،وبني
ومؤخرا بني إيران وإرسائيل .وقد انعكس إدراك الدول املطلة عىل البحر األمحر ،وكذلك ذات املصالح
إيران واململكة العربية السعودية،
ً
الدولية به ،حلجم األخطار والتهديدات القائمة واملحتملة ،يف حجم املناورات العسكرية التي جرت يف البحر األمحر خالل السنوات
األخرية ،وكذلك اإلعالن يف يوليو  2018عن إنشاء جملس الدول العربية واألفريقية املطلة عىل البحر األمحر وخليج عدن ،كإحدى
آليات التعاون والتنسيق بني هذه الدول للحفاظ عىل أمنها.

١٧

السياسة اإلثيوبية في منطقة القرن األفريقي وانعكاساتها على البحر األحمر

بسمة سعد

مرت السياسة اإلثيوبية منذ تويل آيب أمحد مقاليد السلطة يف عام  ،2018بمرحلتني رئيسيتني عكست النهج الثوري يف تعاطيه مع
خمتلف القضايا واألزمات اإلقليمية ،وما اعتمد عليه من آليات .فبعدما توىل آيب أمحد قيادة مبادرة نرش السالم اإلقليمي وتعزيز
التكامل االقتصادي يف املنطقة ،رسعان ما انحرفت السياسة اإلثيوبية عن مسارها الداعم للسالم والتعاون والتنمية يف املنطقة ،نحو
إثارة النزاعات وتعميق التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية التي تواجهها دول القرن؛ وذلك يف ظل ما فرضته احلرب عىل إقليم
تيجراي من تداعيات سلبية ،كان أحد أبعادها الرئيسية إثارة النزاع احلدودي السوداين اإلثيويب ،تزامن ًا مع تعقد مسرية املفاوضات بني
إثيوبيا ومرص والسودان حول أزمة سد النهضة وطرح دولتي املصب خيار االحتكام لآللية العسكرية .وهو ما ُينذر بدخول املنطقة يف
حالة من عدم االستقرار ،تُلقي بظالهلا عىل أمن البحر األمحر ،وتُنبئ بإعادة القوى اإلقليمية والدولية هندسة شبكة حتالفاهتا يف املنطقة،
بشكل يساهم يف رسم مسار اجتاهات وأنامط التفاعل يف القرن األفريقي وعرب البحر األمحر.

األزمة الصومالية وتداعياتها على أمن البحر األحمر

٢٢

د .أحمد أمل

كشفت األزمة الصومالية عن قدر كبري من السيولة يف البنية السياسية ،فض ً
ال عن القابلية الكبرية لالجتاه نحو العنف األمر الذي ،جعل من
التدخالت اخلارجية ً
عامل أكثر حس ًام يف مسار األزمة .وقد محلت تلك األزمة تداعيات متعددة عىل األمن يف منطقة البحر األمحر وخليج
عدن؛ وذلك يف ظل االرتباط الكبري بني االستقرار يف الصومال واالستقرار يف كل دول اجلوار .ومما يزيد من تأثري األزمة الصومالية عىل
أمن البحر األمحر ما تشهده املنطقة من تنا ٍم غري مسبوق يف احلضور الدويل .وتأيت يف مقدمة التداعيات املبارشة لألزمة الصومالية عىل أمن
البحر األمحر إتاحة الفرصة لتمدد نشاط التنظيامت اإلرهابية باجتاه السواحل الصومالية ،وتكريس االعتامد عىل القوى الدولية يف تأمني
ونظرا لالرتباط القائم بني األوضاع الداخلية يف
املياه اإلقليمية الصومالية باإلضافة إىل استدعاء التنافس الدويل عىل سواحل الصومال.
ً
الصومال وأمن املمرات املالحية الدولية قبالة سواحلها ،فإن تقديم الدعم إلنجاح العملية السياسية يف الصومال واستعادة االستقرار
من جديد يعد استثامر ًا رضوري ًا يف األمن اإلقليمي.
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