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يود املؤلف أن يشكر مركز بروكنجز الدوحة وبرنامج السياسة الخارجية يف معهد بروكنجز وحكومة الرنويج عىل 
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أخرياً، يشكر املؤلّف العدد الكبري من الزمالء واملحاورين الذين ساهموا يف تقديم املعلومات واألفكار لهذه الورقة.

ترتكز هذه الورقة عىل عرشات التشاورات مع مسؤولني حكوميني وجهات فاعلة غري حكومية من الخليج والقرن 
األفريقي، فضالً عن مجال أوسع من الدول واملؤّسسات املهتّمة التي تضّم اململكة العربية السعودية ومرص والسودان 
وأريرتيا وجيبويت والصومال )وصوماليالند( واليمن وأثيوبيا وقطر واإلمارات العربية املتحدة وتركيا واالتحاد األورويب 
املعنية  الدولية  الحكومية  والهيئة  املتحدة  واألمم  األفريقي  واالتحاد  املتحدة  والواليات  والرنويج  وفنلندا  وأملانيا 

بالتنمية   )إيغاد(. وأجريت املقابالت واألبحاث باإلجامل بني أبريل ويونيو 2019.

                  زاك فريتني
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ملّخص تنفيذي

غدا البحر األحمر بشكل متسارع حلبًة للتنافس الجيوسيايس، إذ أّن انخراطاً غري معهود بني الدول الخليجية والقرن 
األفريقي يعيد تأطري السياسة واالقتصاد واألمن عىل ضّفتَي أحد املعابر املائية األكرث ازدحاماً يف العامل.1 وقد تقاطر 
األصدقاء واألعداء يف هذا الجوار الذي يزداد ازدحاماً مع اكتساب البحر األحمر وجواره أهّمية اسرتاتيجية أكرب. وتكرث 

الفرُص واملخاطر، وكام هو حال أّي حدود ناشئة، ما زالت قواعد اللعبة غري مكتوبة.

وتزيد فورة النشاطات الجديدة احتامالت التعاون السيايس والتكامل االقتصادي يف ساحة البحر األحمر الناشئة. 
لكن مع تنافس األخصام اإلقليميني لكسب النفوذ وقدرة الوصول، ساد طابع التبارز حتّى اليوم. فام من مهيمن 
واضح واملنافسة بني الطامحني تتّصف بإلقاء النفوذ عىل مساحات أوسع من الرّب والبحر. وللدول التي تقع ضمن 
املنطقة وخارجها حّرية املالحة هي عىل املحّك، فضالً عن حامية التجارة البحرية والسيطرة عىل معرب اسرتاتيجي 
الديناميات  هذه  يف  أيضاً  االقتصادية  الجغرافيا  وتؤثّر  املندب.  باب  أي  الجنويب،  األحمر  البحر  مدخل  عند  مهم 
اليمن  الحرب يف  التحتية. وأثّرت  والبنى  الطاقة  السياسية وتطوير  والتحّوالت  األيديولوجيا  الجديدة، شأنها شأن 
أيضاً يف الحسابات االسرتاتيجية فضالً عن املواجهة بني إيران وخصومها يف املمرات البحرية املحاذية. ومن منظور 
أوسع، تشّكل نقطة الوصل بني البحر األحمر وخليج عدن أيضاً الجانَب الغريب من مرسح ناشئ من املنافسة بني 

القوى العاملية، أال وهو املحيط الهندي.

ولحسن الحّظ، تناقش الحكومات عىل الساحلنَي تأسيس ما يُسّمى “منتدى للبحر األحمر”، وهو ملتقى قد تجتمع 
تحت رايته الدول املعنية ملناقشة املصالح املتشاطرة وتحديد التهديدات الناشئة وإيجاد حلول مشرتكة. وعىل مدى 
السنة املاضية، أُطلِقت سلسلة من املبادرات الهادفة إىل إنشاء إطار حوكمة من هذا النوع، مع مقاربات مختلفة 
ومستويات مختلفة من النجاح. فقد أّدت الرؤى املتنافسة إىل تعاون وتوتّر عىل حّد سواء، مع جّس الدول اإلقليمية 

نبض الواحدة األخرى واختبار أفكار مختلفة حول الشكل األنسب للمنتدى وللعضوية فيه وألهدافه.

وتشّكل الدول الساحلية املطلّة عىل البحر األحمر النقطة الثابتة يف الحوار، مع أّن دوالً مجاورة مهّمة بدأت تنخرط 
يف املوضوع أيضاً. وقد أعربت أوروبا عن اهتاممها بدعم منتدى كهذا، فيام رّسخت الصني حضوراً اقتصادياً وعسكرياً 
لها عند مدخل البحر األحمر. يف غضون ذلك، يرى بعضهم أّن الواليات املتحدة غائبة أكرث فأكرث عن املنطقة وأّن 
مظلّتها األمنية اإلقليمية القامئة منذ عقود مل تعد مضمونة. وفتحت التصّورات باالنسحاب األمرييك مساحة جديدة 

لكن غري مستقرّة تعطي القّوة لبعض الجهات الفاعلة اإلقليمية وتُربك بعضها اآلخر.

املتغرّي ثّم تطرح األسباب املربِّرة لقيام إطار عمل للحوكمة عرب  البحر األحمر  الورقة ملحة عن سياق  تعطي هذه 
اإلقليمية. وتسلّط الضوء عىل مختلف املبادرات املطروحة حتّى اليوم، مبا يف ذلك التحديات التي تواجهها ومخاطر 
أخرى  منتديات  وتحّدد  االعتبار  بعني  املنتدى  مهندسو  ليأخذها  تصميمية  عنارص  أيضاً  الورقة  وتقّدم  استغاللها. 
متعّددة األطراف قد تشّكل مناذج يُحتذى بها. أخرياً، تطرح وجهات نظر من الدول الساحلية والدول املجاورة لها 

واملجموعة األوسع من الجهات الفاعلة العاملية املهتّمة باألمر.
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ترتكز هذه الورقة عىل اعتقاد بأّن الدول الخليجية واألفريقية والرشكاء الخارجيني سيستفيدون من تأسيس إطار عمل 
لحوكمة البحر األحمر. ويف أفضل الحاالت، بإمكان أصحاب املصلحة هؤالء معاً معالجة مسائَل متنّوعة مثل التجارة 
البيئة وإدارة الرصاعات. ويف  العاّمليّة وحامية  البحري والهجرة املختلطة والعالقات  التحتية واألمن  البنية  وتطوير 
أسوأ الحاالت، يف وسع هيكلة كهذه أن تزيد كلفة النشاطات املقّوضة لالستقرار عىل أّي دولة عضو، مع منح الدول 
األفريقية منّصة للتعاطي مع الدول الخليجية عىل أساس متساٍو أكرث وتعاميل أقّل. وعىل أرض الواقع، قد يفرض 
منتدى منتظم انخراطاً أوسع وأمنت بني الحكومات الخليجية وحكومات القرن األفريقي، حيث أّن املعرفة بالسياسة 

واملجتمع واألنظمة البريوقراطية أضعف مام قد يشري إليه الكالم العاطفي عن التاريخ املُتشاطر.

وقد تضطّر الدول الساحلية وأصحاب املصلحة املهتّمون إىل إعطاء قرارها قريباً حيال املبادرات الناشئة، مبا يف ذلك 
إن كانوا يريدون املشاركة يف منتدى مقرتح )أو دعمه( وكيفية رفع قيمته إىل أقىص حّد وكيفية التنسيق بني املبادرات 
املتنافسة املحتملة. ومن دون الوضوح حول غاية املنتدى وعضوية تتّسم بالشمولية الكافية قد تفشل كّل مبادرة 

من املبادرات.

ومع محاولة دول بثقافات وأنظمة حكم وأساليب دبلوماسية مختلفة تشكيل تجّمع جديد متعّدد األطراف، ال تخلو 
الطريق من العوائق. لكّن املنافع املحتملة التي يقّدمها التكامل والتنمية وإبعاد شبح الرصاعات تستحّق العناء. ولن 
مينح منتدى للبحر األحمر ازدهاراً مشرتكاً أو عالجاً لكّل املشاكل، لكن يف وسعه أن يؤّمن لهذه املجموعة املتنّوعة 
من الجهات الفاعلة ملتقى لرسم معامل النظام عرب اإلقليمي الناشئ ولزيادة الفرص املتاحة والتقليل من املخاطر يف 

منطقة قد تعم فيها الفوىض لدرجة خطرية.
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ميكن فهم تاريخ الخليج العريب والقرن األفريقي جزئياً من خالل ازدواجية محورها التباين يف اعتبار البحر األحمر 
كميزة موّحدة أم كميزة مفرّقة. وبالفعل، لقد ترّسخت ثقافة كّل من هاتنَي املنطقتني واقتصادهام وشعبهام بفعل 
التجارة  وتشكل  للرّضاء.  كان  أم  للرّساء  ذلك  أكان  الضيّق، سواء  املايئ  املمر  جانبَي هذا  االنخراط عىل  من  أجيال 
والهجرة واإلرث اللغوي والتشابه الديني جزء من هذا التاريخ املشرتك، مثلام يشكل أيضاً الرّق والرصاع والتشكيك 
الديني جزء آخر. وقد حرّكت إسقاطات السلطة واإليديولوجيا، مبا فيها تسابق الحرب الباردة، العالقات، شأنها شأن 
التضخيم من  يتّم أحياناً  الوقت عينه،  الخليج. يف  الرثوات الرسيع يف  التي نتجت عن تكديس  التكافؤ  نقاط عدم 
فائدة هذا التقارب الجغرايف، ماّم يؤّدي إىل كالم عن ثقافة متشاطرة وقرابة عائلية وادعاءات تتجاوز أحياناً الوقائع 

التاريخية أو ينكر اختالفات جوهرية متعلقة بالدولة واملجتمع.2

بيد أّن حكايات جديدة تلوح يف األفق. فقد أّدى مزيٌج من التغيريات السياسية واالقتصادية واألمنية إىل بروز نظام 
جديد يف البحر األحمر، وإن كان نظاماً شديد التقلب والتغيري. فمع بطالن الجغرافيا القدمية واالفرتاضات القدمية، 

بات السياق عرب اإلقليمي املتغرّي متأثراً برتابط متزايد عىل ثالثة مستويات. 

املستوى األّول—التحوالت السياسية يف القرن األفريقي: ميّر القرن األفريقي يف فرتة تغيري سيايس جذري انطلقت 
رشارته يف العام 2018 بفعل املطالب الشعبية باإلصالح.3 ومن شأن خلع أنظمة مرّت عليها عقود يف الدولتنَي الكربيني 
القرن  منطقة  يف  تاريخياً  يكون  قد  تحّوٍل  بروز  احتاملية  يزيد من  أن  السودان،  ثّم يف  أوالً  أثيوبيا  املنطقة، يف  يف 
األفريقي الكربى. ومع أّن هذا التغيري أىت بتحفيز محيّل، أثّرت الدول الخليجية منذ انطالقه يف العملية االنتقالية يف 
كّل دولة باتّجاه إيجايّب وسلبّي عىل حّد سواء. ويقابل الوعد بالتجديد السيايس القدر ذاته من الهشاشة، وفيام ال 
تزال النتائج غري أكيدة أبداً، سبق أن رسمت هذه األحداث معامل التطّورات يف جيبويت وأريرتيا والصومال ومنطقة 

صوماليالند املنفصلة املجاورة، وستستمّر برسمها.

املستوى الثاين—انخراط )وتنافس( خليجي جديد: منذ العام 2014، أّدت الحسابات االقتصادية واالسرتاتيجية إىل 
التجيّل األوضح لهذا االهتامم  القرن األفريقي. وكان  الخليجية يف  النشاط للدول  بروز مستويات غري معهودة من 
الجديد السباَق املحموم عىل العقارات عىل الساحل األفريقي حيث استقطبت عمليات االستحواذ عىل موانئ تجارية 

وقواعد عسكرية اهتامماً أجنبياً ملحوظاً.4

وأىت انخراط الخليج يف القرن األفريقي بدايًة وليدَة مخاوف حول النفوذ اإليراين املحتمل، مبا يف ذلك اإلمكانية يف 
أن تكسب إيران موطئ قدم يف البحر األحمر.5 لكّن هذا االندفاع عَكس خطوة أوسع َخطَتها أبوظبي والرياض لنيل 
سلطة أكرب يف الرشق األوسط واملناطق املحيطة به. وكان حامس الدولتني كبرياً، فرّسختا نفسهام يف وقت كانت فيه 

القوى التقليدية )مرص وسوريا والعراق( ضعيفة وبدت فيه الضامنات األمنية األمريكية مبهمة أكرث فأكرث.6

وضاعف العاهل السعودي والشيخ اإلمارايت جهودهام يف العام 2015 مع اندالع الحرب يف اليمن، باحثنَي عن مواقع 
مطلّة عىل الساحل األفريقي، ألنهام َعِمال عىل توسيع العمليات الرّبية والبحرية يف املرسح املحيط. وعىل الرغم من جهود 

املقّدمة: سياق جديد للبحر األحمر
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الوساطة التي بذلتها األمم املتحدة واتفاق وقف إطالق نار إسمي مليناء الحديدة عىل البحر األحمر يف ديسمرب 2018، ما 
زالت نريان الحرب يف اليمن مستعرة وما زالت األزمة اإلنسانية وأزمة التهجري اللتان ولّدتهام تضعان املزيد من الضغط 
عىل املنطقة.7 ومع تعارك الفصائل اليمنية والحوثيني املدعومني من إيران واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة والقوت السودانية التي ترعاها الدول الخليجية للسيطرة عىل األرايض والساحل ومع بروز توتّر أوسع مع إيران 

يف املمرّات املائية املجاورة، تبقى هذه املناطق البحرية ذات الحركة املالحية املكتظة غري مستقرّة إىل حّد كبري.

واألهّم أّن الفورة لكسب النفوذ وقدرة الوصول يف القرن األفريقي ازدادت يف العام 2017 نتيجة األزمة الخليجية، مع 
انتقال الخصام املحتدم الذي يضع اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ومرص يف وجه قطر 
وتركيا إىل القرن األفريقي. فقد استقطبت هذه العداوة التي تُزكيها تيارات شخصية وسياسية وتجارية وأيديولوجية البحر 
األحمر وزعزعت أقساماً من القرن األفريقي، وهو منطقة أصالً متقلقلة تجهد لتخطّي انشقاقاتها التي تعانيها منذ زمن 
بعيد. ويف السنتنَي اللتني تلتا، أّدى االنخراط الخليجي إىل استثامرات مهمة وإىل بعض األحداث السياسية اإليجابية امللفتة، 
ماّم أعطى ملحة عن املنفعة التي ميكن أن يأيت بها تكامل أوسع.8 لكّن الفرتة اتّسمت أيضاً مبحاوالت قاسية إلحالل أنظمة 

صديقة وتحجيم الخصوم وضامن املصالح التجارية، يف الصومال وجيبويت وأثيوبيا والسودان.

البحر  يف  يجري  ملا  ثالثاً  بعداً  العظمى  القوى  تنافس  إمكانية  أضافت  العظمى؟  القوى  الثالث—تنافس  املستوى 
البحر  بوابة  الدوالرات عرب  املليارات من  تبادل تجاري بقيمة مئات  الكثرُي. فكّل عام، يجري  األحمر، وعىل املحّك 
السويس  قناة  املتوسط عرب  البحر  املالحة من  األوسط. وتعتمد حرية  أوروبا وآسيا والرشق  بني  الجنوبية،  األحمر 
كانت  كيلومرتاً. ولطاملا  يبلغ عرضه 32  الذي  الضيق  املمّر  والهادئ عىل هذا  الهندي  املحيطنَي  إىل  األحمر  والبحر 
جيبويت، تلك الدولة املدينة الصغرية التي تقع يف نقطة محورية يف البحر األحمر وخليج عدن، امليناَء ذا املياه العميقة 
عندما  كبري  بشكل  االهتامم  وازداد  واليابانية.  والفرنسية  األمريكية  العسكرية  املنشآت  ومركَز  املنطقة  يف  الوحيد 
انضّمت الصني إىل هذه املجموعة يف العام 2017، بعدما افتتحت أّول قاعدة لها خارج البالد عىل بعد قرابة عرشة 
كيلومرتات فقط من القاعدة األمريكية، فيام أعربت الهند واململكة العربية السعودية وروسيا عن اهتامم كّل منها 

بتأسيس حضور إقليمي لها هناك.9

الهندي  واملحيط  الهادئ  املحيط  منطقة  بروز  ومع  التجاري  تبادلها  وحجم  الخارجي  الصني حضورَها  تعزيز  ومع 
كمرسح للتنافس، كسب القرن األفريقي والبحر األحمر بدورهام االهتامم من جهات جديدة. فرّداً عىل وصول الصني 
إىل املنطقة، تّم رصد املزيد من موارد الحكومة األمريكية للقاعدة يف جيبويت ولتنويع الوضع العسكري األمرييك يف 
املنطقة. وأعرب األعضاء يف الكونغرس عن قلقهم يف العام 2018 حول تداعيات األمن القومي املحتملة املتأتّية عن 
سطوة الصني الجديدة يف جيبويت، مع أنّهم ضّخموا من أهّمية هذا الخطر.10 وبعد ذلك بقليل، شّدد مستشار األمن 
القومي األمرييك آنذاك جون بولتون عىل تركيز إدارة ترامب عىل تنافس القوى العظمى عندما كشف النقاب عن 
اسرتاتيجية جديدة ألفريقيا، مسلّطاً الضوء أيضاً عىل قدرة وصول بكني يف جيبويت والقرن األفريقي والطرق التجارية 
يف البحر األحمر. والحظ املراقبون أّن خطاب بولتون حول السياسة األمريكية يف أفريقيا ضّم 14 إشارة إىل الصني، 

ذاكراً مخاوف حول أفخاخ ديون محتملة واستحواذات ملوانئ وسلوك عسكري شائن.11

يف غضون ذلك، تتعاون دول الخليج بطرق مختلفة مع املصالح التجارية الصينية وتتنافس معها يف محاولتها لرسم 
معامل عالقاتها الجغرافية االقتصادية الخاصة مع بكني. مثالً يَرى قطاع اللوجستيات والشحن اإلمارايت العاملي أّن حجم 
التبادل التجاري بني الصني وأفريقيا وأوروبا يف منّو، لذا َهَدَف من خالل وسائل حكومية وتجارية إىل دمج نفسه يف 
ظاهرة الحزام والطريق قبل أن تحّل محلّه جهة أخرى. ومع استمرار توّسع الجهات الفاعلة الخارجية عىل املستويني 
التجاري والعسكري، ومع تخصيص القوى العاملية املزيد واملزيد من املوارد لغريب املحيط الهندي ومنطقة املحيط 
الهندي واملحيط الهادئ األوسع، قد تجد دول البحر األحمر والقرن األفريقي نفسها عرضة أكرث فأكرث لـ“الضغوط 

اآلتية من خارج املنطقة” واملنافسة املرتبطة بالسياق األمني العاملي األوسع واملتغرّي.12
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خّمن صانعو السياسات التقّدميون أنّه ال بّد من إيجاد إطار عمل جديد متعدد األطراف إلدارة انتشار النشاط يف 
هذه املستويات الثالثة. فأصبح ما يعرف باسم “منتدى للبحر األحمر” موضوع نقاش كبرياً يف العامني 2018 و2019، 
ضمن املنطقة وخارجها عىل حّد سواء. ويشّكل إنشاء تجّمع كهذا قد تجتمع فيه الدول املعنية ملناقشة املصالح 

املتشاطَرة وتحديد التهديدات الناشئة ووضع الحلول املشرتكة رّداً معقوالً عىل الوقائع الجديدة.

التجارة  متنّوعة مثل  الخليجية واألفريقية معالجة مسائل  الدول  األحمر، يف وسع  البحر  لدول  تجّمع  راية  وتحت 
وتطوير البنية التحتية واألمن البحري والهجرة املختلطة والعالقات العامليّة والتدفقات املالية وحامية البيئة وإدارة 
الرصاعات. وقد تستفيد الدول األفريقية األقل تطوراً، التي يواجه بعضها صعوبات يف جذب اهتامم ونفوذ جديَدين 
من الدول الخليجية الرثية، أيضاً من منّصة متعددة األطراف تستطيع فيها التعبري عن أهدافها ومصالحها املتشاطَرة 

مع الحّد من الضغوط املتأتّية عن الرعاية املالية.

وتساعد ثالثة أمثلة محّددة عىل توضيح املنافع املمكنة من إنشاء منتدى كهذا. أوالً، يف حال وقوع حدث أمني يف 
منطقة البحر األحمر، سواء أكان بسبب الحرب يف اليمن أم خصومات إقليمية أم تداعيات اضطراب سيايس أم قرصنة 
أم إرهاب، بإمكان املنتدى رمّبا أن يجتمع إلدارة املشكلة والحؤول دون املزيد من التصعيد والتنسيق للرّد. فام من 
مكان يف املنطقة حالياً مخّصص للقيام بهذا النوع من النقاشات. وبدون منتدى كهذا، يبقى خطر نشوب رصاع غري 

متعّمد عالياً بشكل غري مرّبر.

ثانياً، تعني فكرة انتشار املزيد من املوانئ التجارية عىل الساحل األفريقي، وهو منطقة لطاملا خدمها حرصاً تقريباً 
ميناٌء وحيد يف جيبويت، افتتاَح أسواق جديدة ضخمة للتبادل التجاري. لكّن تطوير بنية تحتية جديدة ممّولة من 
الخارج، من موانئ إىل أنابيب نفط وسكك حديد وطرقات، تبنّي أنه موضوع نزاع، ويف بعض الحاالت، عنرصاً مسبّباً 
النعدام االستقرار.13 وتعني موارد القرن األفريقي وجغرافيته أّن أي عملية تطوير كبرية للبنية التحتية ستؤّدي حكامً 
إىل تداعيات إقليمية. فستكون املنافسة أمراً ال مفّر منه، ألّن كّل دولة ستعمل عىل تحقيق أكرب قدر ممكن من 
التجارية حول  الفاعلة  الدول والجهات  فيه  تتفاوض  أن يشّكل موقعاً  األحمر ميكنه  للبحر  لكّن منتدًى  مصالحها. 
خطط للطاقة والبنية التحتية ترفع الفعالية إىل أقىص حّد وتحمي الجهات الفاعلة األضعف من التعرّض لالستغالل. 

اليمن،  عن طريق  الخليج، غالباً  باتّجاه  األفريقي  القرَن  النظاميني سنويّاً  املهاجرين غري  يغادر عرشات آالف  ثالثاً، 
آملني بالعثور عىل عمل هناك.14 يف غضون ذلك، هرب باالتّجاه املعاكس قرابة 300 ألف الجئ ميني هّجرهم الرصاع، 
إجراء  املنطقتنَي من  الدول يف  األفريقي.15 وستستفيد  القرن  أنحاء  املطاف يف  بهم  األحمر وينتهي  البحر  فيعربون 

محادثٍة مشرتكة حول تدفّقات الهجرة، وال سياّم يف حال قيام مرحلة انتقالية بعد الحرب يف اليمن.16
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تّدعي كّل دولة ساحلية يف املنطقة أنّها هي طرحت فكرة التعاون يف البحر األحمر. فاألريرتيون يتحّدثون عن 
الخصوص  2008، ويشري املرصيون واليمنيون إىل جهود بذلها كّل منهم يف هذا  العام  رؤيٍة طرحها رئيسهم يف 
يف السبعينيات. ويرُبز السعوديون ورقة وقائع تعرض سّت مبادرات متتّد منذ العام 1956 إىل الحارض.17 ومع 
حوكمة  إىل  للوصول  الجهود  تجّدد  عىل  متغرّي  جيوسيايس  سياق  حّث  يتحّقق،  مل  املبادرات  هذه  من  أيّاً  أّن 

متعّددة األطراف يف العام 2017.

التوافق  األنسبان مستويات مختلفة من عدم  بالفكرة، واجه تصميُمها وطابُعها  الواسع  االهتامم  الرغم من  وعىل 
والتشكيك والغموض. وهذه الصعوبات أمر متوقّع عندما تحاول مجموعة من الدول املتنّوعة واملتنافسة أحياناً أن 

تضع األسس إلطار عمل جديد متعدد األطراف.

التي  الدول  فاَم هي  اليوم.  للجدل حتّى  إثارة  األكرث  املسألة  املنتدى  العضوية يف  مفاجئ، شّكلت  نحو غري  وعىل 
التي ال يجوز أن تنضّم، وما هو األساس لالنضامم؟ فقد  عليها االنضامم إىل منتدى للبحر األحمر، وما هي الدول 
عمل البعض عىل اقتصار املشاركة عىل الدول الساحلية فحسب، وعمل البعض اآلخر عىل وضع معايري عضوية أكرث 
شمولية. وقد تأثّرت هذه النقاشات بالخصومات الجيوسياسية الراهنة، من أزمة الخليج إىل الخالف عىل مياه النيل 

بني مرص وأثيوبيا.18 

وكانت مرص الصوَت األعىل حيال مسألة العضوية. إذ يكّرر دبلوماسيّوها فكرة ثابتة حول ما تعتربه القاهرة أنّه معيار 
االختيار الوحيد الذي ينبغي اعتامده: ساحل البحر األحمر.19 ويقولون إّن تنظيامً للدّول ينبغي أن يتألّف من الدول 
“املطلّة عىل” البحر األحمر ال أكرث. ويف هذا املوقف منطٌق واضح يسهل الدفاع عنه، لكّن هذا يعني أيضاً إقصاء 

أثيوبيا وغريها من الدول التي قد تحّد من نفوذ القاهرة.

بيد أّن لضّم املزيد من الدول من “الجوار” املبارش، عىل غرار أثيوبيا وعامن، حججاً ُمقِنعة. فواقع أّن أثيوبيا تفتقر 
عملياً إىل أّي خّط ساحيل يطّل عىل البحر األحمر )يقع البلد عىل بعد 48 كيلومرتاً من أقرب ساحل( ليس مبنطق 
مقنع إلقصاء أحد أهّم البلدان يف املنطقة، إذ يشّكل هذا البلد الذي يضّم مئة مليون نسمة محوراً للسياسة واالقتصاد 
واألمن وتطوير البنية التحتية يف القرن األفريقي.20 وميكن للدول التي لها مصالح وعالقات يف البحر األحمر وخليج 

عدن، مبا يف ذلك دول الخليج والقوى الغربية والصني، أن تشارك بطريقة من الطرق.

وميكن حّل معضلة العضوية جزئياً عرب تعديل شكل املنتدى حسب املطلوب، ال بل ينبغي حلّها عىل هذا النحو. 
ومن املقرتحات التي يجدر النظر إليها فكرُة نظام من الدوائر األحادية املركز تشّكل فيه الدوُل الساحلية نواة منظّمة 
لكّنها تدعو دائرة ثانية ورمبا ثالثة من الدول للمشاركة، فتدعو الدوَل “املجاورة” ذات الحجم والتأثري اللذين ال ميكن 
غّض النظر عنهام والجهات الفاعلَة من خارج املنطقة التي لها مصالح مكتسبة يف البحر األحمر والتي ميكنها تقديم 
املوارد التقنية واملالية. وميكن الرتحيب بهذه الدول بصفتها دوالً رشيكة أو مراِقبة أو صاحبة مصلحة مدعّوًة تبعاً 

لكّل حالة من الحاالت.

الشكل واملشاركة
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وال ميكن ألي منتدى أن يشمل الجميَع وليس عليه بذلك، خوفاً من أن يضطّر إىل الخضوع للقواسم املشرتكة العاّمة 
أّن  النكران  األساسيني  بأعضائه  يجدر  ال  أيضاً  لكن  األطراف.21  املتعّددة  املحادثات  من  الكثري  أفشلت  التي  الدنيا 
للدول الفاعلة الخارجية مصالَح مكتسبة وال يجدر بهم رفض الرشاكات واستثامرات رأس املال التي بإمكان الجهات 
الفاعلة األوروبية واألمريكية واآلسيوية تقدميها. فهذه الحكومات األجنبية حارضة أصالً يف باب املندب ويف جواره. 
وهذه نقطة شّدد عليها املؤيّدون األوروبيون يف حثّهم عىل اعتامد شكٍل مرن للمنتدى. فقال أحدهم: “نحن أصالً 
يف املنطقة. وما من منطق يف محاولة التسرّت”. وعىل الرغم من الرتّدد يف البداية، كسبت فكرة العضوية املتعددة 
املستويات التأييد يف أواسط العام 2019، إذ ارتأت القاهرة والعواصم األخرى املطلّة عىل البحر األحمر أنّه من األفضل 

استالم الدفّة يف عملية وضع األسس لشكل منتدى من هذا النوع عوضاً عن نكران هذه الوقائع.

ويجدر أن تعكس اعتبارات تصميم املنتدى أهدافاً واضحة أيضاً. وهنا أيضاً اختلفت آراء الدول، مع أنّه من األصعب 
األحمر  للبحر  املنتدى  نطاق  تحديد  التداوالت عىل  من  املزيد  يساعد  وقد  االختالفات.  الفوارق يف هذه  مالحظة 
وأهدافه بشكل أفضل وعىل جعل الدول حريصة عىل جعل هذا النطاق واألهداف مفيدة لها. يف هذا اإلطار، عىل 
الفاعلة األكرب أو األكرث ثراًء هذا املنتدى أو استعامله إما  مهنديس املنتدى الحرص أوالً عىل عدم احتكار الجهات 
للسري بأجندة اسرتاتيجية ضيّقة أم لترشيع أهداف مهيمنة أوسع. وقد يزعزع هذا االستيالء تكامل املنتدى ومنفعته، 

فيجعل َمن هم خارجه يرونه عىل أنّه أداة ُمنحازة وينّفر الدول األعضاء من التعويل عىل نجاحه.

ثانياً، ينبغي عىل املهندسني تصميم شكٍل مرٍن لهذا املنتدى ليغدو ملتقى أكرث منه منظّمًة. ومن غري الرضوري 
أن يجتمع كّل بلد ملناقشة كّل مسألة، فمن املمكن أن تعالِج مجموعات فرعية مكونة من بعض الدول بعَض 
املسائل، فيام تستفيد مسائل أخرى من مشاركة واسعة من األعضاء والرشكاء. وفيام تحتاج دول البحر األحمر 
الناشئة،  والفرص  املخاطر  حول  التخاطب  دبلوماسيّوها  خالله  من  يستطيع  ملتقى  إىل  لها  املجاورة  والدول 
بالنيابة عنها. أخرياً، فيام  العمل  هي ليست بحاجة إىل بريوقراطية أخرى غري عملية ورسمية جداً إلجراء هذا 
بالتحّول إىل محور  لها  اليوم، من شأن السامح  الجارية حتى  النقاشات  السالم واألمن بشّدة يف  برزت مسألتَي 
الحديث الوحيد أن يحّث الدول اإلقليمية عىل التفكري الضيق وأن يطغى عىل الفرص الرشعية املتاحة للكسب 

املسائل. أوسع من  الجامعي ضمن مجموعة 
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النامذج التي ميكن االستيحاء منها

تنفرد منطقة البحر األحمر بجغرافيّتها وتركيبتها، لكّن مع ذلك حرّي بالحكومات التي تشّكلها أن تستقي دروساً 
مستخلصة من منتديات أخرى متعددة األطراف تدير مسائل معّقدة. ومتّت التوصية بعّدة مناذج إلجراء تحليل 
أكرث  معّمق  لبحث  الخضوع  يستحّق  منوذج  كّل  لكّن  مهّمة.  بحرية  أجندات  تضّم  التي  تلك  فيها  مبا  ُمقارن، 

ودعوات للتبادل الرسمي.

فاقرتح الدبلوماسيون األوروبيون اعتامد مجلس دول بحر البلطيق كنموذج أسايس. وقد تأّسس هذا التجّمع الذي 
يضّم 11 عضواً يف العام 1992 يف خضّم تغيري جيوسيايس ضخم، وقد اجتمع منذ ذلك التاريخ بأشكال مختلفة ملعالجة 
مخاوف سياسية واقتصادية وبيئية وغريها. وتتّم إدارة مجلس دول بحر البلطيق من خالل منصب رئاسة متعاقب 

وأمانة رّس صغرية يف ستوكهومل، وتدعى 11 دولة إضافية للمشاركة بصفة دولة مراِقبة.22 

العام  البلطيق منذ  التعاون يف منطقة  وقد فّكر مسؤولون يف االتحاد األورويب يف تشاطر الدروس املستخلصة من 
2016. 23 كذلك، تابعت فنلندا والسويد، اللتان أعربتا عن اهتاممهام بدعم حوكمة للبحر األحمر، هذا املوضوع يف 
العام 2019 عرب تقديم ورقة موارد متواضعة عن التعاون يف البلطيق. وشّددت الورقة عىل الطبيعة “املرنة واملرتكزة 
عىل الطلب” التي يتّسم بها التعاون يف البلطيق وعىل تنّوع انخراط الدول األعضاء عىل عّدة مستويات من الحكومة 
واملجتمع وعىل اعتامد املنظمة “عّدة أشكال من املشاركة للدول غري الساحلية”.24 ثّم شاركت هلسنيك يف رعاية جولة 

دراسية لبحر البلطيق للجهات الفاعلة غري الحكومية من منطقة البحر األحمر يف أغسطس 2019. 25

ولعّل رابطة دول جنوب رشق آسيا )آسيان( تستحق البحث أيضاً.26 فآسيان تجّمع إقليمي تأّسس يف العام 1967 
يضّم عرش دول أعضاء مع 160 ألف كيلومرت من السواحل و600 مليون نسمة. وتضّم منطقة آسيان أربعة أديان 
أساسية ومجموعة من األنظمة السياسية واالقتصادية ومضيق ملقا، وهو ممّر من ممرّات الشحن األكرث ازدحاماً يف 
سة هشاشة تجاه جيوسياسة الحرب الباردة لذا سعت إىل تعزيز  العامل، شأنه شأن البحر األحمر. وواجهت الدول املؤسِّ

موقفها الجامعي من خالل التعاون األمني واالقتصادي واالجتامعي والتقني.27

واليوم، تقيم آسيان قمامً متعاقبة يف الدول األعضاء وتدعو وزراء من الواليات املتحدة والصني والهند وروسيا 
واالتحاد األورويب وغريها إىل حوار سنوي حول الشؤون اإلقليمية ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ بشكل أوسع. 
الصّحة  إىل  التجارة  ترتاوح من  تتناول مواضيع مختلفة  راية آسيان  األصغر حجامً تحت  املؤمترات  وتُقام مئات 
العامة وحفظ البيئة، وقد أّدت هذه املؤمترات بدورها، بحسب املؤيّدين، إىل تعزيز الشبكات غري الرسمية يف 

اإلقليمية.28 دون  املنطقة 

الرصاعات  حّدة  وتخفيف  االقتصادية  للتنمية  مهمة  وسيلة  أنها  عىل  النواحي  من  الكثري  يف  آسيان  وبرهنت 
آسيان  لكّن  الخارجية.  القوى  ترتكبها  التي  التعديات  ضّد  عازلة  كمنطقة  العمل  ذلك  يف  مبا  اإلقليمي،  واألمن 
ليست مبنظمة مثالية عىل اإلطالق. إذ ميتعض بعض النّقاد من بعض السياسات التي تنتهجها الرابطة مثل عدم 
التدّخل املتبادل وعملية اتخاذ القرار املرتكزة عىل التوافق.29 ويشري آخرون إىل التحدي الذي تواجهه الرابطة 
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والذي برز مؤخراً، أال وهو هشاشة الدول األعضاء تجاه الصني.30 وقد أثّر تنافس القوى العظمى يف بحر جنوب 
الصني يف الحسابات األمنية الفردية والجامعية لدى أعضاء آسيان، وهذا تحّد معّقد قد تواجهه قريباً الدول يف 

الصلة. الغني واملتنّوع من آسيان دراسًة مقارنة وثيقة  السجّل  البحر األحمر وخليج عدن. وقد يجعل 

حوكمتها  وأساليب  سّكانها  يف  البلطيق،  بحر  مجلس  ودول  آسيان  دول  عن  تختلف  األحمر  البحر  دول  أّن  ومع 
ومواصفات اقتصادها، يقّدم هذان املنتديان وغريهام من املنتديات ملهنديس منتدى البحر األحمر وفرة من املعلومات 

التي ميكنهم البحث فيها وتكييفها.
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الطريق نحو املنتدى: الجهود املبذولة حتى اآلن

أطلقت حكومات ومؤّسسات دولية سلسلة من املبادرات عىل مدى األشهر اإلثني عرش املاضية، مع مقاربات متغرّية 
ونتائج متنّوعة. وتشمل هذه املبادرات جهوداً بذلها: )1( االتحاد األورويب وأملانيا و)2( االتحاد األفريقي ورشيكه دون 
اإلقليمي، أي الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية   أو إيغاد و)3( الحكومتان السعودية واملرصية.31 وجمعت 
هذه املبادرة األخرية الدبلوماسيني اإلقليميني يف أربع مناسبات، وعىل الرغم من التحّفظات املرشوعة حول الشكل 

واألهداف، حّققت هذه املبادرة التقّدم األكرث حّسية نحو إنشاء منظمة قامئة لدول البحر األحمر.

وكّل جهد قد ساعد عىل تطوير مفاهيم حوكمة متشاطرة مع مشهد متغرّي يف البحر األحمر، كام واجه عوائق سياسية 
هائلة. لكن ليس بغريب أن تكون املسرية متعرّثة بعض اليشء عندما تحاول مجموعة متنوعة من الدول وضع إطار 
عمل جديد متعدد األطراف. ومنارصو إطار العمل الجديد هذا محّقون يف التعلّم من هذه اللقاءات األولية وتحسني 

مقاربتهم واالستمرار بتأسيس األرضية ملنتدى مرن و شامل للبحر األحمر.

أصدقاء مهتّمون: االتحاد األورويب وأملانيا—خريف العام 2018

كان أليكس روندوس، مبعوث االتحاد األورويب للقرن األفريقي، من أوائل َمن درس االنخراط عرب اإلقليمي، وبالتايل 
من أوائل َمن أيّد قيام حوار منظّم حول البحر األحمر. وحّدد أيضاً التداعيات املمكنة لهذا األمر عىل أوروبا.32 فبعد 
أّن قّدم روندوس تقريره يف مجلس االتحاد األورويب يف أكتوبر 2015، أصدر املجلس خالصات تحّدد “الديناميات فوق 
اإلقليمية األوسع”. وقّدرت هذه الخالصات أّن األحداث يف القرن األفريقي “مرتابطة بشكل واضح مع األحداث يف 
شبه الجزيرة العربية ومرص. بالتايل، “تتأثّر سياسات املنطقة” مبنطقة البحر األحمر األوسع “وتؤثّر فيها”. وكان لقاء 
العام 2015 أّول لقاء يحّدد الفراغ الراهن بعدما لحظ غياب أي “منتدى إقليمي ُمناط بتعزيز التعاون حول األمن 

البحري وغريه من املسائل يف البحر األحمر.”33

عىل الرغم من أنّه مل يجِر الكثري يف السنوات التالية، عكست خالصات املجلس بحلول صيف العام 2018 مدى التغيري 
الذي جرى ومدى رسعة هذا التغيري. والحظ أعضاء االتحاد األورويب أّن البحر األحمر أصبح محورياً “من الناحيتنَي 
الجيوسياسية واالسرتاتيجية”، وأّن التطّورات عىل ساحيَل هذا البحر، مبا يف ذلك “عسكرة ساحل البحر األحمر” بشكل 
متزايد، وضعت االستقرار اإلقليمي واملصالح األوروبية عىل حّد سواء بخطر.34 وبحلول ذلك الوقت، بات املجلس 

يدعو إىل إقامة “منتدى إقليمي منظّم وشامل”، فقّرر تعزيز انخراطه مع دول البحر األحمر.35

يف  للقاء  املعنية  الدول  من  وغريها  األحمر  البحر  دول  لدعوة  أملانيا  مع  األورويب  االتحاد  مبعوث  وتعاون 
بهذا  اهتاممها  شديد  عن  أعربت  قد  برلني  وكانت  املتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية  هامش  عىل   2018 سبتمرب 
امللف وفّكرت يف جعله أولوية يف خالل السنتنَي املقبلتني التي ستتوىل فيهام مقعداً يف مجلس األمن.36 وإدراكاً 
متواضعاً:  نيويورك  يف  االجتامع  هدف  كان  دقيقة،  متكّررة  دبلوماسية  إىل  والحاجة  السياسية  للحساسيات 
أّن  “جلسة عصف أفكار” بني الدول املعنية.37 وفيام رأى املجتمعون نفسهم عىل أنهم “قابالت”، شّددوا عىل 

املنطقة. تتّخذه دول  قراٌر  األحمر  للبحر  منتدى  تأسيس 
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ومع أّن االتحاد األورويب وأملانيا حظيا بدعم أوروبا الكامل، مل يجِر األمر كام كان مأموالً. إذ بقيت مقاعد عّدة 
دول أساسية، من بينها مرص وأريرتيا والسودان وجيبويت، فارغة، فيام أعرب ممثّل عن الجامعة العربية، اعترُب 
جوهرية  أسئلة  االجتامع  وعكس  واضحة.  تحّفظات  عن  أخرى،  أعضاء  ودول  مرص  عن  بالنيابة”  “يتكلّم  أنّه 
يحظى  أن  به  يجدر  وَمن  األحمر  للبحر  منتدى  قيام  إىل  يدعو  أن  عليه  َمن  األوسع:  النقاش  قلب  يف  تكمن 
الغرب بشكل أوسع، أن يكونوا معنيني بهذا  أو  ينبغي عىل األوروبيني،  الطاولة، وبشكل أهّم، هل  مبقعد عىل 
املوضوع. يف املقابل، ساعدت املبادرة عىل جعل الدول تركّز عىل املهمة قيد الدرس وعىل التحفيز عىل سلسلة 

اإلقليمية. واملؤّسسات  الدول  أجرتها  املتابعة  مع جهود 

املبادرة األفريقية: مبادرات االتحاد األفريقي وإيغاد—2018–2019

بدأت الدول األفريقية واملنظامت املتعّددة األطراف أيضاً باالنخراط يف مسائل البحر األحمر يف العام 2017. فبعد 
توكيل فريق االتحاد األفريقي الرفيع املستوى املعني بالتنفيذ، وهو فريق وساطة صغري يرأسه رئيس جنوب أفريقيا 
السابق تابو إميبييك، لوضع خطة شاملة للسالم والتنمية يف القرن األفريقي،38 حّدد مسؤولو االتحاد األفريقي الجهات 
الفاعلة الخليجية وجيوسياسات البحر األحمر عىل أنّها ركن ال مفّر منه من أّي اسرتاتيجية مستقبلية. وأكّد مجلس 
السالم واألمن يف االتحاد األفريقي عندئذ عىل جهود تواصل يبذلها الفريق مع دول شبه الجزيرة العربية من أجل 
وضع اسرتاتيجية للقرن األفريقي،39 إدراكاً من االتحاد بالديناميات التي “تطال البحر األحمر واملحيط الهندي” والتي 

جعلت من القرن األفريقي “مركز اهتامم عاملياً جديداً”.40

وإن كان االتحاد األفريقي سيؤدي دوراً يف وضع شكٍل للحوكمة يف البحر األحمر، ينبغي أن تأخذ اسرتاتيجيته العوائَق 
املؤّسساتية بعني االعتبار. فال ميثّل االتحاد األفريقي سوى أحد ساحيَل البحر األحمر وسوف يواجه صعوبات ليربهن 
إقناع دولتنَي عضوتني  أو ليضمن رشاكة خليجية من دون عضوية موّحدة. وقد يصعب  باملوضوع  ارتباطه  أهّمية 
مهّمتني، كلتاهام لها عالقات راهنة مع اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، أال وهام مرص وأريرتيا. 
فقد عرّبت مرص، التي تتبّوأ يف الوقت الراهن رئاسة االتحاد األفريقي املتعاقبة، عن أنّها تفّضل أن تتعامل دول البحر 
أريرتيا اعتامد سياسة خارجية أحادية عىل  البحر األحمر. يف غضون ذلك، لطاملا فّضلت  األحمر حرصاً مع مسائل 

التعاون من خالل االتحاد األفريقي )أو إيغاد(، وما زالت وفيّة لهذا النهج حتّى اليوم.41

املجالنَي  بني  كجرٍس  مرص  موقف  من  االستفادة  عىل  األفريقي  لالتحاد  صالحة  اسرتاتيجية  تعتمد  قد  بالتايل، 
العريب واألفريقي. لهذه الغاية، زار إميبييك القاهرة يف مايو 2019 ملناقشة موضوع التعاون حول البحر األحمر. 
أّن االتحاَدين  الرئيس بوضوح عن قلقه  الفتاح السييس، أعرب  الرئيس املرصي عبد  الثنايئ مع  ويف خالل لقائه 
أفريقيا  مصالح  وشّدد عىل  الفكرة  إميبييك  ورفض  األحمر.  البحر  مسألة  لتسييس  يتعاونان  واألفريقي  األورويب 
التعبري عن هذه املصالح.  لالتحاد األفريقي يف  التي تعطي دوراً  البحر األحمر واملوجبات  الجامعية يف حكومة 
إىل  نظراً  كافياً  ليس  الساحلية”  الدول  “عىل  يقترص  منتدى  إّن  إميبييك  قال  األفريقي،  االتحاد  ملسؤويل  وتبعاً 

الرشعيني.42 األفريقيني  املصلحة  أصحاب  األكرب من  العدد 

وتسلّط مسألة حوكمة البحر األحمر الضوء عىل عالقة معقّدة للغاية بني مرص والدول الخليجية التي ترعاها )مفّصلة 
اختالفات جوهرية،  التغايض عن  تّم  غالباً،  والسعودية واإلماراتية  املرصية  املصالح  تتداخل  ففيام   .)8 الصفحة  يف 
وليست العالقة متآزرة كام يتّم االّدعاء أحياناً. فقد عرّب السييس رّساً، عىل غرار الكثري من املسؤولني املرصيني اآلخرين، 
عن امتعاضه من شمله مع داعميه املاليني، وهو ينشد إبراز مرص وسياساتها وعمليات وضع السياسات لديها عىل 
أنّها مستقلّة.43 يف هذا املجال، يشّدد دبلوماسيو القاهرة أحياناً عىل إبراز مرص كدولة أفريقية، وال سيام أمام الجامهري 

األفريقية، وعىل رغبتهم يف االنخراط أكرث يف املسائل “األفريقية”.
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ويرى املؤيّدون أّن االستفادة من مؤّهالت مرص األفريقية ورغبتها يف فرض املزيد من االستقاللية هي رمبا الفرصة 
السهل.  باألمر  ليس هذا  لكن  ثراًء.  واألكرث  األقوى  الخليجية  للدول  كثقل موازن  للعمل  األفريقي  لالتحاد  الفضىل 
فقد اتّفق إميبييك والسييس عىل التعاون وعرّب الطرفان كالهام عن رضاهام عن االجتامع، لكّن القاهرة ما زالت ترى 
التعامل مع االتحاد األفريقي عىل أنّه “خطوة ثانية” تأيت بعد أن تنتظم الدول الساحلية، ويبقى املشّككون غري واثقني 

من أّن مرص ستتنازل عن مبادرة ما زالت تعتربها مبادرتها الخاصة.

وأجرى أميبييك وفريقه بعد ذلك استشارات مع القادة يف كينيا والصومال وأوغندا وجيبويت يف يوليو وأغسطس 2019، 
وينوون زيارة السودان وجنوب السودان وأثيوبيا قبل إصدار توصيات بحلول نهاية العام.44 وعىل الرغم من خطط 
أولية لزيارة عواصم عىل ضّفتي البحر األحمر، ما زال من غري الواضح ما إذا كان إميبييك ينوي التعاطي مع امللك 
السعودي والقادة الخليجيني اآلخرين وكيف سيتعاطى معهم. ففي حال أرادت الرياض ورشكاؤها تشكيل منظّمة 
خاّصة بهم للبحر األحمر يف خالل هذا الوقت، قد تقّل أهّمية خالصات االتحاد األفريقي، وينبغي عىل أّي محاولة 

لتمثيل املصالح األفريقية الجامعية عندئذ أن تأخذ الوقائع الجديدة يف الحسبان.

وبرزت شكاوى أيضاً أّن االتحاد األفريقي بطيء يف التحرّك، وال سيّام يف التعاطي مبارشة مع الخليج.45 يف غضون ذلك، 
يقول مسؤولون يف االتحاد األفريقي ومسؤولون إقليميون إّن “ملكية” ملّف البحر األحمر تخضع لتناحر بريوقراطي 

بني فريق االتحاد األفريقي الرفيع املستوى املعني بالتنفيذ وأمانة رّس لجنة السالم واألمن يف االتحاد األفريقي.46

انخرطت إيغاد، املنظمة اإلقليمية البارزة يف رشق أفريقيا، أيضاً يف املسألة يف فرباير 2019، مع إقرارها بوجود 
“للدول  املوضوع  أهّمية  إىل  وأشارت  عدن.  وخليج  األحمر  البحر  يف  جديدة  وتحديات”  ومخاطر  “تهديدات 
املصالح  لحامية  مشرتك  موقف  إىل  الوصول  عىل  أيضاً  وعزمت  إيغاد”،  يف  الساحلية  وغري  الساحلية  األعضاء 
الوثيق  بالتعاون  وااللتزام  الكيني محمد غويو مبعوثاً خاصاً  االسرتاتيجية، من خالل تأسيس فرقة عمل وتعيني 
الحني  ذلك  منذ  البلدان  من  الكثري  الخاص  املبعوث  زار  وقد  الخطوات.47  من  وغريها  األفريقي  االتحاد  مع 
إليغاد  التابعة  العمل  لفرقة  األول  االجتامع  وانعقد  املتحدة(،  واألمم  األفريقي  االتحاد  يف  نظرَييه  مع  )أحياناً 

يف سبتمرب 2019. 48

التي  الخطوات  يوازن  أن  مثايل  مهاّمً، وميكنه بشكل  وتحرّكها  األفريقية  والقارية  اإلقليمية  املنظامت  إقرار  ويُعترب 
يتّخذها الالعبون األقوياء يف الخليج ومرص. بيد أّن الطريقة التي تتناسب فيها كّل هذه القطع تبقى سؤاالً مفتوحاً. 
ومع محاولة إيغاد فرض دورها يف وضع شكٍل إلطار العمل املخّصص للحوكمة، ستواجه بدورها موانع مؤسساتية، 

من ضمنها قيود متويلية ونقص يف القدرات وعوائق سياسية. 

ومن بني الدول األعضاء السبعة الناشطة يف إيغاد، وحدها جيبويت والصومال والسودان لها ساحل عىل البحر األحمر 
املنتدى  للمشاركة يف  إيغاد ودول مدعوة  أعضاء يف  الثالثة عىل حّد سواء  الدول  )ما دامت هذه  أو خليج عدن. 
املرتكز عىل الرياض املفّصل أدناه، قد تقع كّل دولة منها يف موقع غري مريح البتة يف حال أُرِغمت عىل االختيار بني 
املنتدينَي.( ولكينيا والدول غري الساحلية أثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان أسباب مرشوعة لتشارك يف املنتدى، لكن 
للمنتدى. وفيام كانت  انتقائياً  أكرث  التي تفّضل شكالً  الساحلية األساسية  الدول  من  املطالب تشكيكاً  تواِجه هذه 
أثيوبيا تاريخياً قوة دافعة خلف إيغاد، مل تُبِد حكومة آيب أحمد اهتامماً كبرياً باستخدام هذا الجهاز اإلقليمي كأداة 

لسياستها الخارجية.49

واالتحاد  الخليج  دور صلة وصل مهّمة بني دول  نظرياً  تؤّدي  أن  منذ سنوات طويلة  املنبوذة  أريرتيا  وبإمكان 
تعّددية  أفورقي من  أسياس  الرئيس  نفور  إىل  الفريدة. لكن نظراً  إىل موقعها وعالقاتها  األفريقي وإيغاد، نظراً 
زالت  وما  مرّتني،  عضويتها  أسمرة  )علّقت  األثيويب  ورئيسها  إيغاد  مع  تاريخياً  الصعبة  عالقته  وإىل  األطراف 
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والقرن األفريقي وهيكلة نظام إقليمي جديد

تجاهلت  وأبوظبي،  الرياض  يف  الجدد  الداعمني  مع  الجديد  املبارش  خطّه  وإىل  اليوم(  ناشطة  غري  العضوية 
البحر األحمر.50 األفريقي وإيغاد حول مسائل  االتحاد  أريرتيا حتّى اآلن مفاتحات 

أخرياً، ومع أّن اآلراء املرصية حيال جهود االتحاد األفريقي غامضة رمّبا، قوبلت األنباء عن مبادرة إيغاد بازدراء واضح 
يف القاهرة، حيث كان الدبلوماسيون يعملون عىل مبادرتهم الخاصة منذ أكرث من سنة. ومرص ليست عضواً يف إيغاد 
ولطاملا اعتربت املنظّمة وسيلة لتطبيق املصالح األثيوبية. وفرّس أحد الدبلوماسيني قائالً: “أّي محاولة لوضع أثيوبيا يف 
وسط الحوارات حول البحر األحمر... أّي انخراط إليغاد يف البحر األحمر مرفوض متاماً وفكرة ُمجضهة من البداية”.51 
فبسبب الخصومة اإلقليمية والتناحر املستمّر يف املفاوضات حول مياه النيل، ال يبدي املسؤولون املرصيون أّي تحّفظ 
يف انتقاد أديس أبابا ويشعرون باالمتعاض تجاه ما يعتربونه دعامً غربياً أكرب من الالزم ألثيوبيا أيضاً. يف هذا السياق، 
أّن االتحاد األورويب كان “خلْف” الجهد الذي بذلته إيغاد وترى يف الدعم األجنبي للمنظاّمت  تعترب القاهرة أيضاً 

األفريقية محاوالت “ملعاداتهم أو منافستهم حول البحر األحمر”.52

ديناميات قوى جديدة: اململكة العربية السعودية ومرص: من ديسمرب 2017 حّتى اليوم

تجاوزت مبادرة مشرتكة بني اململكة العربية السعودية ومرص الجهود األوروبية األفريقية املبذولة حتّى اليوم، ومتثّل 
هذه املبادرة حالياً الجهد األكرث ثباتاً لتأسيس منتدى للبحر األحمر. وعىل الرغم من بعض العيوب، منحت أربعة 
هذا  يُلقي  املنطلق،  هذا  من  االعرتاف.  من  متزايدة  درجة  الجهَد  هذا  نسبياً  املستوى  عالية  ومشاركة  اجتامعات 
القسم نظرة مفّصلة أكرث عىل هذا الجهد املشرتك. وكانت مرص من أّول الداعمني لهذه املبادرة ثّم برزت التوتّرات 
بعد أن فرضت الرياض سيطرتها يف العام 2018 وطرحت رؤية مختلفة. ومع أّن األفكار املتنافسة بخصوص الهيكلية 

واألهداف قّد بطّأت الجهد، ينوي السعوديون إمتام املنتدى يف العام 2019.

ومرص، بحكم موقعها، جرس طبيعي بني املجالنَي األفريقي والعريب، وهي تضّم قناة السويس و1450 كيلومرتاً من 
السواحل عىل البحر األحمر. عىل هذا األساس، حاولت فرض دور رئييس لها يف تصميم منتدى للبحر األحمر وإدارته 
يف العام 2017. ويسلّط الدبلوماسيون املرصيون الضوء عىل مجموعة مدروسة من املسائل ليجري تعاون محتمل 
بشأنها بني الدول الساحلية، ومصالح البالد يف البحر األحمر رشعية ومتنّوعة بقدر مصالح أّي دولة أخرى يف املنطقة. 
لكّن إرصار القاهرة كان أيضاً وسيلة للصّد ضّد دول أو مؤّسسات يف املنطقة وما بعد املنطقة تتحّدى أفكارها البديلة 

حيال التعاون يف البحر األحمر موقَع مرص أو متّس بأهدافها.

لهذه الغاية، غالباً ما يكّرر الدبلوماسيون املرصيون فكرة معهودة: ينبغي عىل الدول األعضاء يف أّي منتدى أن تكون 
دوالً ساحلية عىل البحر األحمر. بعبارة أخرى، الجهات الفاعلة التي تقع قرب هذا البحر أو التي تّدعي بوجود مصالح 
لها فيه ال داعي لنيلها مقعداً عىل الطاولة. وفرّس أحد الدبلوماسيني املرصيني قائالً: “عندما نقول البحر األحمر، نعني 

البحر األحمر. ال نعني كينيا وأوغندا أو اإلمارات العربية املتحدة والكويت”.53 

االضطراب  من  سنوات  مثاين  بفعل  ضعيفة  زالت  ما  التي  مرص،  وجدت  القاسية،  اآلراء  هذه  من  الرغم  عىل 
الخارج، نفسها يف رشاكة غري مريحة مع جارتها  النفوذ يف  تبقى محدودة يف قدرتها عىل فرض  والتي  الداخيل 
األحمر  البحر  حوكمة  حول  املفاوضات  وتعكس  السعودية.  العربية  اململكة  عليها،  مالياً  املُفِضلة  والدولة 
اإلدارة  دعم  َمن  أّول  كان  الذي  )واإلمارايت(  السعودي  والعاهل  السييس  الرئيس  بني  أوسع  قوى  ديناميات 
يف  بالتدفّق  الخليجية  واالستثامرات  املساعدات  واستمرّت   .2013 العام  يف  ضخمة  مالية  بإمدادات  املرصية 
دوالر  مليار  األربعني  يقارب  ما  إىل  وصل  التعّهدات  مجموع  أّن  إىل  التقديرات  بعض  وتشري  التالية،  السنوات 
الدبلوماسيون  يقّر  السياسات املرصية،  بالكامل يف صناعة  السعودية ليست حاسمة  الرعاية  أّن  أمرييك.54 ومع 

بسببها.55 مقيّداً  وبات  بها  تأثّر  أّن موقفهم 



15

وميتعض البعض يف الطبقة السياسية يف مرص من هذا االنصياع للرياض يف السياسة الخارجية، بحّجة أّن الحكومة 
املرصيني  السياسيني  أحد  وقال  البريوقراطي.  والعمق  باملنطقة  واملعرفة  الخربة  من  أعىل  مبستوى  تتحىّل  املرصية 
املتمرّسني يف حديثه عن مبادرة البحر األحمر: “كلام فّكرنا يف اقرتاح ينتابنا القلق حول كيفية تلّقي السعوديني األمر. 

ال ميكننا أن نلوم إال نفسنا”.56

ويُعزى اهتامم اململكة العربية السعودية بالقرن األفريقي بداية إىل مخاوفها حيال النفوذ اإليراين املحتمل يف املنطقة 
املحاذية لها غرباً. ويقول املسؤولون السعوديون إنّهم “أهملوا أكرث من الالزم” العالقات الثنائية عىل سواحل البحر 
األحمر الغربية، لذا بدأوا باستثامر مواردهم السياسية واملالية والدبلوماسية يف السنوات األخرية، حتّى أنشأوا يف نهاية 
املطاف منصب وزير دولة لشؤون الدول األفريقية يف العام 2018. 57 وبحلول نهاية ذاك العام، انتزعت الرياض زمام 
السلطة يف ما يخص مبادرة البحر األحمر من مرص، وبحلول أبريل 2019، بلورت الجهود األولية إىل تصاميم ملموسة 

لـ“مجلس للبحر األحمر” )ُمسّمى رسمياً مجلس الدول العربية واألفريقية املشاطئة للبحر األحمر وخليج عدن(.

ويالحظ املشّككون أّن استالم الرياض زمام األمور ترافََق برتكيز زائد عىل األمن. ويعرتيهم القلق من أّن املجلس 
العسكري  التحالف  إنشاء نوع من  املتعدد األطراف بل هو محاولة  التعاون  الرياض ال يهدف إىل  الذي تقرتحه 
املناهض إليران. ويقلق آخرون أّن دوافع ديوان ويل العهد محمد بن سلامن ليست تعددية األطراف الحقيقية 
التحّكم  بل املنزلة والطموحات بالهيمنة اإلقليمية. واستنتج أحد الدبلوماسيني الغربيني قائالً: “إمنا هي رغبٌة يف 

باملساحة ال الكالم”.58

ولعّل الفكرتني كلتيهام صحيحتان. فإن دلّت الفورة السعودية لعقد مؤمترات القمم يف العام 2019 عىل يشء فهو 
أّن الرياض قد ترى بالفعل يف منظمة دول البحر األحمر منّصًة أخرى مُتأِسس من خاللها شبكتها الرعائية املتوّسعة 

وتنّمي رشعيّتها الدولية و“تحشد املعارضة العربية واملسلمة ضّد إيران”.59

ويف حال أقدمت اململكة العربية السعودية عىل إمتام مجلس البحر األحمر الذي تقرتحه وعندما تُقِدم عىل ذلك،60 
املتعدد  املنتدى  ميثّل  املجلس  هذا  كان  إذا  يقّرروا  أن  الخارجيني  املصلحة  وأصحاب  الساحلية  الدول  عىل  ينبغي 
األطراف الذي تصّوروه أو إذا كان باإلمكان هيكلته ليلبّي هذه الغاية أو إذا كان عليهم البحث عن بديل. وللحرص 
الرياض والقاهرة  عىل وضع أهداف واضحة، ينبغي عىل أصحاب املصلحة اإلقليميني والدوليني االنخراط اآلن مع 
عىل حّد سواء، مؤكّدين عىل دور قيادي للدول الساحلية مع تقديم التوضيحات لهام عن أّي نوع من املنتديات 

يستطيعون دعمه )أو ال يستطيعون(.

ويرّص املسؤولون املرصيون أّن املبادرة املشرتكة أبرصت النور يف االجتامع الذي جرى يف ديسمرب 2017 يف القاهرة، 
والطاقة  الرصاعات  حّل  من  التعاون،  مجاالت  من  املجاالت  عرشات  يستعرض  صحفي  بيان  ذلك  بعد  صدر  وقد 
املتجّددة إىل البنية التحتية للنقل والسيطرة عىل التلّوث.61 ويقول هؤالء املسؤولون إنّهم بدأوا برتكيز متعّمد عىل 
املُمكنة  املنافع  أّن االنطالق برتوٍّ سيربهن عىل  أولئك  للثقة”. فقد قّدر  البانية  املوضوعية” و“النشاطات  “املسائل 
للتعاون حول البحر األحمر ويبني التوافق بني الدول الساحلية. ومع أّن بيان ديسمرب 2017 دعا إىل آلية دامئة لتنظيم 
التعاون لدول البحر األحمر، مل يرغبوا يف الرتكيز عىل الهيكلية التنظيمية أو املسائل األمنية، علامً منهم أّن هَذين 
املوضوعني ميكنهام حرش الدول األعضاء يف وضعيات ال منفعة فيها ألحد ويفضيان إىل ما هو عكس الهدف القايض 

ببناء “تفاهم مشرتك”.62

بعد سنة يف ديسمرب  فيه االجتامع  أقيم  الذي  الوقت  متابعة يف مرص، لكن بحلول  املتصوَّر عقد اجتامع  كان من 
2018، كان املسؤولون يف الرياض قد أبدوا اهتامماً أكرَب باملبادرة وفرضوا سيطرة أقوى عليها. وجرى اللقاء الثاين الذي 
حظي بضّجة أكرب يف الرياض تحت عنوان “الدول العربية واألفريقية املشاطئة للبحر األحمر وخليج عدن”. وشارك 
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فيه وزراء خارجية ودبلوماسيون رفيعو املستوى من اململكة العربية السعودية ومرص واليمن وجيبويت والصومال 
والسودان واألردن، عىل الرغم من أّن اللقاء سلّط الضوء عىل رؤيتنَي متنافستنَي لحوكمة البحر األحمر وغاب عنه 

العمل الدبلومايس التقّدمي الالزم لتحقيق النتائج املرجوة.

املسؤولون  وامتعض  نظرائهم.  من  أكرث  األمنية  املسائل  وعىل  منظّمة  تأسيس  عىل  مركّزين  السعوديون  وبدا 
املرصيون من تجاهل السعوديني السرتاتيجية الخطوات الصغرية التي يفّضلها املرصيون ومن رغبتهم يف استالم 
و“اندفاعها”  الهيكلية  عىل  الشديد  الرياض  تركيز  من  أيضاً  كثرياً  وانزعجوا  املرصية.  اليد  من  املبادرة  زمام 
ما  لكن  للسعوديني.  املضمون  أهّم من  “الشكل  قائالً:  دبلومايس مرصي خائب  اشتىك  فقد  املنظمة.63  لتأسيس 

هي الرؤية؟ إىل أين يريدون الوصول؟”64

وبالنسبة إىل مؤيّدي قيام منتدى شامل، افتقر اللقاء الوزاري يف الرياض إىل بعض الالعبني األساسني. فلم تتلّق أثيوبيا 
دعوة، بطلب من مرص التي ال تنبع محاولتها إلقصاء أثيوبيا من افتقار هذه األخرية للسواحل بل من منافسة مريرة 
بني هاتنَي القّوتني.65 يف غضون ذلك، رفضت أريرتيا املشاركة لدوافع غري واضحة.66 وتَِبعت هذه البداية املتقلقلة 
اجتامعاٌت تالية، من بينها جلستا عمل دون وزارية يف القاهرة يف فرباير ومارس 2019. 67 لكن بقيت اختالفات مهّمة 
ينبغي مراجعتها حول الهيكلية والتمويل واإلجراءات واألهداف، وهي مسائل أفضت يف النهاية إىل “مواجهة” يف 
االجتامع الرابع واألحدث يف أبريل 2019. فعندما اجتمع كبار املسؤولني من جديد يف الرياض، فوجئ الدبلوماسيون 
مقرّه  مجلساً  السعودي  املستند  واستعرض  املقرتح.  األحمر”  البحر  لـ“مجلس  ميثاق  مسوّدة  باستالمهم  املرصيون 
لتحديد  السنة  يف  مرّة  ينعقد  الدول  ورؤساء  امللوك  يضّم  أعىل”  “مجلس   )1( مستويات:  ثالثة  من  مؤلّفاً  الرياض 
االسرتاتيجية و)2( مجلس وزاري لوضع السياسات وتطبيقها من خالل لقاءات تُقام مرّتني يف السنة و)3( أمانة رّس 

يرأسها أمني عام متعاقب لتسيري عمليات املنظّمة اليومية.68

ويشتيك الدبلوماسيون املرصيون أّن السعوديني تجاهلوا األفكار األوىل عن آلية مرنة خفيفة الوطأة ويعتمدون عوضاً 
عن ذلك هيكلية تنظيمية معهودة لكن غري مجدية. وعلّق أحدهم عن االقرتاح قائالً: “ال نريد مجلس تعاون خليجياً 
آخر. ال نريد منظمة كبرية منتفخة أخرى”. ورّد املمثّلون املرصيون، املحبطون لكن املنصاعون للرعاة السعوديني، 

بسبعة عرش اقرتاح تعديل ملسوّدة امليثاق.

من  سلسلة  تأسيس  حول  تتمحور  وهي  الهيكلية،  حول  األساسية  القاهرة  فكرة  يف  النظر  التعديالت  أحد  وأعاد 
اقتصادية  القاهرة ولجان  الرياض وهيئة عسكرية يف  “اللجان” تكون مقرّاتها يف مواقع متعددة: هيئة سياسية يف 
وثقافية يف عواصم أخرى يف منطقة البحر األحمر. وفيام يقول املمثّلون املرصيون أّن ترتيباً كهذا قد يرفع مستوى 

امللكية الوطنية إىل أقىص حّد بني الدول األعضاء، رفض املسؤولون السعوديون الفكرة باعتبارها غري عملية.69

وما زالت االختالفات يف الرأي حول مناذج صناعة القرارات قامئة. فقد اقرتحت مرص منوذجاً توافقياً رفضته السعودية 
أيضاً بحّجة أنّه سيخّفف من عمل املجلس. وفرّس السعوديون هذا امليل إىل التصويت التوافقي عىل أنّه فيتو من 
القاهرة ضّد أّي اقرتاح يرّحب بعضوية أثيوبيا. إذ يعتقدون أّن مرص تأمل باستغالل منظّمة لدول البحر األحمر كورقة 
مساومة مع أديس أبابا وال يريدون التوتّر املستمّر بني الدولتني حول مياه النيل أو سّد النهضة األثيويب أن يقّوض 

مبادرة البحر األحمر.70 

يّركز  السعودي،  امليثاق  يف  مدرجتان  البيئية  والحامية  التجارة  تعزيز  أّن  فمع  أيضاً.  األهداف  تنقيح  وينبغي 
األحمر  بالبحر  مرتبطة  تحديات  لـ“أّي  جامعية  ملواجهة  لألعضاء  دعوة  ذلك  يف  مبا  األمن،  عىل  كثرياً  املستند 
الجبري عقب االجتامع  الخارجية السعودي عادل  املتّصلة بهام”.71 وفرّس وزير  أّي من املضائق  وخليج عدن أو 
أسبوعني  وبعد  فيها”.  الخارجي  السلبي  النفوذ  قّل  املنطقة  هذه  دول  بني  والتنسيق  التعاون  زاد  “كلام  قائالً: 
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وعتاداً  1” وضّمت عديداً  السعودي مناورات بحرية مشرتكة حملت اسم “املوج األحمر  الدفاع  نظّم مسؤولو 
من اململكة العربية السعودية ومرص والسودان وجيبويت واليمن واألردن والصومال.72 ويرى النّقاد يف نشاطات 
يف  األطراف  تعددية  استغالل  يجري  أنّه  عىل  دليالً  جديد”،73  إقليمي  أمني  لـ“كيان  الرياض  وصف  ويف  كهذه 

السعودية. األمنية  للسياسة  كأداة  األحمر  البحر 

كوكالة  املنتدى  باستعامل  يسمحوا  لن  أنّهم  عىل  سواء  حّد  عىل  واألريرتيون  املرصيون  املسؤولون  ويرّص 
للخصومات السعودية، سواء أمع إيران كان ذلك أم مع تركيا أم مع قطر.74 واشتىك مسؤول مرصي آخر قائال: 
التعاون اإلسالمي وحركة  الخارجية، مستغلنّي كّل منّصة، منظمة  السعوديون ضيّقون جداً يف سياستهم  “أصبح 
عدم االنحياز ومجلس التعاون الخليجي”، لفرض أجندة مناهضة إليران. وفرّس مسؤول آخر أّن “إيران مشكلة 
إن  النجاح  ميكن  فال  األحمر.  للبحر  منتدى  أو  املنطقة  تحّدد  التي  املشكلة  تكون  أن  ميكنها  ال  لكن  بالفعل، 

حّددنا نفسنا حرصاً عرب معارضة ألمر آخر”.75

ومع أّن ازدياد التوتّرات مع طهران يف صيف العام 2019 عّزز بالتأكيد املخاوف األوسع حول إيران، ينفي املسؤولون 
السعوديون هذا الرتكيز األحادي. وفيام يقولون إنّهم مهتّمون بحامية البحر األحمر من أّي تهديدات، وهو “هدف 
نبيل يعود باملنفعة عىل املجتمع الدويل بأرسه”، هم يبادرون إىل الكالم بالتفصيل عن التهديدات اإليرانية املُتصّورة 
القامئة أصالً يف املنطقة، من تهريب األسلحة إىل التبشري الشيعي إىل سفن تجسس يف البحر األحمر. فقال أحدهم: 

“أنا أكيد أّن يف نية إيران نرش الفوىض وأن تتسلّل إىل القرن األفريقي”.76

الدول األعضاء، إذ  البحر األحمر أيضاً عىل سياسة صارمة جداً حيال انسحاب  امليثاق ملجلس دول  وتنّص مسوّدة 
يتطلّب ذلك إذناً من املجلس األعىل والتزاماً بأّن الدول التي تنوي االنسحاب ستمتنع عن دعم “تحالفات أو كيانات” 
بديلة “ال تتامىش” مع مصالح املجلس أو أهدافه. نتيجة لهذه السياسة وغريها من اإلشارات، يفرّس مؤيّدو إقامة 
منتدى للبحر األحمر ذي طابع أكرث تعّدداً لألوجه، يف املنطقة ولدى الحكومات الغربية، هذه املبادرة السعودية 

عىل أنّها مهيمنة.

وعىل الرغم من املخاوف التي تعرتي املسؤولني املرصيني، يبقون ملتزمني عىل مضض بالعمل عىل توجيه رشكائهم 
السعوديني نحو إطار عمل مالئم أكرث للجميع. وليست القاهرة وحيدة يف آرائها، بل عرّب دبلوماسيون من عواصم 
إقليمية أخرى عن مخاوفهم حيال عمق الجهد السعودي ووجهته.77 فقال أحدهم ممتعضاً: “كلاّم دعت الرياض إىل 
اجتامع ال خيار للجميع سوى االستجابة”، مشرياً إىل ثقل اململكة العربية السعودية وإىل قدرة الجذب املحتومة التي 

تتّحىل بها مساعداتها املالية، مضيفاً: “لكّننا نريد منتدى حقيقياً... وال نريده فرصة اللتقاط الصور”.78

وال ترى الرياض أسباباً موجبة للتأخري، قائلة إّن ملرص والالعبني األصغر يف املنطقة املنفعة الكربى من التعاون 
االقتصادات  لهذه  عادة  متاحة  ليست  اقتصادية  فرص  إىل  الوصول  قدرة  نيل  ذلك  يف  مبا  األحمر،  البحر  يف 
برسم  لها  تسمح  ونفوذها  مواردها  بأّن  باالطمئنان  وتشعر  املخاوف،  هذه  إزاء  قلقة  ليست  لكّنها  الصغرية. 
معامل منظمة للبحر األحمر بالشكل الذي يحلو لها. وقد متاىش املسؤولون السعوديون مع القاهرة بشأن عدة 
إنّهم  السعوديون  الدبلوماسيون  يقول  الظروف،  تقتيض  فعندما  حدوداً.  لصربهم  أّن  أوضحوا  لكّنهم  نقاط، 
“واثقون أّن ويل العهد قادر عىل إقناع الرئيس السييس” بالقبول برشوطهم. بناء عىل ذلك، يشريون إىل نيّتهم 

إمتام مجلس دول البحر األحمر املقرتح قبل نهاية العام 2019. 79
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 وجهات نظر: الدول الساحلية 
ودول الجوار والجهات الفاعلة العاملية

باالستناد إىل وجهتَي النظر من مرص واململكة العربية السعودية، يعطي القسم التايل سياقاً ووجهات نظر من دول 
ساحلية أخرى ومن دول يف “الجوار” ومن أصحاب املصلحة العامليني اآلخرين. وليس هذا بتحليل شامل للمصالح 

الوطنية أو لحسابات السياسة الخارجية، بل نظرة إىل اآلراء حول وضع ترتيبات لحوكمة البحر األحمر.80

وجهات نظر: الدول الساحلية األخرى

تعترب أريرتيا العباً محورياً بقدر مرص أو اململكة العربية السعودية، لكّن موقفها حيال تعاون دول البحر األحمر يبقى 
مصدراً لبعض االلتباس. فمع أنّها تلّقت دعوة للّقاءات األولية يف القاهرة والرياض اختارت عدم الحضور. فكان غياب 
الوفد األريرتي واضحاً، وال سيّام أّن أريرتيا حليفة للمملكة وَمدينة لها ملساعدتها عىل الحّد من عزلتها الدولية يف 
العام 2018. 81 وبدا أّن رئيس أريرتيا الغامض أفورقي محافٌظ عىل توّجهه باالبتعاد عن التورّطات املتعددة األطراف. 
باملنظامت اإلقليمية هو “نقطة  وعندما ُسئل أحد الدبلوماسيني األريرتيني عن غياب البالد أكّد أّن تشكيكاً راسخاً 
االنطالق للسياسة األريرتية”. وبعد أن فّصل السّجل املخيّب للجامعة العربية وإيغاد عىل حّد سواء، أضاف: “ال نريد 

تجّمعاً إقليمياً آخر ال تأثري له”.82

بيان  بإصدار  بل  فحسب  الرياض  يف  الثاين  االجتامع  بحضور  ليس   2019 أبريل  يف  املراقبني  أريرتيا  فاجأت  ثّم 
الجهد  دعم  من  الرغم  وعىل  املُجتِمعني،  قربآب  مياين  األريرتي  الرئيس  مستشار  خاطب  فقد  أيضاً.  نادر  علني 
الرغم  عىل  إنّه  وقال  العامل.  ويف  املنطقة  يف  املؤّسسات”  “انتشار  حيال  أسمرة  عن شكوك  عرّب  إسمياً،  املبذول 
املرجّوة”.  النتائج  إىل  “يصل  منها  قليل  عدد  سامية”،  أهداف  لتحقيق  “تُطرح  ما  غالباً  الجهود  هذه  أّن  من 
وقال إّن األمر يصّح حتى اآلن يف ما يخّص إطار عمل للبحر األحمر، ثّم عّدد 12 معياراً، معظمها مخاوف حول 
الكيان. وعند إضافة هذا األمر إىل  الدول األعضاء املحتملة بعني االعتبار قبل تأسيس  اإلجراءات، ليك تأخذها 
مستعّدة  غري  أسمرة  بدت  مستمرّة”،  “استشارات  إجراء  ورضورة  ومنهجية”  مرتّوية  “مقاربة  العتامد  مناشدة 

الرتّوي.83 فّضلت مقاربة  بل  منتدى  تأسيس  لالستعجال يف 

وقد أقنع املسؤولون السعوديون الرئيس األريرتي باملشاركة يف اجتامع أبريل وناشدوه التخيّل عن إرصاره عىل تحالف 
الدبلوماسيني  أحد  ُسئل  وعندما  السعودية ومرص(.  العربية  واململكة  )أريرتيا  فقط  أعضاء  دول  ثالث  يضّم  أصغر 
األريرتيني عن رّد فعل داعمي أسمرة السعوديني تجاه موقفها غري املتحّمس، أقّر أنّه قد يسبّب سوء تفاهم، لكّنه 
رشح قائالً: “نحن حركة وطنية، وهذا توّجهنا الدائم. لذا قد نوطّد عالقاتنا مع أّي رشيك، من بينهم السعوديون، 
لكّننا لن نكون دمى يوماً”.84 وفيام يرّص األريرتيون أن ال مبادرة للبحر األحمر ستتمّكن من السري قدماً من دونهم، 

ال تتوقّع الرياض أن ترفض أريرتيا األمر عندما يحني وقت إنشاء املنظمة.

امتناع  أنّه  البداية عىل  أريرتيا يف  أثيوبيا.85 فقد فرّس بعضهم غياب  املتغرّية مع  أريرتيا بعالقتها  ويتأثّر موقف 
الرئيس أسياس بالنيابة عن أثيوبيا التي مل تُدَع، نظراً إىل التقارب املتزايد بني الدولتنَي. لكن مع تباطؤ العملية 
أّن آمال أسياس ألثيوبيا واملنطقة تخيب وكان عليه  املشّككون  اقرتح  املؤمتر،  التي سبقت  األسابيع واألشهر  يف 
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عىل  برهن  “لقد  اإلقليميني:  الدبلوماسيني  أحد  وقال  وخارجها.  بالده  داخل  السيايس  للضغط  الرضوخ  بالتايل 
براعته يف إدارة الحروب والرصاعات املجّمدة، لكّنه ليس بارعاً يف إدارة حاالت السلم”.86 ووافقه آخرون الرأي، 
قد  ثنائية  تحالفات  أّي  لريى  اآلن  النبض  يجّس  املزاجي  فالرئيس  أسياس،  عىل  االتّكال  ميكن  ال  أنّه  مفرّسين 

الراهنة عىل أكمل وجه.87 تخدم ظروفه 

وشارك املسؤولون السودانيون يف لقاءات البحر األحمر يف العامني 2018 و2019، مع أّن انهيار نظام الحكم يف 
البالد يف أبريل بعد بقائه ملدة 30 سنة عنى أنّه ليس للخرطوم منصٌب رسمي ميكن التحّقق منه حيال تعاون 
دول البحر األحمر. ومع تأسيس الفصائل العسكرية واملجموعات السياسية املتناحرة يف البالد حكومًة انتقالية 
الذي  األحمر  البحر  عىل  املطّل  السوداين  الساحل  أّن  سيّام  وال  جديد،  من  االهتامم  املسألة  تنال  قد  جديدة، 
انتقالية  أن تحظى حكومة  املرّجح  لكن من غري  مثيناً.  النفط يشّكل عنرصاً  لتصدير  يضّم مرفأ ضخامً ومنشآت 
الخارجيني  الالعبني  وضع  من  السابق  النظام  متّكن  ولطاملا  األحمر.  للبحر  أجندة  وضع  يف  كبري  بتأثري  ركيكة 
الواحد يف وجه اآلخر يف خدمة مكاسبه الخاصة القصرية األمد، مبا يف ذلك املوازنة يف العالقات بني جهتَي األزمة 
يف  للتأثري  جهودها  ضافرت  ومرص  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  أّن  بيد  الخليجية. 
العملية االنتقالية الهّشة يف البالد يف العام 2019، فرّجحت كّفة امليزان لصالح الجهات الفاعلة األمنية القوية. 
التوّجه السعودي املرصي يف  ويف حال نجحت حملة الضغط هذه، ستحذو الحكومة السودانية الجديدة حذو 

األحمر.88 البحر  يخّص حوكمة  ما 

ويشّدد املسؤولون اليمنيون عىل فكرة أّن بالدهم هي املركز الجغرايف ملحور الخليج والقرن األفريقي وأّن عالقاتها 
التاريخية مع جيبويت والصومال وأثيوبيا تجعلها الجرس األكرث طبيعية نحو ساحل البحر األحمر الغريب. ولطاملا أجرى 
اليمن تبادالت تجارية مع الدول يف القرن األفريقي وهاجر سّكانه نحوها، وال سيّام جيبويت، حيث يتحّدر جزء كبري 
من نخبة البالد السياسية من جذور مينية.89 ويقول املمثّلون اليمنيون إنّهم كانوا من أوائل َمن دعا للتعاون حول 
االستقرار يف  العام 1977 إلحالل  يف  الحمدي  إبراهيم  العسكري  القائد  بذلها  التي  الجهود  ذاكرين  األحمر،  البحر 
منطقة البحر األحمر املُتنازع عليها، مبا يف ذلك توقيع معاهدة أمنية مع أثيوبيا للحرص عىل استمرار التبادل التجاري 

البحري بدون عوائق.90

واليمن هو أيضاً بلد العبور األسايس لالجئني واملهاجرين ألسباب اقتصادية املسافرين يف االتجاَهني. فأكرث من 300 
ألف ميني فّروا نحو القرن األفريقي للهرب من الرصاعات األهلية،91 فيام أىت ربع مليون أفريقي من القرن األفريقي 

طلباً للجوء يف اليمن أو لعبور البالد بحثاً عن عمل يف الدول الخليجية األكرث ثراًء.92

ومع أّن نائب وزير الخارجية اليمني شارك يف عدد من االستشارات السعودية املرصية ويف مبادرات أخرى حول البحر 
األحمر، بالكاد ورد اليمن ووجهات النظر اليمنية يف النقاشات حول الحوكمة املشرتكة. فبسبب الحرب األهلية والنزاع 
لكسب السلطة والسياسيني املدعومني من فصائل خارجية، من الصعب تحديد مصالح اليمن الوطنية الحقيقة. لكّن 
بعضهم يعرب عن إحباطه من أّن الحكومات األجنبية غالباً ما ترى اليمن “من خالل عيون” الرياض وأبوظبي وحرصاً 

من خالل عدسة التهديدات األمنية.93

األفريقي،  االتحاد  إيغاد،  األورويب،  )االتحاد  اليوم  حتى  ُعقدت  التي  املبادرات  كل  يف  الصومال  شاركت  وفيام 
الرتقّب  مقاربة  تعتمد  )فرماجو(  محمد  الله  عبد  محمد  الرئيس  حكومة  أّن  يبدو  املرصية(،  السعودية  املبادرة 
سننتظر  لكّننا  األحمر،  البحر  دول  مجلس  يف  أعضاء  “نحن  املستوى:  رفيع  صومايل  دبلومايس  فقال  واالنتظار.94 
سوى  املنطقة،  يف  األخرى  الدول  غرار  عىل  للصومال،  خيار  ال  إنّه  قائالً  ورشح  )السعوديتني(”.  والخطّة  الرؤية 
النقاشات  واصفاً  وأضاف  التحّفظات.  بعض  مقديشو  تربز يف  لكن  الرياض،  مثل  كبري  ُمحسن  من  بدعوة  القبول 
الداخلية: “ميكن أن يكون ذلك مجموعة ضغط أو ميكن استخدامه للتغلّب عىل إيران أو للمحاربة يف اليمن أو 
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عدم  عانت  بعدما  اإلقليمية  الخصومات  يف  أكرث  التورّط  تفادي  فرماجو  إدارة  وتريد  بحراً”.  قطر  ملحارصة  حتّى 
الناشئ  العمل  إطار  املشاركة يف  أّن  ترى مقديشو  ذلك،  95 مع   .2017 العام  الخليجي يف  النزاع  بفعل  االستقرار 
بقيادة سعودية أفضل من البقاء خارجه، إذ من خالل املشاركة تكون قادرة عىل الحصول عىل املعلومات والتعبري 
عن املخاوف.96 يف غضون ذلك، وردت صوماليالند، املنطقة الصومالية شبه املستقلة التي تتحىّل بـ650 كيلومرتاً 
أنّها تعرّب منذ زمن  إىل  املتغرّية. ونظراً  البحر األحمر  بارز يف جيوسياسات  السواحل عىل خليج عدن، بشكل  من 
البحر  العمل حول  الصومال، ال يشّكل سعيها إىل نيل صفة مراقب رسمي يف فرقة  عن رغبتها يف االستقالل عن 

األحمر يف إيغاد أمراً مفاجئاً.97 

وشاركت جيبويت أيضاً يف عّدة نقاشات حول البحر األحمر حتّى اليوم. وتضّم البالد امليناء األكرث ازدحاماً عىل ساحل 
أفريقيا الرشقي وخمسة جيوش أجنبية، بالتايل، يعتمد اقتصادها بشكل شبه حرصي عىل االستقرار يف املناطق البحرية 
املجاورة لها. وتأثرت هذه الدولة الصغرية التي تقع عند تقاطع البحر األحمر وخليج عدن، بقدر الدول األخرى بفعل 
القوى  ومنافسة  الخليجية  وبالخصومات  املجاورة  واليمن  وأريرتيا  أثيوبيا  يف  وبالتغرّيات  اإلقليمية  عرب  الديناميات 
العظمى عىل أرضها. واملسؤولون الجيبوتيون تّواقون للمشاركة يف منظمة جديدة للبحر األحمر لكّنهم يكرهون أن 

يجدوا نفسهم عالقني بني املزيد من القوى الخارجية.98

التعاون  ومنظمة  وإيغاد  األفريقي  االتحاد  يف  العضو  الدولة  جيبويت،  تضطّر  قد  والسودان،  الصومال  غرار  وعىل 
اإلسالمي والجامعة العربية، إىل العثور عىل طريقة للموازنة بني مشاركتها يف مبادرات خليجية وأفريقية مختلفة. 
فقال مسؤول رفيع املستوى يف وزارة الخارجية، يف كالمه عن والءاتهم يف كال الساحلنَي: “نحن دولة عضو يف إيغاد 
األهّمية  يولون  الجيبوتيني  أّن  بيد  االثنني”.  بني  الهّوة  نردم  أن  ما  بطريقة  نحاول  أن  وعلينا  السعودية،  واملبادرة 
لـ“عالقاتهم االسرتاتيجية” مع اململكة العربية السعودية، ويشريون إىل أنّهم سيوافقون عىل أّي آلية للبحر األحمر 

تعلن عنها الرياض.99

الجيبوتية حيال املبادرة السعودية، ويتكلّم مسؤولو إيغاد  الدبلوماسيون اإلقليميون عن بعض الشكوك  ويتحّدث 
عن تعاون قوي تقّدمه جيبويت، ذاكرين عرضها باستضافة اجتامع لفرقة عمل إيغاد يف سبتمرب 2019. 100 لكّن حكومة 
جيبويت تتحّدث أيضاً عن أنّها “أوضحت متام الوضوح” لرشكائها يف إيغاد واالتحاد األفريقي أنّه فيام بإمكان الدول 
األخرى تأدية دور مكّمل ال بل عليها ذلك، تأيت “الدول الساحلية، املتأثرة تأثرياً مبارشاً”، يف الطليعة. وفرّس املسؤول 

ذاته قائالً: “عليها تأدية الدور األسايس وتحّمل املسؤولية أوالً”.101

ومع أّن لكّل من إرسائيل واألردن ساحالً بامتداد محدود جداً عىل البحر األحمر هام عضوان من ساحل البحر األحمر 
مع قدرة وصول من خالل ميناء إيالت إلرسائيل وميناء عقبة لألردن. ومل تنخرط أّي من الدولتني مبارشة يف أزمة 
الخليج العريب أو يف تداعياتها األخرية يف القرن األفريقي، بالتايل مل تربزا بكرثة يف الحوارات حول البحر األحمر عىل 
مدى العام املنرصم. لكّن إرسائيل تُبقي عىل عالقات دبلوماسية وأمنية ناشطة مع دول القرن األفريقي لتحّدي النفوذ 
الوزراء  من خالل زيارة رئيس  األمر مؤخراً  الرياض وأبوظبي. وتبنّي هذا  تتشاطره مع  اإليراين جزئياً، وهذا هدف 
األثيويب آيب إىل إرسائيل يف أغسطس 2019 وتعّهد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو يف خاللها باملزيد من التعاون األمني 
العربية  العربية السعودية واإلمارات  الكتوم مع اململكة  الرغم من ميناء إرسائيل وتنسيقها  البلدين.102 وعىل  بني 
املتحدة حيال مسائل أمنية إقليمية مختارة واملخاوف حول قدرة وصول إيران البحرية يف جوار البالد، الذت تل أبيب 
بالصمت حول مسألة حوكمة البحر األحمر حتّى اآلن، فهي عىل األرجح ُمدركة أّن عضويتها رمّبا ال ميكن تربيرها 
سياسياً ويف الوقت عينه غري معنية بأهداف مجموعة كهذه.103 يف غضون ذلك، شاركت األردن بانتظام يف املبادرة 
السعودية املرصية وأبدت أيضاً استعدادها الستضافة حوارات أقّل رسمية حول البحر األحمر تنظّمها منظامت غري 

حكومية من أوروبا والواليات املتحدة عىل حّد سواء.104
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دبلوماسية مع  وتنهمك يف جهود  أريرتيا  غري مكتمل مع  انتقال سيايس شاملة وتواجه سالماً  أثيوبيا عملية  تجتاح 
السودان املجاورة، لذا كانت البالد صامتة نوعاً ما حول مسائل حوكمة البحر األحمر وصوالً حتى أوائل العام 2019. 
لكّن الدبلوماسيني يف أديس أبابا يقولون إنّهم يولون اآلن انتباهاً شديداً ملبادرات حوكمة البحر األحمر وبذلوا جهوداً 
دبلوماسية دعامً لجهود االتحاد األفريقي وإيغاد.105 وقال دبلومايس أثيويب رفيع املستوى عن املبادرة السعودية املرصية 
التي تُقيص أديس أبابا حتّى اآلن: “أّي جهد ال يشملنا لحكم البحر األحمر وخليج عدن لن يكون منصفاً وال واقعياً. 
فالبحر األحمر منفذ طبيعي، منفذ اسرتاتيجي، لنا”. فبالنسبة إىل بالد غري ساحلية تعتمد وارداتها وصادراتها عىل قدرة 

الوصول اآلمنة واملفتوحة إىل جيبويت ومنافذ أخرى يف البحر األحمر، يرّص األثيوبيون أن “ال بديل لهم عن ذلك”.106

ويشري الدبلوماسيون األثيوبيون إىل أنّه مع أنهم منفتحون عىل املشاركة يف الجهد السعودي املرصي، هم ليسوا عىل 
استعداد للقيام بذلك بصفة ثانوية. فقد قال أحدهم: “علينا أن نكون مشاركني أساسيني، مشّدداً عىل أّن األوروبيني 
واألمريكيني وغريهم من الجهات التي تدعم مبادرات حوكمة البحر األحمر يقّرون كلّهم بأهّمية أثيوبيا يف التطّورات 
اإلقليمية. وما دام من غري املرّجح أن يدعو املرصيون والسعوديون أثيوبيا للمشاركة بصفة رشيك بالتساوي، يرّجح 
أن تتابع أديس أبابا بدعم إيغاد واالتحاد األفريقي كثقل موازن. ويشعر الكثريون من الطبقة السياسية األثيوبية 
براحة أكرب يف هذا التوّجه نظراً إىل التشكيك حيال الخليج. واقرتح أحدهم قائالً: “ليس للدول العربية ثقافة تعّددية 

األطراف. تريد التعامل بشكل ثنايئ فحسب مع الدول يف القرن األفريقي.107

وتأيت مشاركة أثيوبيا )أم عدمها( يف إطار عمل عتيد حول البحر األحمر يف خضّم عالقة جديدة ناشئة لكن حذرة مع 
الخليج. وفيام اعرتت اإلدارات السابقة يف أديس أبابا املخاوف من اإلحاطة الخليجية، وال سيام يف ما يخّص إسقاطات 
القوى اإلماراتية بعد العام 2011، يبدو أّن آيب قد قلب الصفحة.108 فعندما عانت البالد احتياطات أجنبية متهاودة، 
أّمن مساعدات وتعهدات باالستثامر بقيمة 3 مليارات دوالر يف العام 2018 من اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة، وهام دولتان أقامتا أيضاً احتفاالت تعلن عن تقّربه التاريخي من أريرتيا. وخطا آيب خطواته بعناية، 
إدراكاً منه بالتصّورات املحلية للرعاية الخارجية، فتفادى الدعوات الختيار جهة مفّضلة يف أزمة الخليج العريب ومنّا 

تحالفاته السعودية واإلماراتية مع زيارة قطر يف أبريل 2019 أيضاً.109

وبإمكان إقصاء أثيوبيا من منتدى للبحر األحمر أن يعّقد العالقات املتنامية مع الخليج، فضالً عن تطوير املوانئ 
والبنى التحتية وموارد الطاقة يف القرن األفريقي. وترتبط سياسة مياه النيل وعالقة أثيوبيا املتوتّرة مع مرص بدورها 
باملفاوضات الجارية. وإن مل تتعامل كلتا الجهتني مع املسألة بشكل جيّد، بإمكان مسائل حوكمة البحر األحمر أن 

تفاقم االحتكاك بني الدولتني اإلقليميتني القويتني عوضاً عن أن تخّففه.

اإلقليمي  الالعب  بصفتها  لكن  األحمر،  البحر  طاولة  يف  مبقعد  مبارش  حّق  أّي  املتحدة  العربية  لإلمارات  ليس 
مسائل  حول  النسبّي  أبوظبي  صمت  يُعترب  األخرية،  السنوات  يف  واقتصادياً  وعسكرياً  سياسياً  نشاطاً  األكرث 
دامئاً،  تتّفقان  ال  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  أّن  ومع  مفاجئاً.  األحمر  البحر  حوكمة 
وليبيا  وسوريا  إيران  يف  اإلقليمية،  الخارجية  السياسة  تحديات  من  مجموعة  حول  وثيق  تعاون  يف  عملتا 
رّساً  تدعم  أبوظبي  أّن  الكثريون  يفرتض  وفيام  وتركيا.  قطر  مع  الجاري  الخالف  وحيال  واليمن،  والسودان 
املبادرة السعودية املرصية، يتحّدث الدبلوماسيون اإلقليميون، من بينهم مسؤولون سعوديون رفيعو املستوى، 

الخصوص. عن تفاعل ضئيل مع املسؤولون اإلماراتيون يف هذا 

ويقّر املسؤولون يف تركيا بدورهم أن ال حّق لهم يف الدخول يف مجال البحر األحمر، لكّنهم يشككون يف غايات املبادرة 
بقيادة سعودية. فعندما ُسئل مسؤول رفيع املستوى يف أنقرة إذا كان اهتامم الرياض يف العمل عىل منتدى للبحر 
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واململكة  أعربت مرص  فقد  تحالف ضدنا”؟110  “أو  ببالغة:  أجاب  إيران،  أوسع ضّد  تحالف  لبلورة  األحمر خطوًة 
العربية السعودية عن سخطهام حول االنخراط الرتيك يف القرن األفريقي يف السنوات املاضية، وال سيام بعد اتفاقية 
الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوداين آنذاك عمر البشري يف ديسمرب 2017 إلعادة إحياء ميناء سواكن 
التداعيات  من  التضخيم  تّم  رمزية  قيمًة  سواكن  حول  املقرتح  للتعاون  أّن  ومع  األحمر.111  البحر  عىل  التاريخي 
االسرتاتيجية لهذا التعاون. وقد حافظت تركيا عىل حضور سيايس وتجاري كبري يف الصومال، ولكّن خلع البشري يف أبريل 

2019 والسياق السيايس املتغري يف السودان حّجام من رشاكات تركيا يف منطقة البحر األحمر.112

وقطر أيضاً دولة جوار عّززت نفوذها وعالقاتها يف القرن اإلفريقي يف السنوات املاضية. وقد تأثر موقعها يف املنطقة 
أيضاً منذ العام 2017 بفعل األزمة الخليجية. وفيام يراقب املسؤولون يف الدوحة خطوات خصومها يف الخليج ومرص 
عن كثب )وانتقدوا انخراطهم القايس يف العملية االنتقالية السودانية(، كان كالمهم عن آليات الحوكمة املحتملة يف 

البحر األحمر قليالً.113

مع أّن كينيا ليست دولة “جوهرية” كانت فاعلة يف املنتديات اإلقليمية، مشّددة عىل مصالحها بصفتها دولة ساحلية 
ووجهة مرفئية عىل غريب املحيط الهندي. ومبعوث إيغاد املعني حديثاً لشؤون البحر األحمر كيني الجنسية، ويعكس 

انخراط نريويب جزئياً رغبتها يف ترؤس إيغاد.

وجهات نظر: الجهات الفاعلية الدولية

وجد االتحاد األورويب والدول األعضاء فيه نفسه يف “موقف صعب” منذ البدء بجهودها لـ“توليد” منتدى يف سبتمرب 
2017، بحسب دبلومايس رفيع املستوى.114 وستستمّر مصالح أوروبا يف األمن البحري وحّرية املالحة وتدفقات الهجرة 
املستقرّة وسيستمّر ميلها اإلسمي نحو التعاون املتعدد األطراف. لكن ال تشعر بروكسل وال دول االتحاد األورويب بأنّها 
يف موقف يخّولها فرض ترتيب للحوكمة. فقد أضاف دبلومايس آخر، مرّدداً مأزقاً جوهرياً عرّب عنه عدد من املسؤولني 
األوروبيني: “ما القّوة التي لدينا والتي تحّث هذه الجهات الفاعلة عىل التالقي”؟115 ويعتقدون أنه بإمكان األمريكيني 
املساعدة عىل تغيري هذه املعادلة، نظراً إىل عالقاتهم وثقلهم وحضورهم العسكري يف املنطقة. لكّن مناشداتهم بالكاد 
القت اهتامماً يف واشنطن، ال بل يقول الرشكاء األوروبيون إنّهم واجهوا صعوبة حتّى يف العثور عىل مسؤول أمرييك 

رفيع املستوى ليك يتعاطوا معه بانتظام يف هذا الشأن.

وما إن بدأت املبادرة السعودية املرصية بإحراز التقدم يف بداية العام 2019، اعتقد األملان واألوروبيون ذوو التفكري 
املتشابه أّن املساحة السياسية لجهودهم الخاصة اختفت. وخّمن أحد الدبلوماسيني قائالً: “بالكاد نستطيع اعتامد 
بديل من خارج املنطقة”.116 وحّدد دبلومايس آخر مشكلة جوهرية أكرث، فأقّر أّن أوروبا رمّبا أخطأت يف اعتامدها 
أنّه  مقاربة معيارية أكرث من الالزم، قائالً: “نتعامل مع مجموعة دول ال تتشاطر حبّنا لتعّددية األطراف”، مضيفاً 
ال سبب تحّث السعوديني عىل تعزيز مقاربة متعددة األطراف عندما يستطيعون اللجوء إىل أموالهم أو سطوتهم 

السياسية لتحقيق أهدافهم.117

يف  له  خاصاً  مبعوثاً  الجنسية  الغابوين  أونانغا-أنيانغا  بارفيه   2019 مارس  يف  املتحدة  لألم  العام  األمني  وعنّي 
غري  بشكل  ذلك  كان  لو  حتّى  مسؤولياته،  ضمن  األحمر  البحر  ديناميات  تندرج  وطبعاً  األفريقي.118  القرن 
مبارش، لكن ما زال موقع املسؤول األممي هذا يف سياق الجهات الفاعلة واملبادرات األوسع غرَي معروف. وقد 
موّحد  موقف  بتعزيز  القايض  إيغاد  لدى  املحوري  األحمر  البحر  موضوع  حيال  كثب  عن  بالعمل  مكتبه  التزم 
الدبلومايس واملايل واللوجستي إليغاد واالتحاد األفريقي  الدعم  لتقديم  إيغاد، وأعرب عن استعداده  بني دول 
األعضاء  الدول  استشارات  املؤّسساتيني يف  نظرائهم  إىل  بارفيه وموظّفوه  انضم  الغاية،  لهذه  عىل حّد سواء.119 

يف املنطقة يف صيف العام 2019. 120
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ومع أّن إدارة ترامب تخّصص كمية كبرية من الطاقة لسياستها حول إيران، مل تبِد الواليات املتحدة اهتامماً كبرياً يف 
البحر األحمر املجاور. ومع أّن الجيش األمرييك يُبقي عىل قاعدة ضخمة يف جيبويت، ركّزت القوات املتمركزة هناك 
تاريخياً عىل عمليات مكافحة اإلرهاب. وولّد وصول الصني إىل املنطقة واحتامل تنافس القوى العظمى فيها اهتامماً 
جديداً لدى واشنطن، لكن ذلك مل يفِض إىل تغيريات كبرية يف السياسة األمنية األمريكية أو إىل اسرتاتيجية دبلوماسية 
أم ال، ميزة محّددة يف جيوسياسات  أكانت محّقة  التصّورات حول االنسحاب األمرييك،  للمنطقة. وتشّكل  جديدة 
هذه  غياب  )أو  واشنطن  سياسة  حول  ارتباكها  عن  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  أكرثية  تعرب  إذ  املتغرّية.  املنطقة 
السياسة(، فيام تعتقد جهات أخرى أّن البيت األبيض قد سلّم زمام سياسته الخارجية اإلقليمية مبعظمها لحلفائه يف 
الرياض وأبوظبي. فليست الدول الخليجية معتادًة سامع كالم من دبلوماسيني أمريكيني رفيعي املستوى حول البحر 
األحمر أو القرن األفريقي. وبإمكان واشنطن أن تحظى بتأثري كبري يف رسم معامل املداوالت حول حوكمة البحر األحمر 
وكبح الخصومات غري املفيدة )من بينها أزمة الخليج العريب(، والجهات الفاعلة األوروبية وبعض الدول األفريقية عىل 

حّد سواء تواّقة لحدوث هذا النوع من االنخراط.121

وقد وّسعت الصني حضورها بشكل كبري يف القرن األفريقي يف السنوات األخرية، ظاهرياً بهدف توسيع حجم تجارتها 
الناتج عن مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها وحاميتها. وكانت جيبويت، حيث يلتقي خليج عدن بالبحر األحمر، 
من بني املواقع التي شهدت التوّسع األبرز. وتعترب القوى العاملية بشكل متزايد هذه املنطقة عىل أنها الجانب الغريب 
من ممّر تجاري وأمني ميتّد من البحر املتوسط عرب البحر األحمر وصوالً إىل محور املحيط الهندي واملحيط الهادئ. 
واستُكِملت عملية تطوير البنية التحتية بتمويل صيني يف جيبويت التي تشمل ميناء جديداً متعدد االستعامالت وسّكة 
حديد مجّددة إىل أديس أبابا ومنطقة تجارة حرّة يف العام 2017 عرب تأسيس أول قاعدة بحرية خارجية لبكني.122 
من  املخاوف  ويؤّججون  التجاري  القطاع  يف  الفساد  من  جيبويت  يف  املتنامي  الصني  يف حضور  املشّككون  ويشتيك 
“دبلوماسية الديون”.123 ومع أّن عبء الديون يف جيبويت يستحق االنتباه، ال يجوز التضخيم من أرجحية تويّل الصني 
السيطرة عىل املوانئ أو غريها من البنى التحتية تعويضاً عن هذه الديون. فعىل الرغم من هذه املصالح االقتصادية 
واألمنية املتزايدة يف الخليج والقرن األفريقي، الذت الصني بالصمت علناً حول مسألة الحوكمة املتعددة األطراف يف 

البحر األحمر، وبدت مكتفية بالتعامل مع رشكائها ثنائياً.
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بفضل حوار متوّسع بني الدبلوماسيني والسياسيني واملسؤولني األمنيني ورجال األعامل واملؤّسسات، باتت مجموعة 
متزايدة التوّسع من الجهات الفاعلة يف أفريقيا والرشق األوسط ومراكز السياسات العاملية تفهم الحدود التي تختفي 
بني الخليج والقرن األفريقي. وعىل هذه املجموعات أن تتخطّى مجرّد إدراك الجيوسياسات املتغرّية ومواجهة مسألة 

الحوكمة املتشاطَرة.

وميكن أن يشّكل منتدى للبحر األحمر جزءاً من الجواب، وال سيّام إن كان شامالً وُمهيكالً كفاية ملعالجة مجموعة من 
املصالح التي تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص السالم واألمن. وستبقى األجندات الوطنية والتنافسات، لكّن منتدى 
مصّمامً بشكل جيّد يقّدم الفرصة لزيادة املنافع السياسية واالقتصادية وحامية املصالح الفردية والجامعية. وال داعي 
ملهنديس منتدى للبحر األحمر أن يشغلوا أنفسهم بالجيوسياسات املحدّدة للزمن الحايل ألّن الظروف ستستمّر بالتغرّي، 

بل ينبغي أن يكون هدفهم تصميم آلية مرنة ومتينة تلقى إعجاب األعضاء الفرديني عىل ساحيَل البحر األحمر.

وللدول النامية يف القرن األفريقي، يشّكل املنتدى منّصة إلدارة الفورة يف االنخراط الخارجي الجديد، مبا يف ذلك إعادة 
القرن  بالوكالة يف  الثقة والرصاعات  الخليجية. فبعد جيل من غياب  أبداً مع الدول  موازنة العالقات غري املتكافئة 
األفريقي، بدأت الحكومات يف املنطقة باالنخراط بنيّة املزيد من التعاون. طبعاً الطريق طويل قبل أن تتوطّد الثقة، 
بيد أّن املزيد من التعاون بني هذه الدول األفريقية وغريها من أصحاب املصلحة األفريقيني ميكن أن يسمح بإبعاد 
املنطقة عن منوذج الراعي والعميل. وميكن أن يعزل أيضاً القرن األفريقي عن الصدمات الخارجية التي زعزعت دوالً 

فردية يف السنوات القليلة املاضية وفاقمت االنقسامات بينها، عىل غرار الحرب يف اليمن.

وعوضاً عن تصدير الخصومات الخليجية إىل القرن األفريقي أو الضغط عىل الدول العميلة األفريقية بفضل الرثوات 
املالية، يف وسع الدول الخليجية االستفادة عرب وضع سياسة إقليمية تتخطّى املناورات التكتيكية ودبلوماسية دفع 
الخليجية  الدبلوماسية  لتعزيز  فرصة  األطراف  متعّدد  منتدى  ويقّدم  غالباً(.  )االستبداديني  األفراد  واستاملة  املال 
وتنويعها، فهذه الدبلوماسية تقترص أكرث من الالزم عىل االنخراط بني رؤساء الدول. ويشّكل املنتدى أيضاً ملتقى قد 
تُطَّور من خالله الجهاُت الفاعلة الخليجية أكرث دورها كوسطاء دبلوماسيني، مستخدمة مواردها وعالقاتها للحّد من 

الرصاعات، وهذا بدوره يولّد االستقرار الالزم للمزيد من التجارة واالستثامرات. 

املصالح  املشرتكة  املنفعة  إىل  وامليل  واالتّساع  بالتوازن  تتّسم  التي  األفريقي  القرن  يف  التدّخالت  وستخدم 
تبدأ فصالً جديداً يف ما أصبح خطاب  أن  أيضاً  الخليج بشكل أفضل، وميكنها  األمد لدول  الطويلة  االسرتاتيجية 
اليمن وسجّل عاطل يف  عالقات عامة إشكايل أكرث فأكرث. وعالوة عىل وضعية إقليمية عدائية وحرب كارثية يف 
مع  العالقات  وعّقدت  فيها  املتناحرة  الجهات  املستمرّة صورة  الخليجية  األزمة  شّوهت  اإلنسان،  مجال حقوق 
التخفيف من  أو  النزاع،  إيران(. وسيخّفف حّل  الخارجيني )مبا يف ذلك معالجة املخاوف املشرتكة مثل  الرشكاء 
بالتالقي  األفريقية  الحليفة  والدول  الخليجية  للدول  املنطقة ويسمح  األوضاع يف  األقل، من حاموة  حّدته عىل 

التحزّب. يف منتدى خاٍل من قيود 

الخامتة
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كالمية  حرباً  فتلت   .2019 العام  ربيع  يف  املنطقة  إىل  العاملي  االنتباه  إيران  مع  التوتّرات  جّددت  أخرياً، 
البنى  عىل  النطاق  صغرية  وهجامت  جديدة  عسكرية  انتشاراٌت  الخليجية  والعواصم  وطهران  واشنطن  بني 
األحداث  التحتية ومصادرات سفن وتهديدات مبواجهات مفتوحة يف مضيق هرمز وخليج عامن. وغرّيت هذه 
االقتصادي  املنطقة  ترابط  عىل  أيضاً  برهنت  لكنها  إيران،  مع  النووية  والدبلوماسية  العاملي  االنخراط  مسار 
والتداعيات العاملية النعدام األمن البحري يف ممراتها املائية،124 مبا يف ذلك مسارات الشحن املحاذية يف البحر 
املنطقة”  خارج  “من  األمنية  للضغوط  املحتملة  الهشاشة  عىل  كهذه  أحداث  وتربهن  عدن.  وخليج  األحمر 
توّجه  أال  أيضاً  عليها  ينبغي  لكن  املصداقيَة.  األحمر  البحر  يف  األطراف  لتعددية  املؤيدة  الحجج  وتعطي 

األمنية حرصاً.  املنافسة  أو  إيران  الجارية بشكل مفرط نحو  املبادرات 

لقد ساعدت املبادرات املختلفة التي أطلقت يف العامني 2018 و2019 عىل تنقيح املفهوم واألهداف ملنتدى للبحر 
األحمر عىل الرغم من بقاء بعض الفجوات بني أصحاب املصلحة. وقد تفيض املبادرة السعودية املرصية إىل منظمة 
لتلّقي  االنتظار  عن  بعد. وعوضاً  تتبلور  مل  النهائية  وتركيبتها  وغاياتها  أّن هيكليتها  مع  القادمة،  األشهر  رسمية يف 
النتيجة من اململكة العربية السعودية، ينبغي عىل أصحاب املصلحة يف املنطقة والجوار والعواصم العاملية االنخراط 
جهود  دمج  يف  رغبتهم  وعن  متشاطرة  لحوكمة  يتصّورونها  التي  الرؤية  عن  فيعرّبون  اآلن،  والقاهرة  الرياض  مع 

املؤسسات األفريقية وعن نوع املنتدى التي يستطيع كل صاحب مصلحة أن يدعمه.

إّن نظاماً عرب إقليمي جديداً قيد الظهور، لكّن طابعه، كمنطقة تنافس أم تعاون، مل يُحّدد بعد. لذا ما زال أمام 
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مرشوعهم. عىل 
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36 أىت انخراط برلني نتيجة تحفيز مديرية الرشق األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية يف وزارة الخارجية برئاسة فيليب أكرمان. 

فنظراً إىل أنّه ليس ألملانيا مصلحة وطنية محددة أو حضور يف البحر األحمر، اعتقدت أنّها يف موقع جيد لتأدية دور املسّهل. 
مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤولني أملان، يف مايو ويوليو 2019.

37 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلوماسيني أوروبيني يف نيويورك، يف سبتمرب 2018.

 AU Peace and Security Council, ”The 750th meeting of the AU Peace and Security Council on 38 

 the activities of the AU High-Level Implementation Panel )AUHIP( for Sudan and South Sudan,“ 
February 6, 2018, para. 17 )xi–xii(, http://www.peaceau.org/en/article/the-750th-meeting-of-the- 

au-peace-and-security-council-on-the-activities-of-the-au-high-level-implementation-panel- 
auhip-for-sudan-and-south-sudan 

 يعود تاريخ إنشاء فريق إميبييك إىل العام 2008، وقد حمل منذ تأسيسه اسم الفريق املعني بدارفور التابع لالتحاد 
 األفريقي. وبات يُعرف منذ أكتوبر 2009 باسم فريق االتحاد األفريقي الرفيع املستوى املعني بالتنفيذ عندما تّم 

متديد واليته ألول مرة ليعالج مسائل تتعلق بالسالم والدمقرطة يف السودان وجنوب السودان.

AU Peace and Security Council, ”The 750th meeting of the AU Peace and Security Council,“ para. 15 39

 AU Peace and Security Council, ”The 811th meeting of the AU Peace and Security Council on 40 

 the activities of the AU High-Level Implementation Panel )AUHIP( for Sudan and South Sudan,“ 
November 22, 2018, para. 15–16, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/psc.811comm.

auhip_.22.11.2018.pdf

41 يقول بعض املحللني السياسيني إّن نفور الرئيس أسياس أفورقي من تعددية األطراف، كام هو مذكور هنا ويف األقسام 

الالحقة، ناجم عن حمالت متعددة، قادتها اإلدارات األثيوبية السابقة من خالل إيغاد، لعزل أريرتيا. ويفيدون بأّن هذه 
املحاوالت كانت مدعومة من اإلدارات األمريكية السابقة وقد أضاف من تأثريها صمُت االتحاد األفريقي النسبي.

42 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع مسؤول يف االتحاد األفريقي، يف يونيو 2019.

43 مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤولني مرصيني وغربيني، يف واشنطن والقاهرة، بني يونيو ويوليو 2019. مقابلة هاتفية 

أجراها املؤلف مع مسؤول يف االتحاد األفريقي، يف يونيو 2019.

44 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع مسؤول يف االتحاد االفريقي، يف يونيو وأغسطس 2019. عىل الرغم من رغبة مبعويث 

االتحاد األفريقي وإيغاد واألمم املتحدة بزيارة أريرتيا أيضاً، مل توافق أسمرة عىل االستشارات. فقد وضع فريق االتحاد 
األفريقي الرفيع املستوى املعني بالتنفيذ، عىل ضوء التشاور مع هيئات أخرى تابعة لالتحاد األفريقي وإيغاد واألمم املتحدة، 
خطة طموحة يف أواخر العام 2017 إلنشاء فريق عمل للقرن األفريقي وأجندة بحثية داعمة، وتضمنت أجزاء منها استيعاباً 

 أكرب لسياسات دول الرشق األوسط إزاء القرن األفريقي واعتبار البحر األحمر منطقًة تستقطب تنافساً أمنياً جديداً.
 مسودة مذكرة حول املفاهيم ُوضعت يف نوفمرب 2017 وحصل عليها املؤلف، عنونها:

”Working Group on the Horn of Africa in support of the African Union High Level Implementation Panel“

45 عىل الرغم من استفسارات االتحاد األفريقي األولية، أفيد بأّن السعوديني مل يوافقوا بعد عىل االجتامع مع فريق 

إميبييك، الذي يهدف ظاهرياً إىل إنشاء مبادرته الخاصة ثم إىل إرشاك الدول واملؤسسات الرشيكة الحقاً. ونظراً إىل 
عالقة البالد الوثيقة بالرياض، أشار مسؤولون جيبوتيون إىل استعدادهم ملحاولة تسهيل اجتامع من هذا النوع ما إن 
تكتمل االستشارات بني االتحاد األفريقي وإيغاد واألمم املتحدة ويف حال وافقت جميع الدول األعضاء يف إيغاد عىل 
الفكرة أو متى وافقت عليها. مقابالت هاتفية أجراها املؤلف مع مسؤولني من االتحاد األورويب ومسؤولني جيبوتيني 

رفيعي املستوى، يف أغسطس 2019.

46 مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤولني يف االتحاد األفريقي واألمم املتحدة ومع دبلوماسيني أفريقيني وأوروبيني ومع محللني 

سياسيني غربيني يف أديس أبابا، يف ديسمرب 2018، ويف واشنطن، يف أبريل 2019. مقابالت هاتفية أجراها املؤلف، يف مايو 
2019 ويوليو 2019.
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 Intergovernmental Authority on Development, ”Communiqué Of The 46th Ordinary Session Of  47

IGAD Council Of Ministers,“ February 27, 2019, https://igad.int/attachments/article/2057/Final%20
Communique%20of%20the%2046th%20Ordinary%20Session%20of%20IGAD%20Council%20of%20
Ministers.pdf; Intergovernmental Authority On Development, ”IGAD Establishes Taskforce On The 

Red Sea And The Gulf Of Aden,“ April 4, 2019, https://igad.int/Programs/66-Somalia/2096-Igad- 
Establishes-Taskforce-On-The-Red-Sea-And-The-Gulf-Of-Aden 

مقابالت أجراها املؤلف مع خرباء يف السياسة الخارجية اإلقليمية، يف يوليو 2019.

48 دعت إيغاد الدول األعضاء إىل تعيني كل واحدة منها ثالثة ممثلني يف فرقة العمل ليمثلوا مختلف األقسام يف حكوماتهم 

وقواتهم العسكرية. وسيشارك أيضاً السفراء املعتمدين من إيغاد يف مداوالت فرقة العمل. مقابلة هاتفية أجراها املؤلف 
مع مسؤول يف إيغاد، يف أغسطس 2019. سافر غويو مع إميبييك لزيارة مرص وكينيا وأوغندا والصومال وجيبويت يف مايو 

وأغسطس 2019.

49 بعد مرور أكرث من عقد عىل تويل ما يُفرتض به أن يكون رئاسة متعاقبة، أشار آيب أيضاً يف أواسط العام 2018 أّن أثيوبيا 

ستتنازل عن رئاسة إيغاد. وأفيد بأّن كينيا ستشغل املنصب، مع أّن للسودان أيضاً حقاً دورياً باستالم الرئاسة. وقد حالت 
السياسة املؤسساتية دون التوافق فبقي بذلك مصري الرئاسة مبهامً.

 50 مقابالت أجراها املؤلف مع خرباء يف السياسة الخارجية اإلقليمية ومسؤولني يف االتحاد األفريقي وإيغاد، 

بني أبريل وأغسطس 2019.

51 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلوماسيني مرصيني يف القاهرة، يف يوليو 2019.

52 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع دبلومايس أورويب، يف يونيو 2019.

53 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس مرصي، يف مايو 2019.

 54 مقابلة أجراها املؤلف مع خبري يف املساعدات الخليجية، يف يوليو 2019. لالطالع عىل مبالغ املساعدات واالستثامرات 

 بني العاَمني 2013 و2016، راجع:
 Abdel Monem Said Aly and Hussein Ibish, ”Egypt-GCC Partnership: Bedrock of Regional Security

 Despite Fissures,“ The Arab Gulf States Institute in Washington, Gulf Rising Series, December 12, 2016,
https://agsiw.org/wp-content/uploads/2016/12/Hussein_AbdelMonem_GCCEgypt_ONLINE-1.pdf 

 تتخذ التدّخالت السعودية والتدّخالت الخليجية األخرى شكَل ودائع يف املصارف املركزية “وقروض مؤاتية وهبات 
 عينية من شحنات النفط والغاز ووعود باستثامر خارجي مبارش يف قطاعات مثل قطاَعي العقارات والزراعة”. راجع:

 Karen Young, ”How Egypt wound up in the center of a Gulf Cooperation Council dispute on 
Qatar,“ The Washington Post, August 23, 2017, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-

cage/wp/2017/08/23/how-egypt-wound-up-in-the-center-of-a-gulf-corporation-council-dispute-on-
qatar/?utm_term=.d999582c3a76

 55 ودخلت هذه الدينامية يف السياسة املحلية أيضاً. فقد واجه الرئيس السييس رّد فعل محلياً ضخامً يف أبريل 2016 

 بعد موافقته عىل تقديم جزيريَت تريان وصنافري املرصيتنَي يف البحر األحمر للمملكة العربية السعودية. وقد اتهمه 
 النقاد بالخيانة، قائلني إنه مدين ألصحاب األموال الكبار يف اململكة العربية السعودية. للمزيد من املعلومات، راجع:

 Declan Walsh, ”Despite Public Outcry, Egypt to Transfer Islands to Saudi Arabia,“ The New York
Times, June 14, 2017, https://www.nytimes.com/2017/06/14/world/middleeast/egypt-saudi-arabia-

islands-sisi.html

56 مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤول حكومي سابق رفيع املستوى يف القاهرة، يف يوليو 2019.

57 قبل تويّل املنصب يف فرباير 2018، شغل وزير الدولة لشؤون الدول األفريقية أحمد عبد العزيز قطان منصب سفري 

اململكة العربية السعودية يف مرص لفرتة سبع سنوات حرجة )بني العامني 2011 و2018(.
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58 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس غريب، يف أبريل 2019.

Bruce Riedel, ”As the Saudis host international summitry, their Yemen problem isn’t going away,“ 59 

Order from Chaos, May 28, 2019, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/05/28/ 
as-the-saudis-host-international-summitry-their-yemen-problem-isnt-going-away/

 60 يف لحظة النرش، مل تكن اململكة العربية السعودية قد أعلنت عن خطط إلقامة قمة أخرى لدول البحر األحمر. 

 لكنها وزّعت دعوات لقمة سعودية أفريقية أوسع وللقمة العربية األفريقية الخامسة، وكلتاهام ستقام يف الرياض 
 يف أواخر نوفمرب 2019. ويعتقد الدبلوماسيون يف عدة دول عىل البحر األحمر أنهم قد يستغلون الفرصة هذه 

إلنجاز منظمة دول البحر األحمر أيضاً.

 ”Al-salam wa al-’aman wa al-rakha’ fi mintaqat al-bahr al-’ahmar: nahwa ’itar ‘arabi wa ’ifriqi 61 

 lil-ta‘awun [Final statement, issued by the first high-level meeting, ”Peace, security, and prosperity in
 the Red Sea region: towards an Arab and African framework for cooperation“], Ministry of Foreign

Affairs, Arab Republic of Egypt, December 12, 2017, https://bit.ly/2XJxggF 
واملهم أّن أريرتيا غابت عن االجتامع ومل تُدع الصومال، ألن تلك املبادرة مل تكن قد توّسعت لتشمل خليج عدن بعد.

62 مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤولني مرصيني يف القاهرة، يف يوليو 2019.

63 مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني إقليميني وغربيني، بني فرباير ومايو 2019.

64 مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤولني مرصيني يف القاهرة، يف يوليو 2019.

.Vertin, ”Red Sea blueprints“ 65 

ما زالت التوترات املحسوسة مستمرة بشأن املياه وبشأن ثغرة يف املفاوضات التقنية حول سد النهضة األثيويب. ففيام بدأت 
املحادثات حول هذا السد يف العام 2011، أعرب املسؤولون املرصيون عن إحباطهم من أّن املحادثات “ال تفيض إىل يشء” 
حالياً. وتتحىل مرص بإيجابية حذرة حيال رئيس الوزراء الجديد آيب، فهو شخص “ال يعاين عقدة الحامة القدماء”، لكن فيام 

يرون أن إشاراته إيجابية حتى اآلن، ما زالوا ينتظرون منه القيام بخطوات ويقلقون من أن أعضاء نظام الحكم األثيويب 
 السابق ما زالوا يتحلّون ببعض النفوذ يف شؤون املياه. مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني مرصيني يف واشنطن، 

 يف مايو 2019، ويف القاهرة، يف يوليو 2019. ويشري املسؤولون املرصيون إىل توترات نابعة من تجربة اإلقصاء من 
إيغاد. فيفرّس أحدهم قائالً: “إن كانوا سيقصوننا، لن نكون تّواقني لدعوتهم إىل االنضامم ملنظمة لدول البحر األحمر”.

 66 مل يكن غياب أريرتيا مفاجئاً للجهات الفاعلة اإلقليمية الذين اعتادوا نفور أسمرة الظاهر من تعددية األطراف. 

وعزا بعض املشاركني واملراقبني غياب أريرتيا إىل السياسة اإلقليمية املتغرية وتقاربها الناشئ مع أثيوبيا.

 67 ضّمت الدول املشاركة: اململكة العربية السعودية، مرص، األردن، جيبويت، السودان، الصومال، اليمن.

Al Jazeera, ”Saudi Arabia seeks new political bloc in strategic Red Sea region,“ December 13, 2018, 
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/saudi-arabia-seeks-political-bloc-strategic-red-sea- 

region-181213065422911.html 
 راجع أيضاً:

 Ministry of Foreign Affairs, Arab Republic of Egypt, ”Foreign Ministry hosts 3rd Meeting of 
 Senior Officials of Countries Bordering the Red Sea and Gulf of Aden,“ March 11, 2019, 

https://www.mfa.gov.eg/english/MediaCenter/News/Pages/Rye00.aspx

 ”Draft: Charter for the Establishment of the Council of Arab and African States Bordering 68 

the Red Sea and the Gulf of Aden,“ 
 بدون تاريخ، مرجع حصل عليه املؤلف. باإلضافة إىل املخاوف حول الهيكلية، اعترب املرصيون أّن تفضيل السعوديني 

الرياض عىل جدة غريب، نظراً إىل موقع األخرية عىل البحر األحمر.
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69 أُفيد أّن املسؤولني السعوديني “أعلموا” الرئيس السييس أن فكرة اللجان املُقامة يف عدة عواصم أمر محكوم عليه بالفشل. 

مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤول سعودي رفيع املستوى يف جدة، يف يوليو 2019.

70 مقابلة مع مسؤول سعودي رفيع املستوى.

 ”Draft: Charter for the Establishment of the Council of Arab and African States Bordering  71 

the Red Sea and the Gulf of Aden,“ 
مرجع حصل عليه املؤلف. تقرتح مصادر سعودية أخرى أيضاً، مثل مساعد األمني العام ملجلس التعاون الخليجي عبد العزيز 

 العويشق، تركيزاً كبرياً عىل التهديدات األمنية. راجع:
 Abdel Aziz Aluwaisheg, ”Why Red Sea security is a global concern,“ Arab News, April 1, 2019, 

https://www.arabnews.com/node/1476051

 ”Saudi Arabia’s defense ministry concludes naval drills for Red Sea countries,“  72 

Arab News, January 4, 2019, http://www.arabnews.com/node/1430016/saudi-arabia

 The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, Washington D.C., ”Arab and African Countries  73 

 Establish New Entity to Safeguard the Red Sea and Gulf of Aden,“ December 18, 2018, 
https://www.saudiembassy.net/news/arab-and-african-countries-establish-new-entity- 

safeguard-red-sea-and-gulf-aden

74 مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني مرصيني وأريرتيني، يف مايو ويوليو 2019.

75 مقابالت أجراها املؤلف مع دبلومايس مرصي ومسؤول حكومي سابق رفيع املستوى يف القاهرة، يف مايو ويوليو 2019.

76 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس سعودي رفيع املستوى يف جدة، يف يوليو 2019.

77 مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤولني حكوميني ومراقبني من دول البحر األحمر يف العواصم اإلقليمية، بني أبريل ويوليو 2019. 

78 مقابلة أجراها املؤلف مع سفري من منطقة الخليج يف واشنطن، يف مايو 2019. 

79 فرّس أحد املسؤولني السعوديني قائالً: “علينا التعامل مع السودان أوالً، لكننا سننتقل فوراً إىل إنجاز مجلس دول البحر 

 األحمر”، مشدداً عىل االنتباه التي توليه العاصمة الرياض التفاق الحوكمة االنتقالية يف السودان. مقابلة أجراها املؤلف 
مع مسؤول سعودي رفيع املستوى.

 80 لتحليل معّمق أكرث، راجع:

 Vertin, ”Red Sea Rivalries: The Gulf States Are Playing a Dangerous Game in the Horn of Africa,“ 
 or Verhoeven, ”The Gulf and the Horn: Changing Geographies of Security Interdependence 

and Competing Visions of Regional Order.“

81 عقب اندالع الحرب يف اليمن، أبرمت الرياض وأبوظبي اتفاقية أمنية جديدة مع أريرتيا يف إطار سعيهام لتأسيس قاعدة 

عسكرية يف ميناء عصب األريرتي عىل البحر األحمر. ورسعان ما بدأت هذه القاعدة الجديدة بالعمل لكنها اعتربت يف نهاية 
املطاف أنها تخرق عقوبات األمم املتحدة املفروضة عىل أريرتيا، مام منح الدول الخليجية دوراً يف إنهاء عزلة أريرتيا الدولية، 
مبا يف ذلك اإلجراءات العقابية التي طالت لعقود. ويف سبتمرب 2018، ساعد السعوديون عىل توقيع معاهدة السالم التاريخية 
بني أريرتيا وأثيوبيا وساعدوا عىل منح املسألة رشعية دولية عرب استضافة حفل توقيع للمعاهدة يف جدة حرضه األمني العام 

لألمم املتحدة ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي وغريهام من الشخصيات. وأفيد أنهم تعهدوا ألسمرة أنهم سيعملون عىل 
 تخفيف العقوبات. بعد ذلك بقليل، طالبت أريرتيا بتخفيف العقوبات وألغيت اإلجراءات املتخذة بحقها منذ عقود يف 
14 نوفمرب 2018 بدعم من أثيوبيا والواليات املتحدة عىل حد سواء. وعالوة عىل ورود تقارير بتقديم مساعدات مالية 

 سعودية ووعود ببنى تحتية وإمدادات بالوقود ألريرتيا، ساعدت الرياض أيضاً عىل الجهود املبذولة لحل االنشقاق 
القديم بني أريرتيا وجيبويت املجاورة.
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82 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس أريرتي، يف يوليو 2019.

 Eritrea—Ministry of Information, ”Eritrea’s Statement at the Meeting of High-Level Officials of Red  83

Sea and Gulf of Aden,“ http://shabait.com/news/local-news/28380-eritreas-statement-at-the-meeting-
of-high-level-officials-of-red-sea-and-gulf-of-aden 

متت زيارة املوقع يف 25 أبريل 2019.

84 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس أريرتي، يف يوليو 2019.

85 يرد اليمن أيضاً يف اعتبارات أريرتيا اإلقليمية. ففيام شّن التحالف السعودي اإلمارايت هجامت عىل اليمن من قاعدة 

 عسكرية يف عصب منذ العام 2015، مل تخُل املسألة من مضاعفات سياسية محلية. ففرّس دبلومايس أريرتي قائالً: 
 “اليمن للكثريين يف جنوب أريرتيا هو سوقهم اليومية”، معترباً أن القصف السعودي اإلمارايت أثر سلباً يف بعض 

املجتمعات األريرتية والرأي العام األريرتي.

86 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس إقليمي يف القاهرة، يف يوليو 2019. 

87 مقابالت أجراها املؤلف مع مراقبني ودبلوماسيني إقليميني ومع دبلوماسيني غربيني، يف يونيو ويوليو 2019.

88 بعد أربعة أشهر من املفاوضات، اتفق القادة العسكريون السودانيون واملجموعات السياسية املعارضة يف أغسطس 2019 

عىل تأسيس حكومة انتقالية لفرتة ثالث سنوات. ويرتأس هذا املجلس الجديد املؤلف من 11 عضواً الفريق أول عبد الفتاح 
الربهان وشخصيات عسكرية نافذة أخرى متتعت بعالقة تعاونية وثيقة مع الرياض وأبوظبي والقاهرة.

89 مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤول رفيع املستوى بوزارة الخارجية يف جيبويت، يف مايو 2019. مقابالت ومقابالت هاتفية 

أجراها املؤلف مع دبلوماسيني مينيني رفيعي املستوى يف واشنطن، يف يونيو 2019.

 90 راجع مثالً:

”Israel breaks Lebanon Ceasefire,“ Executive Intelligence Review 4, no 42 )October 18, 1977(: 44, 
https://larouchepub.com/eiw/public/1977/eirv04n42-19771018/eirv04n42-19771018.pdf

.UNHCR, ”Total Arrivals from Yemen in the Region“ 91 

تعود األرقام إىل تاريخ 30 يونيو 2019.

NHCR, ”Global Focus—Yemen 2019,“ http://reporting.unhcr.org/node/2647?y=2019#year 92 

 متّت زيارة املوقع يف 15 سبتمرب 2019.
 تقدم املنظمة العاملية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني األرقام بشكل دوري، لكن كل 
واحدة منهام تشري إىل الصعوبات التي تواجهها يف مراقبة تدفقات املهاجرين بدقة بني اليمن والقرن األفريقي.

93 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس ميني رفيع املستوى، يف مايو 2019.

94 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلوماسيني صوماليني يف أبوظبي والدوحة، يف يونيو 2019.

 95 يف العام 2017، خضعت حكومة فرماجو لضغط من اإلمارات العربية املتحدة ورشكائها الخليجيني الختيار جهة 

يف النزاع الناشئ مع قطر وتركيا. وعندما رفض فرماجو، تدهورت العالقات مع اإلمارات العربية املتحدة يف نهاية املطاف، 
وحّول املسؤولون اإلماراتيون مواردهم وانتباههم عوضاً عن ذلك إىل واليات الصومال الفيدرالية ومناطقها املنفصلة، مام 

فاقم التوترات بني مركز البالد الضعيفة ومناطقها الطرفية.
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 96 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع محلل سيايس صومايل، يف يوليو 2019. مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس سيايس، 

يف يونيو 2019.

 97 مقابلة هاتفية ومراسالت إلكرتونية أجراها املؤلف مع مسؤول يف إيغاد وخرباء يف السياسة الخارجية اإلقليمية، 

 يف يوليو وأغسطس 2019. فيام يتعاطف الكثري من املسؤولني اإلقليميني رساً مع موقف صوماليالند، يشريون إىل 
أّن قراراً بضمها ليس ممكناً سياسياً.

 98 عىل الرغم من روابط جيبويت الوثيقة بالسعوديني، يعرب املسؤولون الجيبوتيون رساً عن ندمهم النحيازهم إىل 

 الرياض وأبوظبي يف أزمة الخليج التي اندلعت يف العام 2017. ومتّكنوا من تخطي أزمة دبلوماسية وعالقات عامة 
 بعد بروز مخاوف أمريكية حول نفوذ الصني املتزايد. مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤول جيبويت رفيع املستوى 

ومسؤولني عن موانئ ودبلوماسيني أجانب يف جيبويت، يف أبريل 2019.

 99 مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤول رفيع املستوى يف وزارة الخارجية الجيبوتية يف جيبويت، يف أبريل 2019. 

 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع دبلوماسيني جيبوتيني، يف أغسطس 2019. تظهر األهمية التي توليها جيبويت 
 لعالقتها مع الرياض يف البيانات العلنية املتملقة للرياض أحياناً، فعرّب الرئيس إسامعيل عمر جييل عن تضامنه 
 املطلق يف زيارة قام بها إىل الرياض يف مايو 2019، مشيداً مبركزية اململكة العربية السعودية لضامن استقالل 

 جيبويت ومعترباً إياها “قائدة العرب واملسلمني”.
 Fatehelrahman Yousif, ”Djibouti President to Asharq Al-Awsat: Saudi Arabia’s Hosting of Arab, Islamic

Summits Boosts Unity,“ Asharq Al-Awsat, May 23, 2019, https://aawsat.com/english/home/article/1735691/
djibouti-president-asharq-al-awsat-saudi-arabia%E2%80%99s-hosting-arab-islamic-summits 

وقّدم السعوديون خدمات الوساطة، فعرضوا عىل جيبويت مساعدتها عىل إصالح عالقاتها مع رشكة املوانئ اإلماراتية موانئ 
ديب العاملية ومع أريرتيا أيضاً.

100 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع مسؤول يف إيغاد، يف أغسطس 2019.

 101 مقابالت هاتفية أجراها املؤلف مع دبلوماسيني جيبوتيني، يف أغسطس 2019. يقول مسؤولو االتحاد األفريقي 

إّن الحكومة الجيبوتية شّجعت االتحاد األورويب وإيغاد واألمم املتحدة عىل زيارة الرياض بهدف املناغمة بني الجهدين. 
مقابلة هاتفية ومراسالت إلكرتونية أجراها املؤلف مع مسؤول يف االتحاد األفريقي، يف أغسطس 2019.

”Netanyahu calls for Israel-Ethiopia security coordination,“ Middle East Monitor, September 2, 2019, 102 

https://www.middleeastmonitor.com/20190902-netanyahu-calls-for-israel-ethiopia-security-coordination/ 
 تاريخياً، شعرت إرسائيل بالقلق أيضاً حيال عمليات شحن األسلحة من إيران، بواسطة الحوثيني، إىل عنارص حامس يف غزة. 

يف هذا السياق، أطلقت إرسائيل رضبات جوية عىل قوافل األسلحة ومنشآت الذخائر املشتبه بها يف السودان يف األعوام 
 2009 و2012 و2014. راجع مثالً:

 Ian Black, ”‘Israeli attack’ on Sudanese arms factory offers glimpse of secret war,“ The Guardian, 
October 25, 2012, https://www.theguardian.com/world/2012/oct/25/israeli-sudanese-factory-secret-war

103 مل تُدَع إرسائيل للمشاركة يف املبادرة السعودية املرصية اآليلة إىل تأليف “مجلس لدول البحر األحمر”.

104 أقامت مبادرة إدارة األزمات الفنلندية حوارات غري رسمية يف عاّمن، يف يناير وأبريل 2019. وتنوي ثالثة مراكز أمريكية 

أيضاً إقامة حوار ثاٍن يف عامن يف أواخر العام 2019. للمزيد من التفاصيل عن هذه املبادرات غري العلنية، راجع املالحظتني 
الهامشيتني رقم 25 و31 أعاله.

105 مقابالت ومقابالت هاتفية أجراها املؤلف مع دبلوماسيني أثيوبيني ومحللني غربيني، يف يوليو 2019.
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106 مقابلة أجراها املؤلف مع السفري األثيويب يف مرص يف القاهرة، يف يوليو 2019.

107 مقابلة أجراها املؤلف مع محلل سياسة خارجية أثيويب، يف مايو 2019.

 108 مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤول رفيع املستوى يف الجبهة الثورية الدميقراطية الشعبية األثيوبية يف أديس أبابا، 

 يف ديسبمر 2018. مقابلة أجراها املؤلف مع خبري أكادميي يف الدوحة، يف يونيو 2019. مقابلة أجراها املؤلف مع محلل 
أمني أثيويب، يف يونيو 2019.

 ”Qatar’s Ambassador to Ethiopia: Abiy Ahmed’s Visit to Doha Enhances Stability in the Horn  109 

of Africa,“ Qatar Ministry of Foreign Affairs, https://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/ 
details/2019/03/19/qatar’s-ambassador-to-ethiopia-abiy-ahmed’s-visit-to-doha-enhances- 

stability-in-the-horn-of-africa

110 مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤول رفيع املستوى يف وزارة الخارجية الرتكية يف أنقرة، يف مارس 2019.

 111 ألمثلة عىل ذلك، راجع:

 Imad al-Din Adib, ”‘Umar al-bashir wa al-intihar al-siyyasi“ [Omar al-Bashir and Political Suicide],’
 El Watan News, December 27, 2018, https://www.elwatannews.com/news/details/2886182 and George
 Mikhail, ”Tension keeps rising in Cairo over Turkey-Sudan island pact,“ Al Monitor, January 10, 2018,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/sudan-turkey-deal-suakin-island-threatens-egypt-

security.html

 112 للمزيد عن وضع تركيا يف القرن األفريقي، راجع:

 Zach Vertin, ”Turkey and the New Scramble for Africa; Ottoman Designs or Unfounded Fears?“ 
Lawfare, May 19, 2019, https://www.lawfareblog.com/turkey-and-new-scramble-africa- 

ottoman-designs-or-unfounded-fears

113 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلوماسيني قطريني رفيعي املستوى يف الدوحة، يف يونيو وأغسطس 2019.

114 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع دبلومايس من االتحاد األورويب، يف أبريل 2019.

115 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس أورويب، يف مايو 2019.

116 مقابلة أجراها املؤلف مع دبلومايس أورويب.

117 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع دبلومايس أورويب، يف يونيو 2019.

 ”Secretary-General Appoints Parfait Onanga-Anyanga of Gabon Special Envoy for Horn of Africa,“ 118 

United Nations, https://www.un.org/press/en/2019/sga1864.doc.htm 
متت زيارة املوقع يف 9 يوليو 2019.

119 مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع مسؤول يف األمم املتحدة، يف يوليو 2019.

120 مراسالت إلكرتونية بني املؤلف ومسؤول يف األمم املتحدة، يف أغسطس 2019.

121 كبداية، يف وسع كبار الدبلوماسيني املعنيني بأفريقيا والرشق األدىن يف وزارة الخارجية األمريكية أن يشاركوا معاً يف جولة 

مشرتكة ملنطقة البحر األحمر، يرافقهم إذا أمكن نظراؤهم من وزارة الدفاع ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة. 
وأبدى دايفيد شينكر، الذي تم تعيينه مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الرشق األدىن يف يونيو 2019، اهتامماً باالنخراط 

الخليجي يف القرن األفريقي وتقديراً لديناميات البحر األحمر. مقابلة أجراها املؤلف مع دبلوماسيني أمريكيني حاليني 
وسابقني يف واشنطن، يف فرباير ويوليو 2019.
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 122 للمزيد من التفاصيل، راجع الخريطة التفاعلية عىل موقع بروكنجز بعنوان:

”Red Sea rivalries: The Gulf, the Horn of Africa & the new geopolitics of the Red Sea“

 123 مقابلة أجراها املؤلف مع سفراء غربيني وجهات فاعلة تجارية جيبوتية ومسؤولني يف وزارة الخارجية يف جيبويت، 

يف أبريل 2019.

124 شّكلت التوترات مع إيران الخلفية للمناورات البحرية يف البحر األحمر يف يوليو 2019، وهي تدريبات سنوية تشارك 

فيها مرص والواليات املتحدة واإلمارات العربية املتحدة. وضمت هذه السنة عديداً متخصصاً من البحرية وخفر السواحل 
 وفرقاطات وقوارب إطالق صواريخ وكاسحات ألغام ومقاتالت أف 16. وشاركت اململكة العربية السعودية أيضاً يف املناورات.

 ”Egypt, US, UAE conclude joint naval drill,“ Egypt Today, August 4, 2019, 
https://www.egypttoday.com/Article/1/73522/Egypt-US-UAE-conclude-joint-naval-drill
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معهد  يف  الخارجية  السياسة  برنامج  يف  مقيم  غري  وزميل  الدوحة  بروكنجز  مركز  يف  زائر  زميل  هو  فريتني  زاك 

األحمر.  البحر  يف  املتغرّية  والجيوسياسات  األفريقي  والقرن  الخليج  منطقة  عىل  الحايل  عمله  ويركّز  بروكنجز. 

يف  السودان  وجنوب  السودان  إىل  الخاص  األمرييك  املبعوث  لدى  السياسات  قسم  مدير  منصب  شغل  وقد 

الدولية  األزمات  مجموعة  مع  فريتني  عمل  ذلك،  قبل  أوباما.  باراك  السابق  األمرييك  الرئيس  إدارة  خالل 

املتحدة  األمم  السالم يف  األطراف وعمليات  املتعددة  الشؤون  حول  األفريقي ومستشاراً  القرن  أّول يف  كمحلّل 

الجديد بعنوان:  برينستون، ونرُش كتابه  الدولية بدوام جزيئ يف جامعة  الشؤون  نيويورك. فريتني محارض يف   يف 

 ”A Rope from the Sky: The Making and Unmaking of the World’s Newest State“ 

)دار النرش Pegasus( يف العام 2019.

تأَسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب املركز نافذة املعهد 

يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية، ُمركَزاً عىل 

إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين. وتركز هذه األبحاث 

عىل أربعة مجاالت أساسية:

العالقات الدولية يف الرشق األوسط  )I(

األمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل  )II(

النمو الشامل وتكافؤ الفرص  )III(

إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن  )IV(

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كافًة مهام اختلفت، فهو يشّجع عىل التبادل القيّم لآلراء 

بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل. وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظَم 

عدداً كبرياً من الفعاليات، مبا يف ذلك حوارات عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة. هذا وقد ونرش 

العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.

نبذة عن املؤلف

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
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 نحو منتدى للبحر األحمر: الخليج العريب والقرن األفريقي وهيكلة نظام إقليمي جديد
دراسة تحليلية، زاك فريتني

 بكني تنادي: تقييم حضور الصني املتنامي يف شامل أفريقيا
موجز السياسة، عادل عبد الغفار وآنا جاكوبس

 اسرتداد مستقبل اليمن: دور الشتات اليمني املحرتف
دراسة تحليلية، نهى أبو الدهب

 املصالحة الفلسطينية وإمكانية تحقيق العدالة االنتقالية
دراسة تحليلية، ميا سوارت

 تحّدي تشغيل الشباب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: نظرة جديدة وإعادة تأطري
موجز السياسة، نادر قبّاين 

 التنمية اإلقليمية يف تونس: تداعيات التهميش املركَّب 
موجز السياسة، العريب صديقي

2018

 الطائفية والحوكمة ومستقبل العراق
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