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 مقّدمة      

ــــا فــــي تحديــــد مالمــــ  السياســــة تلعــــب الحســــابات الجيوسياســــي ة دوًرا هاًم

ـــ ي  ـــة المتحـــدة. ويســـهم نمـــوذج االقتصـــاد الحـــّر ال ـــة لرمـــارات العربي الخارجي

ـــاإل اإلمـــارات ـــى االســـتفادة مـــن تاريخهـــا كســـاحل تجـــاري ،تتبن )ال  والقـــاعم عل

مــن خــالل و. إلــى حــد كبيــر، فــي رســم هــ إل السياســة 1 ســيما مينــاء جبــل علــي(

ــ ــة التجــارة البحريــة، هــ ا النمــوذج المســتند إل تعزيــز تســعى اإلمــارات إلــى ى حرّي

ر وال يقتصــ دورهــا كمركــز إقليمــي ومقــر لوجيســتي فــي حركــة المالحــة الدوليــة.

أغلـــب الـــدول الخليجيـــة  اهـــ ا الجهـــد البحـــري علـــى اإلمـــارات بـــل يشـــمل أيً ـــ

 .2ألسباب اقتصادية وجيوسياسية

ـــدد ـــارات  تتم ـــيةأذرع اإلم ـــ الجيوسياس ـــة لتثبي ـــي محاول ـــب ف ـــا كالع ت موقعه

ــا  ــالل محاوالته ــن خ ــالم. وم ــي الع ــة ف ــرات الماعي ــم المم ــدى أه ــي إح ــي ف إقليم

ــابم ــيق إيجــاد مــودم قــدم فــي  ، ســعت اإلمــارات ، وم ــيق هرمــزالمنــدب ب

ــــى توســــيع  ــــرين  دموحتهــــاإل ــــى المعب ــــة واللوجســــتية للســــيطرة عل التجاري

 الماعيين األهم لحركة سفن الشحن وناقالت النفط في المنطقة. 

خـــالل الســـنوات األخيـــرة، لعبـــت التطـــورات التـــي شـــهدتها المنطقـــة دوًرا بـــارً ا 

 في تغّير التعادي الدولي مع البلدان الواقعة على ه ين الممرين الدوليين. 

                                                           

   كاتبة في الشؤون الخليجية. –إعداد موّدة إسكندر 
بي المرفق البحري الرعيس لرمارات والعصب المحوري في اقتصادها. ميناء جبل علي في دُ  عدّ يُ  1

ميناء ومحطة  65يشكل الميناء أحد المنشآت الراعدة في محفظة موانم دبي التي ت ّم أكثر من 

بحرية حول العالم، ويصنف كتاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم. وتعد المنطقة التي ت م 

لدورها الحيوي في خدمة األسواق  قتصادية في الشرق األوسطنادق االالميناء من أكبر الم

  العالمية. يخ ع المرفق البحري الرعيسي لدولة اإلمارات بشدة لم يق هرمز.
ــــعودية، يجري العمل لم ــــاعفة قدرة ميناءي المل  عبد اه 2 وجدة في البحر األحمر،  في الس

ربط الميناءين بمدينة الدمام من  المملكة ميزة تنافســـية، عبر إلى إعطاءيهدف  ضـــمن مخطط

 .خالل خطوط أنابيب نقل وشبكات سك  حديدية من شأنها أن تقطع درق التجارة بشكل كبير

دي، ما يسم  لها وتسعى سلطنة ُعمان إلى االستفادة من موقعها االستراتيجي على المحيط الهن

صحار وصاللة والدقم بتخطي م يق هرمز وعلى ال فة المقابلة  .من خالل تطوير موانئها في 

ي  تطوير ميناعها في شــــابهار التســــعى إيران لج ب االســــتثمارات الصــــينية والهندية ل للخليج

سك  الحديدية. و اكون مرتبطً يس سطى عبر ال سيا الو سعىبآ قطر لتجاو  آثار المقادعة عليها  ت

ــــار، عبر افتتاح ميناء حم ــــاراتها التجارية الناتجة عن الحص د ال ي يمّثل بدياًل وإعادة توجيه مس

 اإلماراتي. يعلموثوًقا به لجبل 
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المتنــامي  "النفــوذ اإليرانــي"مــا تســّميه رمــارات، ســاهمت محــاوالت الحــّد مبالنســبة ل

ـــة،  ـــي المنطق ـــيف ـــات القرصـــنة الت ـــق  وعملي ـــالف تنطل ـــالن التح ـــن الصـــومال، وإع م

ــا علــى الــيمن، ي ــاف إليهــا األ مــة الخليجيــة وإعــالن القطيعــة مــع قطــر،  الســعودي حرًب

ــر  ــر بوصــفها أكث ــى دول ســاحل البحــر األحم ــي إل ــو دب ــق نظــرة أب ــي تعمي ــرد ف مــن مج

إلـــى هـــدف محـــوري اســـتراتيجي فـــي سياســـة  دولل هـــ إل الـــتحـــوّ شـــركاء تجـــاريين، و

 .اإلمارات

ــارا ــة ســعت اإلم ــاقالت النفطي ــة للن ــا حامي ــى أنه ــديم نفســها عل ــىت لتق ــر دــول  عل مم

ــر ــا مســرحً البحــر األحم ــوانم وتحويله ــى الم ــام الســيطرة عل ــا  ا، مــن خــالل إحك لطموحاته

ــكرية. ــة والعس ــأمين التجاري ــا ســعت لت ــرق  كم ــا ش ــتراتيجي له ــدم اس ــودم ق ــام ، أفريقي

 .3ة األكبر منهاالتي تمل  الحكومة الحص عبر شركة "موانم دبي العالمية"

ــز ح ــورها  ــى تعزي ــت اإلمــارات عل ــيمن، عمل ــى ال ــا عل ــدء التحــالف الســعودي حرًب ــ  ب من

ــفــي الســواحل  ــاة المجــاورة. فــي األفريقي ــى إريتري ــي مــن الســيطرة عل ــو دب ، تمكنــت أب

مينــــاء ومطــــار مدينــــة عصــــب مســــتخدمة إياهمــــا كمرفــــق عســــكري ومركــــز دعــــم 

، اســتخدمت اإلمــارات مينــاء إثيوبيــافــي لوجيســتي لحملتهــا العســكرية علــى الــيمن. و

ـــة،  ـــا الحربي ـــيم أرن الصـــومال االنفصـــالي كمهـــبط لطاعراته ـــرة التجـــاري فـــي إقل برب

ــز اســتثماري لكســر  ــا اســتخدمته كمرك ــوتي االســتراتيجيكم ــاء جيب ــار مين ــي احتك ــا ف . أم

علــى المــالذ  االســتيالءقطرى، بهــدف الــيمن، فقــد ســيطرت اإلمــارات علــى جزيــرة ُســ

ــا، ســعت أبــو دبــي لتــأمين نفوذهــا األهــم بــي ن البحــر األحمــر والمحــيط المتوســط. جنوًب

 اقـــدمتها محافظتـــالسياســـي والعســـكري فـــي عـــدد مـــن المحافظـــات اليمنيـــة، وفـــي م

 .4موانم تجارية هاّمةعلى  تحتويانن ا اللتكاّل عدن والمُ 

                                                           
ت كر مجلة "ذي إيكونوميست" أن شركة "موانم دبي العالمية"، التي تعد إحدى أكبر شركات إدارة  3

في ضخ استثمارات ضخمة في  شرعت من  تسعينيات القرن الماضي وتشغيل الموانم على مستوى العالم،

 .األفريقيمنطقة القرن 

The UAE is scrambling to control ports in Africa, July 19th 2018. 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/07/19/the-uae-is-scrambling-to-

control-ports-in-africa  
4 Brennan, Andrew, The UAE weaves a regional ‘string of pearls’, May 26th 2018  

https://www.asiatimes.com/2018/05/opinion/the-uae-weaves-a-regional-string-of-

pearls/?_=7371991 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/07/19/the-uae-is-scrambling-to-control-ports-in-africa
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/07/19/the-uae-is-scrambling-to-control-ports-in-africa
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ـــا العســـكرية خـــارج حـــدودها، اصـــطدمت  ـــرا  قوته وفـــي ضـــوء محـــاوالت اإلمـــارات إب

. ووجـــدت أبـــو دبـــي أفريقيـــااتها التوســـعية بمنافســـة دول أخـــرى علـــى التمـــدد سياســـ

نفســها أمــام محــور متصــارع علــى النفــوذ فــي منطقــة تــتحكم بجــزء كبيــر مــن التجاريــة 

 دم المنافسة بين اإلمارات من جهةالعالمية. وفي حين تحت

 

ــا  ــودان، تتن ــي الس ــوذ ف ــز النف ــى مراك ــرى عل ــة أخ ــن جه ــا م ــا تركي ــر وحليفته فس وقط

ية فيهــا. إلقامــة قاعــدة عســكرســعي الريــان تقطــر مــع الســعودية فــي جيبــوتي حيــث 

ــي وهــ ــر  العــب دول ــا يب ــة،  وفيم ــي المعادل ــل ف ــيج  إذالصــين كمركــز ثق تجــد دول الخل

 نفسها في منافسة مع بكين التي تسعى لتدشين منطقة تجارة حّرة في جيبوتي. 
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  األفريقيالقرن  .1

ــــتراتيجية في القارة  يقياألفرُتَعدُّ منطقة القرن  ة وجنوب األفريقيمن أهم المنادق االس

غرب الجزيرة العربية، وذل  العتبارات عديدٍة يأتي في مقدمتها االرتباط الوثيق بين ه إل 

لدول المطلة  ها والبحر األحمر والبحر العربي وا ــــتقرار مدى اس ها و يدور في ما  المنطقة و

، وقد ا دادت أهمية الخليجية الســـعودية، وبلدان عليهما، ال ســـّيما مصـــر، والمملكة العرب

وإيران والعراق وشــــبه الجزيرة العربية، األمر ال ي  الخليجالمنطقة مع اكتشــــاف النفط في 

موضـوًعا للتنافس أو الصـرع الدولي،  األفريقيجعل الجزء الجنوبي من البحر األحمر والقرن 

ــــتراتيجية لمنطقة القرن األهمية الجيو)ملحق:  5ومحلَّ اهتماٍم داعٍم من القوى الدولية س

 (.األفريقي

 

 المقاربة الخليجية 1.1

عتبر الممرات البحرية من أهم المعادالت الجديدة في أمن النظام اإلقليمي العربي، فهي تُ 

لدولي، ومنطقة القرن  فات  األفريقيمفاتي  التحكم اإلقليمي وا غة في مل بال ذات أهمية 

لطالما لعب الموقع الجغرافي الرابط األبر  ورية متشــابكة. جيوســياســية واقتصــادية وعســك

م يق باب المندب وخليج عدن. ا من ، انطالقً أفريقيافي حركة التجارة بين العالم العربي و

ــــكرية على اليمن أواخر آذار/مارس  لكن ــــعودي حملة عس حالف الس  2015مع إعالن الت

ا  الطبيعي والموانم واألمن الغ اعي، روابط التبادل في مجاالت الغه إل المنطقة تجاو ت 

بعد الســاحل  األفريقيالقرن في لتتحول إلى نقطة عســكرية اتخ تها قوى العدوان للتمدد 

 اليمني. 

ـــتخاله أهم المالم  التي تحدد دبيعة العالقات الخليجية بدول القرن   األفريقييمكن اس

 بما يلي: 

الخليجية في دول القرن  االســــتثماراتلعبت  :األفريقياالســــتثمار الخليجي في القرن  :أواًل 

 ا في اقتصاد ه إل البلدان الفقيرة.ا بار ً دورً  األفريقي

الرؤية السـياسـية لكل دولة،  باختالف األفريقيدول الخليج مع دول القرن عالقات وتختلف 

رام ، وإباالقتصادية واالتفاقيات، االستثمارفي مجال  افالسعودية واإلمارات هما األوفر حظً 

العســــكري، تأتي بعد ذل  قطر والكويت في تطوير البنى  واالســــتخباراتيالتعاون األمني 

ــــتثماراتودعم التنمية المجتمعية، باإلضــــافة إلى  األفريقيالتحتية لدول القرن  في  االس

تمثل نشــــادها في دعم التعليم والصــــحة يالقطاعات العقارية والســــياحية، أما البحرين ف

                                                           
، القاهرة، 137"، في السياسة الدولية، العدد األفريقيقرن صبحي عسيلة، "اليمن: دوافع التوجه نحو ال 5

 .18م، ه 1999، مركز األهرام للدراسات السياسية
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أما ســـلطنة ُعمان فهي األقل و ت المالية والمصـــرفيةطوير المؤســـســـاومكافحة الفقر، وت

 . 6رغم ما تمتلكه من تاريخ ُمتج ر في تل  الدول ااقتصاديً  اح ورً 

ية بين الرؤى السياس تختلف: األفريقيلقرن باسياسي والعسكري الخليجي االهتمام ال ا:ثانيً 

لدول  دول مجلس التعاون الخليجي  دفعها إلى التعاون ن تهديداتمإال أن ما تراإل ه إل ا

دم لحركة لحماية أمنها ال ي ترى أنه بات على المح  نتيجة "الخطر اإليراني" والدعم المق

ـ الخليجي بين ه إل  لتنافسوال يخفي ه ا التعاون حجم ا "أنصار اه" في اليمن. ـ الخليجي 

النفوذ العسكري في الدول نفسها التي يحاول كل منها االستئثار بحصة األسد فيما يخص 

دبي  بين السـعودية واإلمارات، حيث تسـارع أبو اه إل المنطقة. ويبدو ه ا الصـراع واضـحً 

لســعودية في لوالديني  الثقافيو جد االقتصــاديا على التواإلى إنشــاء منادق نفوذ لها ردً 

 ه إل المنطقة. 

ندر رون األفريقيالمبعوث الخاه لالتحاد األوروبي في القرن يرى  ــــ دوس أن "دول الكس

ــــالمي الت ــــالحها في تل   ي تتنافس في ما بينها على النفوذالعالم اإلس قررت تأمين مص

المنطقة، حيث تناوب العديد من المسؤولين والزعماء من بلدان الشرق األوسط على  يارة 

على وجود تحّول كبير في معركة تعود لقرون  االفتً  اما يعّد مؤشــــرً  األفريقيمنطقة القرن 

ــــكري في بين  ــــارعة على النفوذ، والتجارة، والموارد، والوجود العس القوى األجنبية المتص

 .7على مستوى العالم" امنطقة حساسة استراتيجيً 

 . األفريقيلســياســات دول القرن  ااهنة وانعكاســاتها امتحانً األ مة الخليجية الرلت شــكّ  ا:ثالثً 

ــــواء في منطقة القرنوقد  باينت المواقف من األ مة س ياأو في  األفريقي ت جنوب  أفريق

الصــحراء، وكان له إل األ مة تأثيرات على ســياســات واقتصــاد تل  الدول، بحســب مواقفها 

ة، ففيما رضخت األفريقي. مع اندالع األ مة الخليجية، تباينت مواقف الدول 8من حصار قطر

ــــغوط الخليجية وأعلنت مقادعتها لقطر وتبعها في ذل  حكومة جزر  القمر، جيبوتي لل 

الحياد، بينما شــهد الموقف اإلريتري تناق ــا بين و ارة  إثيوبيااختار الســودان والصــومال و

 الخارجية التي أعلنت الحياد وو ارة اإلعالم التي حشدت لسياسات اإلمارات والسعودية. 

                                                           
آذار/مارس،  22، مركز مقديشو للبحوث والدراسات، األفريقيأمينة العريمي، الحسابات الخليجية في القرن  6

2017. 

https://bit.ly/2I3uhIV 

7 Jason Burke, “Middle East’s leaders cross the Red Sea to woo east Africa”, September 12th 2016.  

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/12/middle-east-scramble-power-east-africa-

sudan-kenya-ethiopia 

 .، مركز الجزيرة للدراسات2017نوفمبر تشرين الثاني/ 21اتها، حصار قطر: سياقات األ مة الخليجية وتداعي 8

https://bit.ly/2Z8X3AQ 

https://bit.ly/2I3uhIV
https://bit.ly/2Z8X3AQ
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ــــكرة الخطيرة الجارية أصــــاًل أدى   في االضــــطراب في الخليج إلى تصــــعيد حاد في العس

سعودية واإلمارات العربية المتحدة  المنطقة، حيث يتم ال غط على الحكومات لتأييد إّما ال

ا(، وقد أدى ذل  إلى  عزعة االستقرار بشكل عميق، أو قطر )وبشكل غير مباشر تركيا أيً  

و رع االنقســـــامات اإلقليمية الجديدة، وأيقد العداوات الناعمة. ولعل أكثر ما يبعث على 

ــــع  القلق هو أن أ مــة الخليج وجيبوتي على دريق المواجهــة  إريتريــاو إثيوبيــاقــد ت 

 .9األفريقيالمسلحة، مما قد يحيي أخطر نزاع إقليمي ثالثي في القرن 
 

 التواجد اإلماراتي   1.2

سط والقرن  شرق األو  اسيالحد امتدادً  األفريقيالنادر إلى خريطة المالحة والموانم في ال

ستراتيجيً  ستحياء، بعيدً  األفريقييمن والقرن تو ع ما بين ال اإماراتيً  اجيو صر على ا عن  اوم

منادق نفوذ الســـعودية التي تركت لها اإلمارات "قيادة" الخليج والعالم اإلســـالمي، لتخلق 

ها دورً  ــــ تأثيرً لنفس ية و عات  ءالمليخارج محيطها اإلقليمي الخليجي  اا أشـــــد أهم بالنزا

ــــيطرة دبي" إدراًكا منها ألهمية الموانم  . فبعد أن أقامت اإلمارات "موانم10ومحاوالت الس

ــــع خارج حدودها موقعة على العديد من  البحرية في االقتصــــاد العالمي بدأت في التوس

 عقود استئجار موانم ومطارات في المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 The Crisis Group, “The United Arab Emirates in the Horn of Africa”, November 6th 2018. 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/united-arab-

emirates/b65-united-arab-emirates-horn-africa. 

10 DW 6  "األفريقي.. دموح اقتصادي أم مشروع سياسي؟سيطرة اإلمارات على موانم القرن ، "عربية 

 .2017 سبتمبر/أيلول

 https://bit.ly/2OMm1EF 

https://bit.ly/2OMm1EF
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 إرتيريا: ميناء ومطار عصب -أ

المطّل صـــب تســـتخدم بموجبه ميناء ومطار ع 2015عام  إريترياا مع عت اإلمارات اتفاقً وقّ 

ار يحتوي على مدرج ، حصــــلت من خالله اإلمارات على مطاعامً  30على البحر األحمر لمدة 

اســــتخدمته كمركز لطاعراتها المشــــاركة في العدوان على اليمن، وكمقر  متر 3500بطول 

ــــركة "موانم دُ تولّ وتدريب للقوات الموالية لها والمنخردة في التحالف.  ي"، ال راع بَ ت ش

ة للدبلوماســـية البحرية اإلماراتية، تطوير البنى التحتية في مدينة عصـــب، من االقتصـــادي

 ال ي حاولت دول عدة الظفر به مراًرا. مطار عصب وميناء العصب المجاور  ضمنها

ــــســــة الموانم والجمارق والمنطقة الحرة في دبي  كما ينص االتفاق على أن تدفع مؤس

 % من دخل الموانم بعد تشغيلها.30إلى  للسلطات اإلريترية، إضافة اسنويً  مقاباًل 

تم الكشـــف عن عدم وجود نشـــاط تجاري بموانم  إلى صـــور لاقمار الصـــناعية ااســـتنادً 

إلى ثكنات عســـكرية جوية وبحرية، كما كشـــفت الصـــور عن  اإلماراتولتها حّ  التي، إريتريا

سري ي م غرفً  سجن  سطة اإلمارا اوجود  ستأجر بوا ضمن النطاق الم ت في تحت األرن 

صور فوتوغرافية جوية قام موقع "جينز و .11إريتريا " المتخصص بتحليلها وجود 360تظهر 

الفرنســية الصــنع، والطاعرات من  2000أعمال إنشــاءات أرضــية الســتقبال داعرات ميراج 

ار على دول  ــــطول من دــاعرات الهليكوبتر والنــاقالت الجويــة  3500دون ديــَّ متر، وأس

للســفن العســكرية والزوارق الســريعة والدوريات  كبير انتشــار وحدول للمدرعات اإلماراتية،

 .12يالبحرية اإلماراتية على دول الشريط الساحل

ــتراتفور األميركية المتخصــيرى  ه ا أن  صــة في التحليل االســتخباراتيخبراء مؤســســة س

ين عن ســهولة التنقل بينه وب من أف ــل األماكن إلرســاء ســفن اإلنزال، ف ــاًل  عدّ الميناء يُ 

ــــيطرة على باب المندب حيث تمر   21ا وماليين برميل نفط يوميً  3.3الموانم اليمنية والس

. ويشــــير هؤالء الخبراء إلى أن ه ا االنتشــــار ال يبدو في إدار 13األف قطعة بحرية ســــنويً 

ــــتخدام  الدعم المؤقت للعمليات في اليمن ومتطور للقدرات األمد ل يدوبل يدل على اس

 .ية الموجودة في المنطقةاإلماراتية العسكر

                                                           
 17، المسافة صفر"، األفريقيالجزيرة نت، "حرب الموانم.. الجزيرة تكشف خفايا صراع النفوذ بالقرن  11

 .2019آذار/مارس 

https://bit.ly/2TTIv8u 

12 Binnie, Jeremy, “UAE deploys Wing Loong II UAV to Eritrea”, August 15th 2018. 

https://www.janes.com/article/82382/uae-deploys-wing-loong-ii-uav-to-eritrea  

13 Stratfor, “Ethiopia-Eritrea Reconciliation Offers Glimpse Into Growing UAE Regional Influence”, 

July 26th 2018. 

https://worldview.stratfor.com/article/ethiopia-eritrea-reconciliation-offers-glimpse-growing-uae-

regional-influence 

https://bit.ly/2TTIv8u
https://www.janes.com/article/82382/uae-deploys-wing-loong-ii-uav-to-eritrea
https://worldview.stratfor.com/article/ethiopia-eritrea-reconciliation-offers-glimpse-growing-uae-regional-influence
https://worldview.stratfor.com/article/ethiopia-eritrea-reconciliation-offers-glimpse-growing-uae-regional-influence
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ــــية بين اإلمارات وجيبوتي، وإجالء األخيرة القوات الخليجية  بعد قطع العالقات الدبلوماس

ـــيها، توجهت اإلمارات نحو الجارة اللدودة  ـــارتها  إريترياالتي كانت على أراض لتعويض خس

ا اشــترت . ولتحقيق أهدافهاألفريقيرن والســياســية في الق االقتصــاديةوتحقيق دموحاتها 

لتعّهد عبر منحه حزمة مســاعدات اقتصــادية ت ــمنت ا الفقير األفريقيأبو دبي والء البلد 

ــــمرة الدولي إنشـــــاء بنيٍة تحتية جديدة، و يادة إمدادات الوقود إلى و بتحديث مطار أس

  .إريتريا

 أهم خطوات أبو ىحدبإتعد قاعدة عصـــب أول قاعدة عســـكرية خارجية لرمارات، وتمّثل 

ــــتها حول باب المندب. إل دبي ــــب بعمق حكام قب  ماعي كبير، كما أن ويتمتع ميناء عص

متر وهو قابل الستيعاب ناقالت عسكرية  3500الميناء الملحق به مطار يبلغ دول مهبطه 

 .14جوية ضخمة

ـــمال غربي م ـــيق باب المندب على ُبعد  ـــمال باب  106تقع القاعدة في ش كيلومترات ش

الُمخا اليمني درفي المدخل الجنوبي للبحر األحمر، أي بعد اجتيا  المندب، وتشّكل مع ميناء 

شرة لتشكيل الميناء، حيث تم حفر  ألف متر مربع من الساحل  60الم يق نحو الشمال مبا

ــار الطريق قد اإلريتري وإقامة منطقة أمنية حول المطار والميناء، و تطلب األمر تعديل مس

 .15عالسريع الساحلي بين مدينتي عصب ومصو

للحياة البحرية وقاعدة  اأصب  ميناء عصب شريانً  قيع االتفاقية بين الطرفينومن  تاريخ تو

ــــحراء خالية إلى  ــــيق باب المندب، فقد تحّول المكان من ص جوية هامة لرمارات في م 

سكري، وبف ل ه إل  شأة للتدريب الع قاعدة جوية حديثة، وميناء على المياإل العميقة، ومن

ت ســفن اإلنزال اإلماراتية والســفن التجارية المســتأجرة بين قاعدة اإلمارات االتفاقية تحرك

 .16البحرية الجديدة في الفجيرة وميناء عصب البداعي

  ً ا وحدة برية باإلضافة إلى العتاد الجوي ال ي ركزته اإلمارات في قاعدة عصب، هناق أي

الية فرنســية الصــنع. ومع كبيرة ت ــم على األقل كتيبة مدرعة مجهزة بدبابات لوكلير القت

شارذل  فإن األصو  فرنسية المنشأال 2000طاعرات ميراج ف ل الجوية هي األسرع في االنت

القــدرة على إجراء عمليــاتهــا في اليمن بكــل  بودبي تعطي أالمتمركزة في القــاعــدة الو

                                                           

.. قواعد عسكرية إماراتية وسعودية في األفريقيالتنافس الخليجي يصل إلى القرن عربي بوست، " 14 

  .2018مارس /آذار  30، القارة السمراء"

https://bit.ly/2GjsIbD 

15 Stratfor, “The UAE Joins an Exclusive Club”, December 8th 2016. 

https://worldview.stratfor.com/article/uae-joins-exclusive-club  

  .2018كانون الثاني/يناير  4نون بوست، ، "ما ال ي تريدإل اإلمارات من إريتريا؟" عاعد عميرة، 16

https://www.noonpost.com/content/21479   

https://bit.ly/2GjsIbD
https://worldview.stratfor.com/article/uae-joins-exclusive-club
https://www.noonpost.com/content/21479
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مر ا القدرة على إبرا  قوتها في أماكن أخرى حول البحر األحأيً   فحسب بل تمنحها سهولة

 .17وخليج عدن

وتمتل  اإلمارات هناق قاعدة عســكرية تخدم كمنطقة دعم لوجســتي ومركز قتالي يســع 

لواًء إماراتًيا مدرًعا، وتتألف ه إل القوات من ســـربين من دبابات القتال الرعيســـية من نوع 

، ومجموعة داعرات G6ليكليرق، وكتيبة من عربات القتال، وبطاريات من مدافع الهاوتزر 

ـــيفن،  قيادة ـــينوق، بالق هوق، وداعرات الهليكوبتر بيل س العمليات الخاصـــة من درا  ش

 .200018اعرات مقاتلة من درا  ميراج ود

 

 مدينة بربرة -الصومال  -ب

ــــومال" انفصـــــاله عن الحكومة المركزية في إ وإعالن، 1991من  العام  قليم "أرن الص

 الرســمي به دولًيا.  االعترافإلى نيل  اإلقليمالصــومال إثر انهيار الحكومة المركزية، ســعى 

مقدمة لرقليم عرًضا مغرًيا يق ي باالستثمار في ميناء  ه إل الثغرة مناإلمارات  تاستفاد

ــيطرة على البحر األحمربربرة ال ي لطالما وُ  ــرعان ما ُترجم ه ا  .19صــف بأنه مفتاح الس وس

ــــركة مو ة اتفاًقا انم دبي العالميإلى اتفاقات متعددة الجوانب وحيدة الهدف، إذ وّقعت ش

ــــري لميناء بربرة أكبر موانم البالد  مليون دوالر 442بقيمة  ــــتغالل الحص ــــي باالس يق 

 وأهمها.

في جمهورية أرن الصـــومال الواقع على  موانم دبي العالمية إدارة ميناء بربرةمت تســـلّ 

بأي منف  بحري.  التي ال تحظى إثيوبيا، والقريب من اعالميً  اممر بحري هو األكثر اســـتخدامً 

ــــمّ وقد  ببدء تطبيق عقد امتيا  دويل األجل إلدارة وتطوير الميناء في  ان العقد إي انً ت 

 .امنطقة غير معترف بها دوليً 

لم تفل  محاوالت اإلمارات في الســيطرة على مراكز نفوذ القرار الســياســي في الصــومال، 

ن االمشـــهد الصـــومالي. فالدولتكيا في نظًرا للتواجد القوي لكل من المنافســـتين قطر وتر

                                                           
  .ستراتفور، مصدر سابق 17
 .مصدر سابق عاعد عميرة، 18
تقع بربرة، في جمهورية أرن الصــومال االنفصــالية )صــوماليالند(، على ممر شــحن ضــيق يؤدي إلى  19

اليمن. وصـــفها المســـافرون من الحقبة االســـتعمارية بأنها  من ابحريً  مياًل  260قناة الســـويس وعلى بعد 

 "مفتاح البحر األحمر"، وأصب  الميناء معقاًل عثمانًيا، وبعد ذل  موقًعا استعمارًيا بريطانًيا.

Africa Intelligence, “Emirati intelligence exposes Iranian networks in Somalia”, December 21st  2018. 

https://www.africaintelligence.com/ion/corridors-of-power/2018/12/21/emirati-intelligence-

exposes-iranian-networks-in-somalia,108337465-eve 

 

https://www.africaintelligence.com/ion/corridors-of-power/2018/12/21/emirati-intelligence-exposes-iranian-networks-in-somalia,108337465-eve
https://www.africaintelligence.com/ion/corridors-of-power/2018/12/21/emirati-intelligence-exposes-iranian-networks-in-somalia,108337465-eve
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صف العالقااللت في  على دعامة الدين باالعتمادنجحتا  ات بينهما وبين اإلمارات بالتوترن تت

 . 1991إيجاد مودم قدم في الدولة التي تعصف بها الحرب األهلية من  

ومع فشـــلها في اختراق ه ا التحالف، عملت أبو دبي على فرن وجودها في المنطقة عبر 

ن العاصمة مقديشو. بعيدة ع التي تتمركز في منادق الصوماليةل جماعات المعارضة تموي

من الحصــول على عقد اســتغالل ميناء  2017تمكن اإلماراتيون في صــيف  وبه إل الطريقة

ــــفلى، إضــــافة إلى إقليم بونت الند )أرن  ــــبيلي الس البنط( براوة الواقع في منطقة ش

 .20من كبرى المدن الصومالية التي تعد االنفصالي، وميناء بوصاصو

في توسيع انتشارها  اإلقليم غير المعترف به دولًيا عم اإلماراتالتي أبرمتها ساهمت العقود 

ة الصــومال المركزية وأرن على أرن الصــومال. واســتغلت أبو دبي الخالفات بين حكوم

 االنفصاليقليم معز ة حالة االنقسام القاعمة لتأمين مصالحها عبر اتفاقيات مع اإل الصومال

يعلق الباحث الفرنسي جيرار برينيي، المتخصص في و 21شملت استئجار مطار وميناء بربرة

على العالقات بين أبو دبي وإقليم أرن الصومال بالقول: "إن آلة  األفريقيشؤون القرن 

الدعاية اإلماراتية أوهمت المســــؤولين المحليين في أرن الصــــومال بأنها ســــتقدم لهم 

ية االعترا ــــتقاللهم، وهي عمل باس لدولي  أن ل وتنطوي على خطورة كبيرة، إذ ايتحاف ا

 ."ولم تستبعد خيار التدخل العسكري في بربرة المجاورة تشعر بالقلق إثيوبيا

شركة موانم األثيوبية وكسب رضا الحكومة فيهاطمأنة قلق الجارة ل دبي العالمية  عمدت 

ه ا الميناء التجاري. ه إل لشــراكة في اســتغالل إلى فت  الباب أمام ا 2018في آذار/مارس 

منظمة األمم المتحدة للتنديد  لجأت إلىالتي  أثارت غ ــــب الحكومة الصــــومالية الخطوة

بعدها بشــهر، في  .22للقانون الدولي اباعتبارها خرقً  لســيطرة العســكرية على ميناء بربرةبا

على مصــادرة  اصــومال ردً أنهت اإلمارات برنامج تدريب عســكري في ال نيســان/ أبريل 15

داهم  وفي الوقت نفسه .ماليين الدوالرات، واحتجا  قوات األمن الصومالية داعرة إماراتية

كانت على  اين دوالر نقدً يمال 10جنود صوماليون مطار العاصمة وقاموا بمصادرة حوالي 

                                                           
حزيران/ يونيو  3نون بوست،  كيف ترسم اإلمارات حدود إمبرادورية بحرية جديدة؟"لويس إمبرت، " 20

2018. 

https://www.noonpost.com/content/23555 

تدخاًل  21 ية  مانيون  في الشـــــأن الصــــومالي، التحركات اإلماراتية، اعتبرتها الحكومة المركز إذ وجه برل

صــوماليون تح يرات لرمارات من التدخل في شــأن بلدهم الداخلي، وأثارت غ ــب الشــارع الصــومالي 

  .ا لممارسات اإلمارات في بالدهموأدت إلى وقفات احتجاجية رفً  
نيسان/ أبريل  4عهد الكالس، "رعيس "أرن الصومال" يدافع عن التعاون العسكري مع دولة اإلمارات"،  22

2018. 

https://arabic.euronews.com/2018/04/04/http-arabic-euronews-com-2018-04-04-top-4121071 
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ــــغيرة. وكرد فعل على ه إل الخطوة، عم  ىدت أبو دبي إلمتن داعرة مدنية إماراتية ص

 .23مستشفى الشيخ  ايد ال ي كانت تديرإل في العاصمة إغالق

، ســعت اإلمارات إلى دعم تحّول جمهورية أرن الصــومال عبر ميناء بربرة إلى ااســتراتيجيً 

ــــتي بديل يصــــلها ب ــــكّ  إثيوبياممر لوجس ل مع ــــلة نفوذ لتفادي ميناء جيبوتي ال ي ش

قد اعتبر تقل ية في المنطقة. و ــــع ياســـــات أبو دبي التوس ــــ ية س كا "رير لموقع دور أفري

أبودبي تعمل على  تحويل ميناء بربرة إلى مركز   االســتخباراتية الفرنســية أنّ  "إنتليجنس

تؤمن لها السيطرة على الميناء سلطة  إذ، األفريقيإقليمي لمواجهة قطر في منطقة القرن 

 .24على توريد السلع والخدمات للسوق اإلثيوبية

شــركة موانم دبي المبرم مع  االتفاق عري ــة على ل آمااًل ، علقت أرن الصــوماااقتصــاديً 

بل يمّهد  ر بمليارات الدوالرات فحســـبع منفعة مادية تقدَّ ن العقد الموقّ ال يؤمّ  إذالعالمية، 

فأ محوري في القرن  ناء بربرة إلى مركز تجاري إقليمي ومر ها  األفريقيلتحويل مي يؤّمن ل

كلم من الســواحل  850 بـــــــالمنطقة التي تتمتع  الدولي الرســمي بالســيادة على االعتراف

 البحرية. 

ة والر، بدأ العمل على  يادة قدرمليون د 442وبإبرام العقود التي تبلغ قيمتها ما يقارب 

ألف حاوية  900ا إلى دول الخليج مقارنة مع ألف حاوية ســـنويً  40التي كانت تنقل  الميناء

 إثيوبيانقطة دخول إلى  الصومال ألن تصب وتطم  أرن  .تمر عبر مرفأ جيبوتي المجاور

ــــيما بعد توقيع حكومة الدولة اتفاقً  ا مع الحكومة في وتفادي ميناء جيبوتي المكتد الس

شحن المتجهة إلى  30ينص على أن  2016أديس أبابا في آذار/مارس  سفن ال بالمئة من 

 .25ستمر من اآلن وصاعدا عبر بربرة إثيوبيا

مارات في الســــيطرة على ميناء بربرة عند حدود تحويله إلى ، لم يقف ســــعي اإلاعســــكريً 

ها على اليمن ويعز   عدوان يدعم  طاعرات  ذ إمن نفوذها اإلقليمي في المنطقة، مهبط لل

كانت أبو دبي بصــدد إعادة تهيئة القاعدة العســكرية في الميناء، في إدار خطة لتوســيع 

                                                           
شيخ عبدي، وعمر فيصل، سرقة أسلحة من مركز تدريب إماراتي بالصومال وعرضها للبيع بمقديشو"،  23

 .2018نيسان/ أبريل  25رويتر ، 

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1HW2PS 

24 Africa Intelligence, “How Qatar is taking control of Mogadishu”, 28 September 2018.  

https://www.africaintelligence.com/ion/corridors-of-power/2018/09/28/how-qatar-is-taking-

control-of-mogadishu,108325683-eve 

 .2016حزيران/ يونيو  2، لبناء ميناء استراتيجي بمساعدة دبي"العربي الجديد، "أرن الصومال تسعى  25

https://bit.ly/2uZhaDJ 

https://bit.ly/2uZhaDJ
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لمندب وحتى ســـواحل القرن االنتشـــار العســـكري في م ـــيق هرمز وســـاحل اليمن وباب ا

 .إريتريا، بعد أن ضمنت بسط نفوذها في األفريقي

كية ريبين أبودبي وو ارة الدفاع األم اداعمً  وأكد موقع "تاكتيكال ريبورت" أن هناق اتصااًل 

وذل  لتوسعة وتعزيز دور البحرية اإلماراتية في ه إل المنطقة، م يًفا أن النفوذ اإلماراتي 

ت شـــراء واســـتئجار وإدارة موانم ومطارات ذا اســـتراتيجيةيعتمد على  األفريقيفي القرن 

كما في حالتي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد  أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة

 .26العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال

وضاتهم اإلماراتيون يجرون مفا ستتدفق على اإلقليم الفقير، كان وعوًضا عن األموال التي

مع "صومالي الند" مباشرًة، غير عابئين باالعتراضات الصومالية واألثيوبية، األمر ال ي كان 

يعني لصـــومالي الند أكثر من مجرد صـــفقة تجارية، فها هو أخيًرا اعتراف دولي بســـيادة 

ســـتار عن األوجه األخطر من . وما هي إال أســـابيع قليلة حتى كشـــف ال27اإلقليم وحكومته

ــكرية إماراتية حي الصــفقة ــاء قاعدة عس ــبه إجماع على إنش  —ن وافق برلمان اإلقليم بش

فإن القوات اإلماراتية  ء، ووفق ما تسرب من بنود االتفاققريبة من المينا —بحرية وجوية 

ية قيود على  ــــتراتيجي المتميز دون أ عد ذات الموقع االس ل  القوا خدم ت ــــت ها أن تس ل

 .28مهامها

ــــكرية تابعة لها في  فإن وبحســـــب وكالة بلومبرج ــــتبدأ في بناء قاعدة عس اإلمارات س

، وســــتســــتخدم في القاعدة نظام 2019يونيو حزيران/ جمهورية أرن الصــــومال بحلول

 .29ي تديرإل موانم دبي العالمية لحماية السفن في ميناء بربرة ال مراقبة الساحل

المرشحة ألن  ألفريقيافي منطقة القرن  اأن تكون تل  القاعدة داعمً  إلى اإلمارات طم وت

صة جديدة لمواجهة اليمن،  ساحة مواجهات في المدى المنظور، عدا عن توفيرها من تكون 

                                                           
تشرين  11ة في الصومال"، الشرق القطرية، "اإلمارات تنته  القرارات األممية بحظر األسلح 26

 .2017نوفمبر الثاني/

https://bit.ly/2Kw8foc 

، قواعد اإلمارات العسكرية.. كيف يمكن لدولة صغيرة أن تتصرف كإمبرادورية ُعظمى؟"ساسة بوست، " 27

  .2017آب/ أغسطس  2

https://www.sasapost.com/military-bases-of-uae/ 

28 The Economist, “The ambitious United Arab Emirates”, April 6th 2017. 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/04/06/the-ambitious-united-arab-

emirates 
29 Nizar Manek, “U.A.E. Military Base in Breakaway Somaliland to Open by June”, November 6th 

2018. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-06/u-a-e-military-base-in-breakaway-

somaliland-seen-open-by-june  

https://bit.ly/2Kw8foc
https://www.sasapost.com/military-bases-of-uae/
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/04/06/the-ambitious-united-arab-emirates
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/04/06/the-ambitious-united-arab-emirates
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-06/u-a-e-military-base-in-breakaway-somaliland-seen-open-by-june
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-06/u-a-e-military-base-in-breakaway-somaliland-seen-open-by-june
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صين  سا وإيطاليا وال شار قوات عسكرية من الواليات المتحدة واليابان وفرن سيما مع انت ال 

ــــنة ــــبانيا في جيبوتي المجاورة في إدار مكافحة اإلرهاب أو القرص ي كر تحقيق و .30وإس

ــــرإل موقع ن ــــوناش ــــلحين من دول مثل النيبال  أفريكا لإنترناش أن مئات المرتزقة المس

وكولومبيا يتمركزون في قاعدة ميناء بربرة اإلماراتية لتقديم دعم عملياتي ألبو دبي في 

ا من أراضــــي صــــومالي الند، إلى جانب هجماتها الجوية وغير الجوية التي تنف ها انطالقً 

 .31لمكثف لاجهزة االستخباراتية اإلماراتيةالتواجد االستخباراتي ا

نت أبو دبي باتفاق مع جمهورية أرن الصــومال قاعدة بربرة العســكرية دون موافقة  دشــّ

ية. ونص  حاد لة االت لدو فاقا عام  االت ل ي ُوّقع في آذار  على أن تتولى اإلمارات  2017ا

ــــاء  ــــاريع لتطوير ميناء بربرة وإنش  .منطقة تجارة حّرة هناقإدارة ميناء بربرة، وإقامة مش

باإلضــافة إلى ميناء صــغير  تجديد القاعدة العســكرية القديمة العمل علىالتفاق وت ــمن 

 عاًما.  25قريب لالستخدام العسكري لمدة 

ــركة موانم دبي العالمية أحد  االنفصــاليمن خالل دعم إقليم أرن الصــومال  أرســت ش

ــــركة بولوري أهم عقودها بإبرام اتفاق مع ميناء بربرة التج اري، رغم المنافســـــة مع ش

ــــية العمالقة للنقل البحري ــــباط/فبراير  .الفرنس عبر  العقدعّدلت أبو دبي  2017وفي ش

توســيع حقوق االســتغالل اإلماراتية لتشــمل قاعدة عســكرية بمدينة بربرة شــمالي غربي 

 البالد بعدما حصلت على موافقة برلمان أرن الصومال.

 

 ( هليار)مرفأ دو -جيبوتي  -ج

شرقً  شادم الغربي لم يق باب المندب. فهي تطل   اتتميز جيبوتي بأهمية موقعها على ال

على البحر األحمر وخليج عدن، كما تطل على شـــبه الجزيرة العربية عبر اليمن ال ي ال يبعد 

ــــواحلها أكثر من  ــــمال، و إريترياكلم، فيما تحيط بها  20عن س من الغرب  إثيوبيامن الش

ميناء جيبوتي أهم ميناء يصــــل المياإل  ويعدّ  .لصــــومال من الجنوب الشــــرقيجنوب، واوال

في المئة من  30ن عبور ال ي يؤمّ  ه، ويوجد بالقرب منه ميناء دوراليأفريقياالدافئة بقلب 

ــــكرية في  ــــتئجار قواعد عس عالمية، مما دفع جميع القوى الكبرى إلى اس تجارة النفط ال

ــرحً  ــ امتعادمً  امنطقة أصــبحت مس ــاحل للص  األفريقيراع على النفوذ في بحر العرب، والس

                                                           
30 Abdi Latif Dahir, “There’s a New Player in the Horn of Africa”, April, 12th 2017. 

https://www.defenseone.com/news/2017/04/theres-new-player-horn-africa/136962/  
كانون  30حقيق لموقع عالمي: غ ب واسع بسبب قواعد اإلمارات في )صومالي الند("، مرآة العرب، "ت 31

  .2017األول/ ديسمبر 

https://bit.ly/2DdTYGC 

https://www.defenseone.com/news/2017/04/theres-new-player-horn-africa/136962/
https://bit.ly/2DdTYGC
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ــــرقي، والمحيط الهندي، نظرً  يا  االش ية في جغراف ألهمية دور الممرات والم ـــــاعق البحر

 .32في سياسات الدول الخارجية والعسكرية االسياسة الدولية، والتي أصبحت وسيلة وهدفً 

ثاني عام  تتولى  أنمع جيبوتي على  عت اإلمارات اتفاقية تعاونوقّ ، 2005في كانون ال

 21جمارق دبي إدارة وتطوير األنظمة واإلجراءات اإلدارية والمالية لجمارق جيبوتي لمدة 

توقف بسبب تعطيل اإلمارات للميناء ل مان الفو  بعقد امتيا  إدارة  االتفاق، إال أن 33اعامً 

وماســــية ودعاوى محطة وميناء دوراليه للنفط، ليعاد العمل به من جديد بعد قطيعة ديبل

ــــركة موانم دبي عقد امتيا  مع ميناء دوراليه  2006دولية. وفي العام تحكيم  وقعت ش

صل دول 67%( منها و)33بحيث تمتل  موانم دبي )التجاري في جيبوتي،  %( لجيبوتي، وي

مليون  1.2االســتيعابية الســنوية  مراٍس، وتبلغ داقته 3 ــّم يو امترً  1050الرصــيف إلى 

 . حاوية نمطية

 المية بتصميمها وبناعها وتشغيلهاُتعّد محطة "دوراليه للحاويات" التي قامت موانم دبي الع

 ي  دخول وخروج الب ـاعع من جيبوتيحيث ُتت فريقيااألكثر حداثة على السـاحل الشـرقي أل

ــــــ) %( في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد، ورفعت أحجام ب ــاعع 12وقد ســاهمت المحطة بـ

%( 70سنة الماضية، وبلغت نسبة اإلشغال بها ) 14%( خالل الـ380د بنسبة )المنشأ والمقص

 . 201834%( خالل 80العام الماضي، وكان من المتوّقع أن تصل إلى )

ــــيطرة على الميناء ال ي ي غربي بربرة، ويمثل العصــــب  اكيلومترً  250بعد ومن خالل الس

قتصـــادي ي ـــمن لها بســـط المجاورة، خططت أبو دبي لمشـــروع ا ثيوبيااالقتصـــادي إل

 29يمتد على مسافة  عبر بناء جسر بين جيبوتي واليمن وتوسيع النفوذ على مداخل البحر

ــــيع امبرادوريتها الماعية  .اكيلومترً  ــــكرية، هدفت اإلمارات من توس إلى ومن الناحية العس

لى دور الحفاظ ع إلىأبو دبي  حيث تســـعى قادًما من البحر إيرانيةمواجهة ما تراإل تهديًدا 

 استراتيجي فّعال في المنطقة، من بوابة التجارة العالمية. 

ه إل المطامع ســـرعان ما تالشـــت مع توتر العالقات بين البلدين، على إثر انتهاق اإلمارات 

دهرت إلى  بداية الخالفاتلســيادة جيبوتي ومخالفتها لقواعد االتفاق المبرم بين الجانبين. 

ع قانوني بشـــأن عقٍد الســـتغالل محطة حاويات "دوراليه"، مع نزا 2014الواجهة في العام 

ــــركة "موانم دبي العالمية"، عقب اتهامات  أفريقياأكبر ميناء للحاويات في  كانت تديرإل ش

                                                           
 .2017كانون الثاني/ يناير  4 العربية، في حماية األمن العربي"، األفريقيهمية القرن حسن مصدق، "أ 32

 https://bit.ly/2KwdB2K 

 .2005ون الثاني كان 11جمارق دبي تتولى إدارة وتطوير جمارق جيبوتي"،  ، "وكالة أنباء اإلمارات 33

http://wam.ae/ar/details/1395233850093 
 17 الميادين، "،األفريقيمحمد عبد الرحمن عريف، "الفشل اإلماراتي في استغالل ساحل القرن  34

  .2018أيلول/سبتمبر 

https://bit.ly/2URkW0E 

https://bit.ly/2KwdB2K
https://bit.ly/2KwdB2K
https://bit.ly/2URkW0E
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ســهيل الصــفقة عن وجهها الرعيس الجيبوتي إســماعيل عمر غيله إلى الشــركة اإلماراتية بت

 .2014 واحد عام مما دفعه إللغاء العقد من جانب دريق رشاوى مالية

ــــرعان ما تدحرجت كرة الخالفات بين الدولتين بعد هبوط مقاتلة إماراتية في مطار  وس

سلطات، حدثت إثرإل مشادة كالمية بين مسؤولين  جيبوتي الدولي دون إذن مسبق من ال

ــــلطات الجيبوتية إلى درد القوات  من الطرفين وتحولت إلى عراق باأليدي، مما دفع الس

منشــأة عســكرية، فأغلقت أبو دبي قنصــليتها في جيبوتي ومنعت موادني  اإلماراتية من

ــــليتها مطلع عام  ــــيها قبل أن تعيد فت  قنص في أيلول/  .2016جيبوتي من دخول أراض

قّررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السَريان الفوري لجميع األسهم والحقوق  2018سبتمبر 

راليه للحاويات لحماية المصـــال  األســـاســـية االجتماعية لميناء جيبوتي في شـــركة مرفأ دو

 للبالد، والمصال  المشروعة لشركاعها. 

كانت جيبوتي قد رف ـــت  إذأهم أســـباب التأ م في العالقات،  أحدتعّد الحرب على اليمن 

دلًبا إماراتًيا بإنشــاء قاعدة عســكرية لمتابعة تطورات األوضــاع األمنية في عدن، واكتفت 

واإلماراتية حق اســـتخدام منشـــأة عســـكرية صـــغيرة في منطقة  بمن  القوات الســـعودية

 . 35، بالقرب من معسكر ليمونيه ال ي تشغله القوات األميركية"هاراموس"

اتخ ت ســلطات جيبوتي قراًرا تصــعيدًيا تمّثل بإجالء القوات اإلماراتية  وكنتيجة له ا التوتر

ــعودية التي تتخ  من منطقة "هاراموس" منطلقً  ــكريً  اوالس لعمليات التحالف في  اا قريبً عس

 .اليمن

ــــلطة الحكومة الجيبوتية  وبعد ه ا القرار، تحّولت محطة حاويات دوراليه لتكون تحت س

ها في البحر األحمر، بشكل كامل، ما اعُتبر خسارة مدّوية لرمارات التي تسعى لبسط نفوذ

ي تمل  جميعها قواعد والت المتحدة والصـين واليابان وفرنسـا دول مثل الواليات بإلى جان

 .36عسكرية في المنطقة

                                                           
  .2018أيلول/سبتمبر  10ء جيبوتي في مرفأ دوراليه للحاويات"، رويتر ، "الحكومة تؤمم حصة مينا 35

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1LQ1NP?sp=true 

سبتمبر /أيلول 11، "نون بوست، "جيبوتي تستعيد ميناءها فعلًيا من اإلمارات وتؤمم أسهم "موانم دبي 36

2018. 

http://www.noonpost.com/content/24780 

http://www.noonpost.com/content/24780
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 السودان -د

كيلومتًرا شمال شرق العاصمة السودانية  680يتمتع ميناء بورتسودان ال ي يقع على بعد 

 ،األخرى الموجودة على سواحل البحر األحمر مبميزاٍت تجعله يتفوق على الموان الخردوم

ل ية إلى باب المندب في اليمن، ويشكّ في المنطقة من الحدود المصر مفهو أكبر الموان

 .معبًرا لالنفتاح على الصين ودول آسيا وبوابة ألوروبا

عادت وجّددت دبي بعرن لتشغيل ميناء بورتسودان، ثم  موانممت شركة تقدّ ، 2008عام 

إدارة الميناء العرن ن ت مّ و .2017 عام يةالسودان البحرية ملهيئة الموان إمارة دبي دلبها

الهيئة رف ت ذل  واقترحت عليها مناصفة اإلدارة مع الشركة  عاًما، إال أنّ  50لمدة بالكامل 

بتسليم  دبي رف ت العرن مطالبةً  ملكن موان. 2013التي تدير الميناء من  عام  الفلبينية

جاءت ردة فعل األمين العام لجبهة شرق  ل ل  لًيا من العمالة السودانية،الميناء كاماًل وخا

ـ من العمال  مد بري قوية وأعلن رفض الجبهة تشريد أيالسودان مح يعملون ال ين  3000ال

 حسب جهات رسمية اًض عر 20عرون كثيرة بلغت  المقترح اإلماراتي ضمنجاء ء. المينا في

وفد شركة  أنّ  2017عام ت صحيفة "السودان اليوم" في سبتمبر/أيلول ذكر، وسودانية
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وذل  عقب اعتران عمال  لجنوبييناء بورتسودان ادبي العالمية اضطر لمغادرة م موانم

 .37على وجودإل والتعبير عن رف هم لمقترح تسليم إدارة الميناء لشركة أجنبية

رغم  دبي للسيطرة على ميناء بورتسوداناإلمارات بعد معركة شركة موانم  ةتوالت خسار

ــــتراتيجيمحاوالت كل  ــــع يدهم على الميناء االس رفض عمال  ثم كان .اإلماراتيين لوض

 وكانت .الموانم الســودانية خصــخصــة ميناء بورتســودان بمنزلة إغالق نهاعي ل ل  الباب

 26ففي  على خط االستثمار في موانم السودان لمزاحمة خصمها اإلمارات.قد دخلت قطر 

على  ســــواكن ميناء لتطوير اتجاريً  اوّقعت قطر مع الســــودان اتفاقً  2018آذار/مارس عام 

، باإلضـــافة إلى إعالن الدوحة تعّهدها بتطوير مليارات دوالر 4حمر بقيمة ســـاحل البحر األ

 . 38ميناء بورتسودان

 

 التواجد اإلماراتي في السواحل اليمنية  .2

 قطرى"الجوهرة "سُ  -أ 

، إلى الموانم اوحتى عدن غربً  ا شــرقً كاّل تســيطر اإلمارات على موانم جنوب اليمن، من المُ 

 خا والُحديدة.ر المساعي للسيطرة على ميناعي المُ الغربية للبالد، فيما تستم

ــــيطرة اإلمحاوالت تعود  ــــُ الس ه إل . 2016إلى العام  يقطرى اليمنماراتية على أرخبيل س

ـــلطات  ـــكو، نجحت الس ـــب تصـــنيف اليونيس الجزيرة اليمنية التي تعّد محمية دبيعية بحس

ها، عبر  ــــع قدم في عه رعيس عقد  إنهما قيل اإلماراتية في وض و راء حكومة هادي وّق

 .اعامً  99لجزيرة إلى اإلمارات لمدة ق ــي بتأجير اي اح مع الجانب اإلماراتياألســبق خالد بحّ 

 االستيالءأّمن ألبو دبي  حتالل اإلمارات للجزيرة اليمنيةال إعالنعلى أنه  ئرال ي قُ  االتفاق

يط الهندي، ســواء والمحعلى المالذ األهم على دول الطريق بين البحر األبيض المتوســط 

 . 39في خليج عدن وم يق باب المندب، أو فيما وراءإل إلى قناة السويس المصرية

                                                           
 ديسمبر/كانون األول 06نون بوست، "ميناء بورتسودان واأل مة الخليجية.. هل تختار الخردوم قطر؟"،  37

2017. 

https://www.noonpost.com/content/21036 

 26مليارات دوالر"،  4 على اتفاق تطوير ميناء سواكن بـ العربي الجديد، "السودان وقطر يوقعان رسمًيا  38

 .2018مارس /آذار

https://bit.ly/2DVR46S 

تشرين  4"، مركز الجزيرة للدراسات، "الخالفات بين اإلمارات وحكومة هادي: األسباب والتداعيات 39

 .2018 نوفمبر/الثاني

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/11/181104121604586.html 

https://www.noonpost.com/content/21036
https://bit.ly/2DVR46S
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/11/181104121604586.html
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ــــُ آالف متر، تُ  3ومع امتالكها مدرًجا يبلغ دوله  قطرى قاعدة مثالية لقيادة الهيمنة عتبر س

الحركية على الممرات المالحية للطاقة، والسـاحل الجنوبي لمنطقة الشـرق األوسـط والقرن 

ــــيع وجودها  وخليج عدن األفريقيدبي نفوذها في القرن  وبه ا تعز  أبو .يقياألفر لتوس

والمكال في اليمن، باإلضافة إلى جيبوتي وميناء  إريترياالبحري باستخدام ميناء عصب في 

ا إلى جنب مع بورتســودان. وتمتد بربرة في أرن الصــومال وبوصــاصــو في بونتالند، جنبً 

ألحمر إلى المحيط الهندي في محاولة لبناء "سلسلة من الآللم" كل ه إل الموانم من البحر ا

إلمبرادورية إماراتية تجارية وتكنولوجية لردع إيران، والجوهرة في ه إل الســــلســــلة هي 

 .40قطرىجزيرة سُ 

ــــُ  ــــخت اإلمارات نفوذها في س قطرى من خالل ضــــبادها ال ين كثفوا تحركاتهم بغية رس

الجزيرة. ومع تالشــي الدور الحكومي وغياب أي دور الســيطرة على كافة مناحي الحياة في 

فعال للســــلطات المحلية، أمســــكت أبو دبي بزمام الملفات األمنية والســــياســــية، وباتت 

لملف األمني، استحدثت اإلمارات في سياق ابمقادعة إماراتية خارج الحدود.  قطرى أشبهسُ 

ناحية اإلدارية، عمل فريقها اط تفتيش خاصة، وأنشأت قوات عسكرية موالية لها. ومن القن

ـــيطرة على ـــفن إماراتية تصـــل إلى واإلدارات والمطار والجمارق،  على إحكام الس باتت س

جددً  غادر م ها لتعود وت يات حاو يدً الجزيرة وتفرغ  يات بع حاو لة ب بة من  اا محّم قا عن أي ر

 .41السلطات المحلية

سه، عملت اإلمارات على التحكم بمناحي الحياة  سياحية في وعلى الخط نف صادية وال االقت

الجزيرة، وفي مقدمتها شــراء ذمم ووالءات المســؤولين، والســيطرة على األراضــي وســرقة 

 الموارد الطبيعية في الجزيرة، إضافة إلى تحويل المنادق األثرية إلى قصور شخصية. 

التي  تعتبر اإلمارات أن باب المندب امتداد دبيعي ألمنها القومي عبر موانم دبي العالمية

ــــعاف ه ا الممر وممرات أخرى في اإلقليم. ــــعى ولي  دورتها على حســــاب إض عهد ويس

بالجزيرة مهما كان الثمن، فالجزيرة االستراتيجية تمل   الحتفاظإلى محمد بن  ايد أبودبي 

ــــتحقق دموحها كقوة إقليمية في المنطقة ال عديد من المقومات التي ترى أبودبي أنها س

 .42انها الخليجيين والحكومة اليمنيةحتى لو أثار ذل  جير

                                                           
40 Andrew Brennan, “The UAE weaves a regional ‘string of pearls’”, May 26th 2018. 

https://www.asiatimes.com/2018/05/opinion/the-uae-weaves-a-regional-string-of-

pearls/?=7371991 

نوفمبر /تشرين الثاني 27 ،القصة الكاملة لسيطرة اإلمارات على جزيرة سقطرى اليمنية"العربي الجديد، " 41

2017. 

https://bit.ly/2i6C9ll 

42 Intelligence Online, “Socotra island: The Emirates hold the wild card in Yemeni conflict”, 

December, 27th 2017. 

https://bit.ly/2i6C9ll
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وفي ه ا الســياق، عمل ابن  ايد على إنشــاء قاعدة عســكرية في الجزيرة ت ــم مقاتلين 

دييغو غارسيا “مقاتل. وه إل القاعدة العسكرية ستكون بمثابة  5000يمنيين يبلغ عددهم 

ــليين وحولتها إلى قري)جزيرة دردت بريطانيا وأم” إماراتية اعدة عســكرية كا ســكانها األص

أكبر - عالقطرى ذات موقع اســــتراتيجي وتقع في المحيط الهندي(، وفي الحقيقة فإن ســــُ 

، حيث تســـيطر على مدخل خليج عدن من جانب المحيط الهنديه وهو من دييغو غارســـيا

 .43% من إمدادات العالم من النفط والطاقة23المدخل المؤثر على 

شـــارت إلى أن اإلمارات تســـعى الحتالل الجزيرة صـــحيفة اإلندبندنت البريطانية قد أكانت 

سياحي واالستيالء على تراثها، وأجرت تعدادً   اوتحويلها إلى قاعدة عسكرية داعمة ومنتجع 

جزيرة القرم بين أوكرانيا وروســــيا، شــــبه للنفوس، وأعدت الســــتفتاء مماثل لما جرى في 

 . 44رة الثامنة"وتزامن ذل  مع احتمال تشكيل جنوب جديد في اليمن أو "اإلما

 

 "جزيرة ميون "بريم -ب 

ــــكرية الواقعة في جزيرة "بريم" إحدى أخطر قواعد اإلمارات في البحر  عدّ تُ  القاعدة العس

ـــ )  86األحمر، فالجزيرة التي هّجرت القوات اإلماراتية موادنيها ومنحت الجنسية اإلماراتية لـ

 . 45ة م يق باب المندب، تحوي قاعدة أكبر وأوسع لرمارات في فوهفيها عاعلة(

 طاني المتخصــص في الشــؤون العســكريةموقع "جاينز" البريكشــف  2017وفي تمو  عام 

شودً  الواقعة عدة عسكرية لها في جزيرة "ميون" في بناء قا اكبيرً  اعن أن اإلمارات قطعت 

باب المندب ــــيق  ــــور األقمار  وذكر الموقع .بين اليمن وجيبوتي، والقريبة من م  أن ص

على الجزيرة الواقعة بين اليمن  اكبيرً  ااعية تشــــير إلى أن اإلمارات تنشــــم َمدرجً صــــطناال

إلى أن أبودبي تبني قاعدة لدعم عملياتها العســـكرية في جنوب اليمن  اوجيبوتي، مشـــيرً 

  .46ستراتيجيةى م يق باب المندب ذي األهمية االولتعزيز سيطرتها عل

                                                           

https://www.intelligenceonline.com/grey-areas/2017/12/27/socotra-island-the-emirates-hold-the-

wild-card-in-yemeni-conflict,108287456-art  
 المصدر السابق. 43

44 Bethan McKernan, “Towers, Lucy, Socotra island: The Unesco-protected 'Jewel of Arabia' 

vanishing amid Yemen’s civil war”, May, 2nd 2018.  

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/socotra-island-yemen-civil-war-uae-

military-base-unesco-protected-indian-ocean-a8331946.html  

  .2017تمو / يوليو  17القواعد العسكرية اإلماراتية تحكم الخناق على باب المندب"، نون بوست، " 45

https://www.noonpost.com/content/18911 

 8والدفاع العربي، "كافة تفاصيل إنشاء دولة اإلمارات قاعدة عسكرية قرب باب المندب"،  األمن 46

 .2017 يوليو/تمو 

https://bit.ly/2G6amJG 

https://www.intelligenceonline.com/grey-areas/2017/12/27/socotra-island-the-emirates-hold-the-wild-card-in-yemeni-conflict,108287456-art
https://www.intelligenceonline.com/grey-areas/2017/12/27/socotra-island-the-emirates-hold-the-wild-card-in-yemeni-conflict,108287456-art
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/socotra-island-yemen-civil-war-uae-military-base-unesco-protected-indian-ocean-a8331946.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/socotra-island-yemen-civil-war-uae-military-base-unesco-protected-indian-ocean-a8331946.html
https://www.noonpost.com/content/18911
https://bit.ly/2G6amJG
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ــراعيليةوبحســب تقارير  قواعد عســكرية لتعزيز  إنشــاءإلى  اإلمارات تدفع تل أبيبفإن  إس

ــيطرة على ه إل  ــراعيلي في الس االســتراتيجية التي يقع فيها  المنطقةدموحات الكيان اإلس

تعهد بتكاليف بناء  اإلماراتيواحد من أهم الممرات الماعية في العالم، وتؤكد أن النظام 

يديرها خبراء  عد التي ينتظر أن  ــــراعيليونه إل القوا باعتبارها  وإدهارهالبادن من ا إس

لدعم العمليات العســكرية التي يقودها تحالف العدوان الســعودي  إماراتيةقواعد عســكرية 

 .47في اليمن

 

 "خاذوباب" و"المُ " -ج 

ـــيطرت قوات تحالف ال 2017كانون الثاني عام  23في  مديرية عودية واإلمارات على ســـس

كان ميناء المخا، ال ي يبعد عن م ـــيق باب خا الســـاحلية على شـــوادم البحر االحمر. المُ 

أنه مع بداية لتصــدير منتجات يمنية نوعية، إال  اهامً  االمندب ســتة كيلومترات، مرفأ تجاريً 

ــــيطرتها على المنطقة، وتقييد  اتخ ت اإلمارات من الحرب منطلقً ا العدوان على اليمن لس

 ألف نسمة.  11حركة سكانها البالغ عددهم 

 رت أبوهجّ  الســــعودي اإلماراتي على المديرية ن ســــيطرة قوات التحالفوعلى مدى عام م

إلى خيام في منطقة صحراوية وفي دروف قاسية، بعدما وذوباب  المخادبي جميع سكان 

 لمنع اليمنيين من االقتراب منها.حّولت مســــاكنهم إلى ثكنات عســــكرية أحيطت بالجنود 

يعتبر مصــدر ر ق معظم ال ي  د األســماقت القوات اإلماراتية صــيمنع باإلضــافة إلى ذل 

 .48على دول الشريط الساحلي من باب المندب وحتى ميناء المخا السكان

وحدة ســكنية إليواء ما ال يقل  66أحادت اإلمارات الميناء بســور ضــخم، وبنت فيه قرابة و

عن خمســـمئة جندي ليشـــكلوا قواٍت محلية ت ـــم مئات من ســـكان الســـاحل الغربي من 

عبد ربه في ميليشيات  الهم بشكل كامل. ولم يتم إدراج ه إل القوات أو اعتمادهين الموال

"الحزام األمني" ال ي  -إلى جانب آخرين في جنوب اليمن  -لون منصــور هادي، وهم يشــكّ 

 .49تشرف عليه اإلمارات

                                                           
47 Zvi Bar'el, "Analysis Yemen's War Is a Mercenary Heaven. Are Israelis Reaping the Profits”, 

February 17th 2019. 

https://www.haaretz.com/.premium-yemen-s-war-is-a-mercenary-heaven-are-israelis-reaping-

the-profits-1.6938348  

 .2017 أكتوبر/تشرين األول 24اإلمارات ُتحّول ميناء المخا اليمني لثكنة عسكرية"،  الجزيرة نت، " 48

https://bit.ly/2G1tJUq 

  .2019 مارس/آذار 3لصيد المحرم وصراع الموانم"، ، "أجندة اإلمارات في اليمن.. قصة انت الجزيرة 49

https://bit.ly/2uWvCwj 

https://www.haaretz.com/.premium-yemen-s-war-is-a-mercenary-heaven-are-israelis-reaping-the-profits-1.6938348
https://www.haaretz.com/.premium-yemen-s-war-is-a-mercenary-heaven-are-israelis-reaping-the-profits-1.6938348
https://bit.ly/2G1tJUq
https://bit.ly/2uWvCwj
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مدارس العمري التحالف الســــعودي اإلماراتي حّول  ب ريعة حماية المالحة البحرية الدوليةو

سكرية الواقعة قرب باب المندب إلى قاعدة عسكرية وغرفة عمليات يشرف عليها ضباط الع

 إلالحقيقي من وراء ه هدف ، فالســـعوديون بمشـــاركة مســـتشـــارين عســـكريين أميركيين

ــــيطرةإحكام اإلجراءات هو  ــــي الس ، وانطالق القوات التي تقودها باب المندب قعلى م 

ــــمااًل من هناق اإلمارات  ــــ ش ــــيطرة عليها في ما ُعر ف ول إلى الحُ لمحاولة الوص ديدة والس

 بمعركة الساحل الغربي.

من المعســـكر الواقع شـــرق  اإلحكام الســـيطرة على باب المندب انطالقً  ابدأ التخطيط عمليً 

كيلومترات عن مركز مديرية باب المندب، وُيعّد ثاني قاعدة  10مدينة ذوباب، وال ي يبعد 

يقع معســــكر ويد الواقع في مديرية مو ع غرب تعز. عســــكرية بعد معســــكر خالد بن الول

العمري في منطقة تربط بين أربع مديريات تابعة لمحافظة تعز، هي: باب المندب وذوباب 

 .50خا، وهو محاٌط بمرتفعات جبلية من اتجاهات الشمال والجنوب والشرقوالوا عية والمُ 

يطرة على البحر األحمر والبحر وألن الســيطرة على المدخل الجنوبي لباب المندب تعني الســ

قطرى من سيطرة على المحيط الهندي العربي، إلى جانب ما تؤمنه السيطرة على جزيرة سُ 

وبالتالي التحكم بمســار التجارة العالمية، فقد ســعت الواليات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون 

  إل التحركاته ومصالحها. "إسراعيل"األوسط لحماية للسيطرة على بحار وم اعق الشرق 

تأتي ضـــمن مشـــروع تدويل لموانم الدول المتشـــادئة وم ـــاعقها حتى ي ـــمن الكيان 

ا من قاعدة عسكرية في منطقة العمري مماثلة لقاعدة اإلسراعيلي التحرق بسهولة، انطالقً 

 .51القواعد العسكرية األميركية وسط المحيط الهندي أمّ  تبرتعُ التي  "دييغو غارسيا"

 

 

 

  

                                                           
 28صحيفة األخبار، رشيد الحداد، "في الطريق إلى باب المندب: قاعدة سعودية أميركية غرب تعز"،  50

 .2018مايو أيار/

https://al-akhbar.com/Yemen/250892  
 .ذاتهالمصدر  51

https://al-akhbar.com/Yemen/250892
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 خاتمة 

سنوات خلت األفريقيماع اإلماراتية في القرن األد سيخ مقعد  بهدف ،تعود ج ورها إلى  تر

 .لها في ه إل المنطقة، معتمدة سياسة السيطرة على الموانمداعم 

لتأمين عقود  ماراتي على شراء ال مم والوالءاتعمل المال اإل وعلى مدى األعوام الماضية

 .ألفريقيادبي السيطرة على منادق القرن  تسهل ألبو

ــــف ببلدان ه إل المنطقة، إلى جانب حاجات  وقد اتخ ت أبو دبي من األ مات التي تعص

 خرق وتحصيل مكاسب واسعةلل ، سبياًل ة، وحاجات بع ها اآلخر السياسياالقتصاديةبع ها 

 دبي.  نتها أبوالبحرية التي أمّ  موانمرجمت بسلسلة من التُ 

ــــكّ  ادتهدماع أمام قدبي عن ه إل األ ولطالما عّبر ولي عهد أبو ــــكريين ال ين ش لوا العس

منتدبين ضمن خطة استراتيجية لتوسيع االنتشار العسكري في م يق هرمز وساحل  اوفودً 

 .األفريقياليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن 

ــــكرية في كل من  ــــتئجار قواعد عس ــــومال وجزيرة  إريترياومن خالل اس وجبيوتي والص

ــــُ  ــــيطرت أبو دبي على  من الموانملعديد وا قطرى اليمنيةس الحركة المالحة البحرية وس

سيً  اعسكريً  اتواجدً  هاعن تأمين ف اًل  ،التجارية سا لمواجهة الجيش اليمني وحركة أنصار  اأ

 اه في اليمن. 

ــــتمرة ورغم  منها  اإلماراتيةعواعق عدة تقف بوجه المطامع  إال أنّ ه إل المســــاعي المس

، ومنها األفريقيفي دول القرن لها بدورها إلى تأمين نفوذ الجارة الســعودية التي تســعى 

 من منطقةحجر عثرة أمام التمدد اإلماراتي في أكثر  نن يقفااالتركي الل  - القطري ثناعيال

 عدم القدرة على حسم الحرب في اليمن. ومنها أيً ا
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 األفريقي: األهمية الجيوستراتيجية للقرن 1ملحق 

في  أفريقياشــــبه جزيرة تقع في شــــرق  وأو شــــبه الجزيرة الصــــومالية ه األفريقيالقرن 

ــــيق باب المندب من الســــاحل  ، يحّدها المحيط األفريقيالمنطقة الواقعة على رأس م 

بمنطقة القرن ســت ، وتقع ا، واليمن والســعودية شــرقً ا، والبحر األحمر شــمااًل الهندي جنوبً 

 إريتريادول، من بينها ثالث دول عربية )الصــومال والســودان وجيبوتي(، باإلضــافة إلى )

ــــتراتيجية، ألنها تطل على خليج  األفريقي(. ُتعتبر منطقة القرن إثيوبياوكينيا و منطقة اس

ة عدن، وتشرف على باب المندب، وهي مقابلة آلبار النفط في شبه الجزيرة العربية ومنطق

ــــط  ــــقة إلقليم البحيرات العظمى في وس ز بغنى مواردإل ال ي يتمي أفريقياالخليج، ومالص

ــــتعماري ال ي عمل  محاًل  والمعدنيةه وله ا كانت المنطقة الماعية، والنفطية للتنافس االس

 .52على تأجيج الصراعات بداخلها

محيط الهندي، وبحر العرب والعلى البحر األحمر وخليج عدن  األفريقيتطل منطقة القرن 

قع قريًبا من الخليج ب فتيه العربية واإليرانية، ومن ثمَّ فهي ملتقى الطرق البحرية التي وت

والجزيرة العربية وإيران والهند وجنوب شرق آسيا، وجميعها منادق  أفريقياتربط بين شرق 

 .53تجارية نشطة وغنية بمصادر الطاقة وبالموارد الطبيعية المهمة

مد القرن  ــــت له على المحيط  فريقياألاس بدو طل  عه الجغرافي الم ية كبيرة من موق أهم

ــــادية العالمية، وفي مقدمتها البوابة  الهندي، ما جعل ه إل الدول تتحكم بالممرات االقتص

 نظًرا والصــــومال أهمية إثيوبياالجنوبية لباب المندب. وقد اكتســــبت كل من الســــودان و

 .ةلمواردها الطبيعي

زرإل في البحر األحمر مكاَنا مناســـًبا للتواجد العســـكري، مثل جزر ا، شـــكلت بعض جعســـكريً 

ياحنيش الواقعة بين اليمن و نت محط أدماع الغزاة، إريتر كا ما  طال كل ت إذ، والتي ل ــــ ش

خاصـــة الحديدة والخوخة و ليات باتجاإل الســـاحل الغربي لليمنللعم االســـيطرة عليها منطلقً 

 خاء.وميناء المُ 

ــالقرب  ــان وفي أرخبيــل دهلــ  ب ة جنوب البحر األحمر، يتخــ  الكي ــّ ــــوع اإلريتري من مص

سودان، وملمراق ااإلسراعيلي مركزً  سعودية واليمن وال لحركة ناقالت النفط، كما  اصدً ربة ال

التي تقوم  عيلية المزودة بالصواريخ النوويةمحطة لتشغيل الغواصات اإلسرا اأنها تعد أيً  

 دب.بمراقبة حركة المالحة عند م يق باب المن

                                                           
أيار/مايو  17والملعب المفتوح.. من يحكم؟"، المعهد المصري للدراسات،  األفريقيمحمود جمال، "القرن  52

2017. 
"، يقياألفرإجالل رأفت، "تقادع المصال  القومية للدول العربية الُمطلة على البحر األحمر ودول القرن  53

 .2013جدلية الجوار واالنتماء، بيروت: المركز العربي لابحاث ودراسة السياسات،  األفريقيالعرب والقرن 
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ر ف على موقعين  ــــ  ها ُتش بأن عالمية، تتميز ه إل المنطقة  بالممرات ال ناحية التحكم  ومن 

ال ي أثيًرا كبيًراه م ـــيق باب المندب اســـتراتيجيين مهمين يؤثران في المصـــال  الدولية ت

. وينحصــر باب الخليجيمثل المدخل الجنوبي للبحر األحمر، وم ــيق هرمز ال ي يمثل بوابة 

ــــه في ه إل المنطقة إلى نحو المندب بين ج ــــل عرض  18يبوتي وجنوب غرب اليمن، ويص

ــاع له مياًل  وجيزان في  إريترياي ُمصــوع في ءبين مينا مياًل  190، بينما يصــل أقصــى اتس

ميزة دفاعية للدول  عتبر م ــيق باب المندب والجزر الكثيرة المنتشــرة شــمااًل الســعودية. ويُ 

كل البحر األحمر الم ــــ يه، ويش ناة المطلة عل ــــط، وذل  من خالل ق ف  إلى البحر المتوس ن

السويس في مصر، كما أنه ُيعتبر الشريان الرعيسي للتجارة الدولية ونقل النفط من الشرق 

 .54كارياألوسط إلى الدول الغربية في أوروبا وأم
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 : البحر األحمر: مسرح ناشئ للمنافسة بين القوى العظمى2 ملحق

ــــٌة ج ديدة بين القوى العظمى من تعقيد اللعبة الحامية في البحر األحمر. فمع  ادت منافس

قاعدة الصــــين العســــكرية في جيبوتي، وصــــل عدد الجيو  األجنبية في الدولة المدينة 

الصغيرة إلى خمسة. وتتموضع الصين وفرنسا وإيطاليا واليابان والواليات المتحدة جميعها 

عن  ابحر األحمر. وقد أعربت الهند والســــعودية أي ــــً اآلن في ه إل النقطة المحورية في ال

ــــيا بمحادثات مع  ــــرت روس ــــاء قواعد في جيبوتي، فيما باش حول  إريتريااهتمامهما بإنش

 .55وجودها االستراتيجي في البحر األحمر

ــــينموذًجا وهما أقرب إلى إيران قطر وتركيا دعم ت ــــياس ــــالم الس ــــً  مختلًفا لرس  امنافس

والســودان. وتمتل  الصــين قاعدة عســكرية وميناء حاويات في للســعودية، في الصــومال 

جيبوتي، وتقوم باستكشاف مواقع في الصومال. في الوقت نفسه تقوم الواليات المتحدة 

 خليج من معسكر ليمونير في جيبوتي، وتوجه داعرات بدون ديار في الأفريقيابعمليات في 

 .56كية في القارةريأكبر قاعدة أم

مبيعات داعرات بدون ديار التت ـــمن وأســـلحة رعيســـي لجيو  الخليج  تعّد الصـــين باعع

جوية. وتوضــ  الشــراكة والتحالف مع دول الخليج قدرة بكين على تجاو  روســيا وأنظمة 

سيما عبر  صلحة في التأكد من أن الطرق البحرية، ال  في الوجود البحري، حيث لدى بكين م

ويتنامى  .ال تزال خالية من التهديد ،مانعُ  الصومال واليمن وباب المندب وخليج عدن وبحر

الوجود البحري الصــيني بشــكل واضــ  عبر القوس الشــمالي للمحيط الهندي بســرعة في 

ــــابهار" و موانم مثل "جوادار" و ــــم قوة  ن"الدقم" و"جيبوتي"، واآلن مع عد "ش حيث ٌتنش

 . 57أفريقيامختلفة شرق 

ــــيني ــــل  لالعب التركيفي المنطقة، يبر  ا وإلى جانب الوجود الص ال ي يتواجد حيث تفش

في مقابل  العســــكري والديبلوماســــية لدى أنقرةا ما تظهر برامج التدريب اإلمارات. وداعمً 

سـياسـات أبو دبي التوسـعية من بوابة الموانم واالقتصـاد. وتمّثل الصـومال المثال األبر  

ــــتراتيجية التركية في كســـــب المل ــــومالي على ه ا التنافس، وتظهر نجاح االس عب الص

الجمعيات الخيرية والترويج لنموذج الخدمات االجتماعية في تغلغل اللصالحها، معتمدة على 

                                                           
55 Zach Vertin, “Red Sea Rivalries - The Gulf States Are Playing a Dangerous Game in the Horn of 

Africa”, January 15th 2019.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/east-africa/2019-01-15/red-sea-rivalries  

56 Matina Stevis-Gridneff, “Middle East Power Struggle Plays Out on New Stage”, June 1st 2018. 

https://www.wsj.com/articles/global-powers-race-for-position-in-horn-of-africa-1527861768 
آذار/مارس  23"، األفريقيمخادر استراتيجية الوجود العسكري اإلماراتي في القرن إمارات ليكس، " 57

2018. 

https://emiratesleaks.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-29 

https://www.foreignaffairs.com/articles/east-africa/2019-01-15/red-sea-rivalries
https://www.wsj.com/articles/global-powers-race-for-position-in-horn-of-africa-1527861768
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شرة،  صومالي. في المقابلوال هامما أكسبالمبا يظهر فشل أبو دبي في ه إل  ء المجتمع ال

 المنطقة، حيث كان تركيزها على المساعدة األمنية وتطوير الموانم. 

تقوم  إذلتركيا يبر  في المنطقة، مخترًقا ســـلســـلة النفوذ اإلماراتي. العب آخر، حليف قطر 

لى إدية واإلماراتية، مستندة في ذل  في مواجهة للجارتين السعو أفريقياقطر بالتمدد في 

ة"، تســعى األفريقيالمســاعدة التركية. ووفقا لدراســة صــادرة عن معهد "الدراســات األمنية 

لبســـط الســـيطرة على أحد أهم  اتحديدً  األفريقيلقرن قطر من خالل تغلغلها في منطقة ا

المنــادق التي تؤثر على المالحــة البحريــة في المنطقــة، األمر الــ ي جعلهــا تتــدخــل في 

 وجيبوتي".  إريتريا" "، وإثيوبيا"الصومال و "، وإريترياصراعات بين كل من "السودان و

ية م ية الثر لدول الخليج تت ا هاف نافس، ت ه ا الت جة ل عام وكنتي قارات  2015ن  ال على الع

سكرية الجديدة  شرت الموانم البحرية والمواقع الع ساحل البحر األحمر. فانت ضي على  واألرا

والصــومال والســودان  إريتريامع اســتيالء ه إل الدول على مراكز اســتراتيجية في جيبوتي و

ع كجزء اليمن. وقد ســعت ه إل الدول الخليجية بشــراســة للحصــول على ه إل المواقحّتى و

من جهودها األوسع إلعادة تحديد النظام اإلقليمي وترسيخ وجودها كجهات مشاركة على 

 .58الساحة العالمية
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 والناتو العربي  "إسرائيل": 3ق لحم

 ها على تحقيق مكاســب في ه إل الحربتحالفوت الســعودية عملخالل عدوانها على اليمن، 

على قطع عالقاتها الديبلوماســـية بحكومة صـــنعاء.  األحمرمن خالل إجبار دول الســـاحل 

ــــعودي وتمكن  لدول  ه إل نفوذإل في من خاللالتحالف الس إقامة القواعد والموانم  منا

 اليمنية.  اضياألرالعسكرية التي شكلت منطلًقا لهجماته العسكرية على 

سعودية على جزيرتي تيران سيطرة ال صنافير من جهة أخرى، أّمنت  ي لعبة ورقة هاّمة ف و

ستراتيجية ة مرحلة جيوسعوديبدأت ال السيطرةالصراع على النفوذ في المنطقة. ومع ه إل 

تقوم على تعزيز التواجد العسكري في البحر األحمر للسيطرة على الموافق األساسية  جديدة

 فيه بدَءا من قناة السويس في الشمال حتى باب المندب جنوًبا.  

تنســـيق بين القواعد العســـكرية الســـعودية الالمصـــري وي هب البعض للربط بين التحرق 

كخطوة نحو بناء تحالف إقليمي  وأرن الصـــومال اوأرتيريكل من جيبوتي في واإلماراتية 

أشــارت  التيعســكري عربي برعاية أميركية، وه ا ما كشــفت عنه "وول ســتريت جورنال"، 

ول العربية، ات عدد من الدوجود مباحثات تدور بين إدارة الرعيس دونالد ترامب وإدارى لإ

لحشـــد حلف عســـكري م ـــاد إليران، وتم الربط بين ه إل التقارير  ومع الكيان الصـــهيوني

 .59والزيارة المقررة لترامب لكل من السعودية والكيان الصهيوني

ــــافة إلى  ــــراعيلي  األفريقيالعربي والغربي بمنطقة القرن  االهتمامباإلض كان الكيان اإلس

ــــًرا بقوة خاصــــة ــــراعيلي  حاض في ه إل المنطقة. دهر ذل  مع  يارة رعيس الو راء اإلس

وجنوب الســودان وما شــهدته جولته  إثيوبيانتنياهو لدول المنطقة وعلى رأســها  بنيامين

 .من توقيع اتفاقيات اقتصادية وعسكرية

بشــكل خاه ألنه  اســتراتيجيالواقع أن الكيان اإلســراعيلي يعتبر أن البحر األحمر له وضــع 

ــــيا، وفيه أكبعيُ  في جزر  ر قاعدة بحرية للكيان خارج حدودإلتبر منف إل التجاري مع دول آس

 أرخبيل دهل  اإلريترية.

لها للرصــــد والمراقبة في البحر األحمر لمراقبة  االكيان اإلســــراعيلي من الجزيرة مركزً  ويتخ 

لتشـــغيل محطة  االســـعودية واليمن والســـودان وحركة ناقالت النفط، كما أنها تعد أي ـــً 

ــرا ــات اإلس ــواريخ النوويةالغواص التي تقوم بمراقبة حركة المالحة عند  عيلية المزودة بالص

 .60م يق باب المندب جنوب البحر األحمر

                                                           
 .9، 8بق، ه محمود جمال، مصدر سا 59

60 Stratfor, “Eritrea: Another Venue for the Iran-Israel Rivalry”, December 11th 2012. 

https://worldview.stratfor.com/article/eritrea-another-venue-iran-israel-rivalry  
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ل  "لكيان اإلســراعيلي أن يبقى البحر األحمر تحت تأثير ما يســّميه "التحالف الســنيا ويف ــّ

ــــر، مقابل التهديدات الناتجة ــــعودية ومص ــــيطرة اإليرانية عليه.  ال ي تقودإل الس عن الس

في عدد من المواضيع  "التحالف السني" هناق مصال  مشتركة بين "إسراعيل" و نإوالواقع 

على  يرى بع هم أن مع ذل  يطرة اإليرانية على البحر األحمرمنع الس اه، ومناالستراتيجية

ت بين السعودية العالقا عن توتر تنتج كالتيناريوهات أخرى تجهيز نفسها لسي "إسراعيل"

بناء على ه إل ســــتراتيجي جديد. ومن وضــــع جيو ى ذل وما يترتب عل اتهاوإحدى شــــريك

 .61اإلسراعيلية يصب  البحر األحمر كرة لهب تلتهم الدول المتشادئة للبحر الحسابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Shaul Shay, “Campaign for the Red Sea”, Israel Against Terror, October, 2nd 2017. 

http://israelagainstterror.blogspot.com/2017/10/campaign-for-red-sea-dr-shaul-shay.html  
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 : أهمية جنوب اليمن 4ملحق 

سيم اليمن بهدف تأجعملت اإلمارات  صالحها اهدة على مخطط تق ستعماريةمين م في  اال

البلد األفقر في منطقة الشـــرق الوســـط. ومن خالل دعمها للجماعات اإلرهابية والجماعات 

أسست أبو دبي للسيطرة على مفاصل القرار السياسي  جنوب اليمن باالنفصالالمطالبة 

ة والعسكري في عدد من المحافظات اليمنية، في جنوب وشرق اليمن، من عدن إلى محافظ

ح ـــرموت. وعملت أبو دبي على دعم وتدريب جماعات مســـلحة تابعة لها، وعمدت إلى 

نشـــرهم في مراكز النفوذ األســـاســـية، وباألخص في الموانم التي تكتســـب أهمية كبرى 

  في الشرق.كاّل خا على البحر األحمر إلى المُ بالنسبة لرمارات، مثل ميناء المُ 

سية  باإلضافة إلى الموانم، أّمنت أبو دبي سيطرتها على عدد من الموارد الطبيعية األسا

في اليمن، وعمدت إلى إنشــاء نظام للربط بين المدن األســاســية الواقعة تحت ســيطرتها. 

ــــافت كل م ــــت  مراكز تدريب واحتجا   ن عدن والمكال والمخا ومنطقة بيروهك ا، فيما اس

ــــم داعرات هليكوبتر إماراتية ومجموعة من القوات الخاصــــة األ ت حقول باتكية، ريمت 

بحكم الواقع تحت  حاف والمســـيلة ومنطقة الشـــحرالنفط والغا  ومحطات التصـــدير في بل

ستغلت أبو دب سيطرة اإلماراتية. وبالتالي، ا صالية جنوب اليمنال ساعي االنف لتأمين  ي الم

في البحر  مالموانســـيطرتها على المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، والتي ت ـــم أهم 

 ا لآللم أبو دبي البحرية. حمر، وتشكل امتدادً األ

 

 : 62ن السيطرة اإلماراتية على جنوب اليمن ألبو دبي ما يليتؤمّ 

الســـيطرة على الموانم في جنوب اليمن يمكن أن تدعم جهود اإلمارات لتصـــميم إن  :أواًل 

ت ممرات شحن جديدة واكتساب حصص سوقية جديدة في التجارة البحرية. وتشجع اإلمارا

بي، في درق الشــــحن البديلة والتكميلية على درقها الرعيســــية من ميناء جبل علي في دُ 

  .أو تعطلت عمليات الشحن عبر م يق هرمز رقلتحال تع

ا يوا ن "انتفاضة الموانم" التي تلوح في األفق في شمال الخليج حيث يوجد خطر ه ا أيً  

تي تشـــمل الدمام، الشـــويخ، الشـــعيبة، لموانم الرعيســـية الحالية )واللالمفردة من الطاقة 

ــــلمان، ميناء حمد، مين ــــهر اء خليفة، اإلمام الخميني ميناء مبارق الكبير، خليفة بن س بوش

 وشهيد رجاعي والتوسع المخطط لمرافق الدقم وصاللة في سلطنة عمان(. 

ارات ، تحتاج اإلماألفريقيمصــالحها التجارية والعســكرية المشــتركة في القرن بســبب  :اثانيً 

إلى منع تزايد هجمات القرصــنة في خليج عدن وعلى دول الســاحل الصــومالي. وبالتالي 

                                                           
62 The Daily Star, “The UAE’s anti-extremist security-economic nexus in Yemen”, July 21st 2018. 

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Jul-21/457317-the-uaes-anti-extremist-

security-economic-nexus-in-yemen.ashx  

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Jul-21/457317-the-uaes-anti-extremist-security-economic-nexus-in-yemen.ashx
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2018/Jul-21/457317-the-uaes-anti-extremist-security-economic-nexus-in-yemen.ashx
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فإن التأثير على جنوب اليمن يمن  اإلمارات اليد العليا على إيران وتركيا وقطر والســعودية 

 في منافسة على النفوذ في غرب المحيط الهندي.

لرمارات لتعزيز ســياســة "محورها نحو  المنادق اليمنية الجنوبية أف ــل منصــة عدّ تُ  ثالًثا:

 2017الشرق"، كما رأينا في الشراكة الشاملة التي وقعتها مع الهند في كانون الثاني/يناير 

ــــبيل المثال، قبل  قامت محطة بلحاف للغا   ،2015لزيادة التعاون المالي والطاقة. على س

ـــيا، وتعتبر الصـــين  ـــال بتصـــدير معظم الغا  إلى آس واحدة من أكبر الدول الطبيعي المس

 المستوردة للنفط اليمني.

وضمن سعيها إلى جعل نفسها عنصًرا رعيسًيا في مبادرة "الحزام والطريق"، تعتبر اإلمارات 

ــــتراتيجيةالخليج والمحيط الهندي من محطاتها  ــــيما مع محاوالت دول الخليج االس ، ال س

نتها في درق التجارة العالمية تنويع اقتصـــاداتها، حيث تمثل االســـتثمارات اآلســـيوية ومكا

 .63فرًصا هامة القتصاد اإلمارات في مرحلة ما بعد النفط
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 األعداد السابقة:

 2011تمو   الشيعة في البحرين 1العدد 

 2011أيلول  المسلمون في فرنسا 2العدد

 2011تشرين الثاني  الحركات السلفية في الدول العربية 3العدد 

 2011تشرين الثاني  االقباط 4 العدد

 2011كانون األول  االنتخابات النيابية في تونس 5 العدد

 2011كانون األول  الحزب الشعبي الجمهوري التركي 6العدد 

 2012تشرين الثاني  في تونس سالميةاإلحركة النه ة  7العدد 

 2012كانون األول  في تركيا سالميةاإلحزاب األ 8العدد 

 2012كانون األول  األ هر 9العدد 

 2013كانون الثاني  هم القوى السياسية في ليبيا بعد الثورةأ 10العدد 

 2013آذار  ردنفي األ سالميةاإلالحركات  11العدد 

 2013نيسان  بر  العشاعر السوريةأ 12العدد 

 2013أيار  المجموعات القتالية في سوريا 13العدد 

 2013آب  لمعارضة السورية من حزب اهمواقف ا 14العدد 

 2013أيلول  سطنبولإ –تظاهرات ساحة تقسيم  15العدد 

 2013تشرين األول  د المصريةحركة تمرّ  16العدد 

 - 17العدد 

 خاه عدد
 2014تشرين األول  مجا ر الوهابية عبر التاريخ

 2014أيار  جمهورية القرم 18العدد 

 2014أيلول  اقليات في تركياأل 19العدد 

 2015أيلول  داعش عدد خاه

 - 20العدد 

 عدد خاه
 2016شباط  خطوط النفط

 2016تشرين األول  جماعة فت  اه غولن 21العدد 

 22العدد 
خطاب الرعيس األميركي المنتخب دونالد ترامب حول السياسة الخارجية 

 األميركية
 2016تشرين الثاني 

 2017نيسان  مجلس األمن القومي وأبر  المستشارين إدارة دونالد ترامب: 23العدد 

 2017تشرين األول  رؤية المعارضة لتجربة المجالس المحلية 24العدد 

 2017تشرين األول  الق ية الفلسطينية وحل الدولتين 25العدد 

 2017كانون األول  مأساة مسلمي الروهينغا في ميانمار 26العدد 

 2017كانون األول  الشيعة في باكستان 27العدد 
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 2018تمو   مس  شامل للعقوبات األميركية على حزب اه 28العدد 

 2018تمو    األ مة الخليجية في عامها األول 29العدد 

 2018تشرين األول  جماعة الخوذ البي اء في سوريا 30العدد 

 31العدد 
لمعارضة أبر  وقاعع التعامل المعلن بين الكيان اإلسراعيلي وفصاعل من ا

 2018 - 2011السورية 
 2018تشرين الثاني 

 2018كانون األول  اليمن جنوب في السياسية المكونات 32العدد 

 2019شباط  2018قراءة في نتاعج انتخابات الكونغرس النصفية لعام   33العدد 

 






