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1- قــال نائــب رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني الفريــق أول محمــد حمــدان دقلــو فــى  01 
مــارس 2022 إن بــاده ليــس لديهــا مشــكلة مــع روســيا أو أي دولــة أخــرى فيمــا يتعلــق بإقامــة 
قاعــدة بحريــة ىلع ســاحلها ىلع البحــر األحمــر بشــرط أال تشــكل أي تهديــد لألمــن القومــي. 
كان دقلــو، املعــروف باســم حميدتــي، يتحــدث فــور وصولــه إلــى الخرطــوم بعــد رحلــة إلــى 
موســكو بــدأت يف 23 فبرايــر شــباط، عشــية الغــزو الروســي ألوكرانيــا. وقــال »أنــا شــايف إنــو 
ــا قاعــدة و  ــح معان ــد( تفت ــرة )تري ــة داي ــو أي دول ــرا ىلع البحــر األحمــر، ل ــا 730 كيلومت عندن
نحــن عندنــا فيهــا مصلحــة مــا بتهــدد لينــا األمــن القومــي حقنــا نحــن مــا عندنــا مشــكلة 
ــر الدفــاع.  نتعامــل مــع... روســيا وال غيــر روســيا«، مؤكــدا أن أمــر القاعــدة مــن اختصــاص وزي
ــس الســابق  ــة روســية يف عهــد الرئي ــى اتفــاق الســتضافة قاعــدة بحري وجــرى التوصــل إل
عمــر البشــير، الــذي ُأطيــح بــه عــام 2019، وقــال قــادة عســكريون إنهــا ال تــزال قيــد املراجعــة. 
ودائمــا مــا تســعى موســكو إلــى إقامــة قواعــد يف موانــئ امليــاه الدافئــة لقواتهــا البحريــة. 
ونشــر الرئيــس فاديميــر بوتيــن مرســوما يف نوفمبــر 2020 قــال فيــه إنــه وافــق ىلع اقتــراح 
الحكومــة الروســية إلنشــاء مركــز لوجيســتي بحــري يف الســودان. وتأتــي زيــارة دقلو ملوســكو، 
حيــث تــرأس وفــدا مــن وزراء القطــاع االقتصــادي، يف وقــت يحتــاج فيــه الســودان إلــى خطــة 
إنقــاذ اقتصــادي بعــد أن قطــع الغــرب عنــه املســاعدات يف أعقــاب انقــاب أكتوبــر . وقــال 
دقلــو إن االســتثمارات الروســية نوقشــت خــال الزيــارة، لكنــه لــم يذكــر تفاصيــل. وأكــد موقــف 
الســودان الرســمي الداعــم لحــل دبلوماســي للقتــال يف أوكرانيــا. وكان دقلــو قــال الغــزو إن 

لروســيا الحــق يف الدفــاع عــن شــعبها. 
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مجلــس الــدول العربيــة واألفريقيــة املطلــة ىلع البحــر األحمــر وخليــج عــدن هــو منظمــة 
إقليميــة تضــم دواًل يف آســيا وأفريقيــا حيــث ينتمــى جميــع أعضــاء املجلــس إلــى مجموعــة 
الــدول التــي هــي مطلــة ولها حــدود ىلع البحر األحمــر وخليج عــدن.  وانشــأت 2020.  أهداف 
تأســيس املجلــس: 1- تعزيــز أمــن املاحــة وحمايــة التجــارة العامليــة، 2- التعــاون السياســي 
واالقتصــادي بيــن أعضــاء املجلــس، 3- تعزيــز األمــن اقليميــا وعامليــا، 4- التنســيق والتشــاور 
حــول املمــر املائــي )البحــر األحمــر وخليــج عــدن - ومنهــا ضمنيــا قنــاة الســويس( . وتضــم 
ــا ، الصومــال ، الخرطــوم. فــى ضــوء التطــورات  الســعوديه ، امصــر ، واالردن ، الســودان ، اريتري

الجيوتســتراجيه  فــى البحــر االحمــر تظهــر جزيــره  ســوقطرى االكثــر جطــوره وحساســيه. 

ــل  ــع يف أرخبي ــزر األرب ــر الج ــو أكب ــرب ، ه ــر الع ــاة Guardafui و بح ــن قن ــع بي ــقطرى وتق 2- س
ســقطرى . تقــع املنطقــة بالقــرب مــن طــرق الشــحن الرئيســية وهــي رســمًيا جــزء مــن اليمن، 
وكانــت منــذ فتــرة طويلــة إحــدى التقســيمات الفرعيــة ملحافظــة عــدن . يف عــام 2004 ، 
أصبحــت مرتبطــة بمحافظــة حضرمــوت ، وهــي أقــرب بكثيــر إلــى الجزيــرة مــن عــدن )ىلع 
ــل  ــح األرخبي ــت محافظــة املهــرة (. يف عــام 2013 ، أصب ــرب محافظــة كان ــن أن أق الرغــم م
محافظتــه الخاصــة: محافظــة ســقطرى . تشــكل جزيــرة ســقطرى حوالــي 95٪ مــن مســاحة 
أرخبيــل ســقطرى. تقــع ىلع بعــد 380 كيلومتــًرا )240 ميــًا( جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة . 
بينمــا سياســًيا جــزء مــن اليمــن )جــزء مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وبالتالــي غــرب آســيا ( ، فــإن 
ســقطرى وبقيــة أرخبيلهــا جغرافًيــا هــي جــزء مــن إفريقيــا . الجزيــرة معزولــة للغايــة ، وهــي 

موطــن لعــدد كبيــر مــن األنــواع املتوطنــة . مــا يصــل إلــى ثلــث عمــره النباتــي مســتوطن.
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ــرة 132  ــول الجزي ــغ ط ــه األرض.« يبل ــة ىلع وج ــن غراب ــر األماك ــه »أكث ــه بأن ــم وصف ــد ت وق
ــراف  ــم االعت ــام 2008 ت ــًا(.  ويف ع ــًرا )30.9 مي ــا 49.7 كيلومت ــًا( وعرضه ــًرا )82 مي كيلومت
ســقطرى باعتبارهــا اليونســكو للتــراث العاملــي . يف عــام 2001 قامــت مجموعــة مــن علمــاء 
الكهــوف البلجيكييــن مــن مشــروع ســوقطرة كارســت بالتحقيــق يف كهــف يف جزيــرة 
ســقطرى. هنــاك ، صادفــوا عــدًدا كبيــًرا مــن النقوش والرســومات واألشــياء األثرية. أظهــر املزيد 
مــن التحقيقــات أن البحــارة الذيــن زاروا الجزيــرة قــد تركوهــا بيــن القــرن األول قبــل امليــاد 
ــاك  ــدي . هن ــي الهن ــط البرام ــوص بخ ــم النص ــت معظ ــاد. ُكتب ــد املي ــادس بع ــرن الس والق
أيضــا النقــوش يف العربيــة الجنوبيــة ، االثيوبيــه ، اليونانيــة ، التدمريــة و جرثوميالنصــوص 
واللغــات. تشــكل هــذه املجموعــة املكونــة مــن حوالــي 250 نًصــا ورســومات أحــد املصــادر 
الرئيســية للتحقيــق يف شــبكات التجــارة يف املحيــط الهنــدي يف تلــك الفتــرة الزمنية.  يف 
عــام 1834 ، قامــت شــركة الهنــد الشــرقية ، ىلع أمــل أن ســلطان املهــرة قشــن وســقطرى ، 
الــذي أقــام يف قشــن يف البــر الرئيســي ، ســيقبل عرًضــا لبيــع الجزيــرة ، وأنشــأ حاميــة يف 
ســقطرى. ومــع ذلــك ، يف مواجهــة الرفــض الحــازم غيــر املتوقــع مــن الســلطان للبيــع ، فضــًا 
عــن عــدم وجــود مراســي جيــدة ملحطــة فحــم الســتخدامها مــن قبــل خــط البواخــر الجديــد 
ــون يف  ــادر البريطاني ــاي ، غ ــويس - بومب ــق الس ــة ىلع طري ــه يف الخدم ــم وضع ــذي يت ال
عــام 1835 بعــد اســتياء البريطانييــن ىلع عــدن عــام 1839 ، فقــدوا كل االهتمــام باالســتحواذ 
ىلع ســقطرى. يف أكتوبــر 1967 ، يف أعقــاب رحيــل البريطانييــن مــن عــدن وجنــوب الجزيــرة 
ــابقة.  ــدن الس ــة ع ــرى يف محمي ــات األخ ــك الوالي ــرة ، وكذل ــلطنة امله ــت س ــة ، ألغي العربي
يف 30 نوفمبــر مــن نفــس العــام ، أصبحــت ســقطرى جــزًءا مــن جنــوب اليمــن . مّكــن موقــف 
حكومــة جنــوب اليمــن مــن االتحــاد الســوفيتي البحريــة الســوفيتية مــن اســتخدام األرخبيــل 
كقاعــدة إمــداد ودعــم لعملياتهــا يف املحيــط الهنــدي بيــن عامــي 1971 و 1985. منــذ توحيــد 
ــة اليمنيــة . يف عــام 2015، إعصــار تشــاباال  اليمــن عــام 1990 ، أصبحــت جــزًءا مــن الجمهوري
ــة  ــة التحتي ــرة البني ــيمة للجزي ــرار جس ــبب يف أض ــا تس ــقطرى، مم ــرب س ــار Megh ض و اإلعص
واملنــازل والطــرق والكهربــاء. نظــًرا للتأثيــرات الجماعيــة لتشــاباال وميــج ، أرســلت دول مجلــس 
ــر.  ــول 19 نوفمب ــرة بحل ــى الجزي ــرة مــزودة بإمــدادات إل التعــاون الخليجــي املختلفــة 43 طائ
أرســلت اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســفينة وطائــرة تحمــل 500 طــن مــن الطعــام و 10 أطنــان 
مــن البطانيــات والخيــام و 1200 برميــل مــن الطعــام.  يف عــام 2016 ، زادت اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة مــن اإلمــدادات التــي تــم تســليمها إلــى ســقطرى ، والتــي تــم التخلــي عنهــا إلى حد 
كبيــر ونســيانها خــال الصــراع املســتمر . يف أكتوبــر 2016 ، هبطــت طائــرة الشــحن الحاديــة 
والثاثــون يف مطــار ســقطرى وىلع متنهــا طنيــن مــن املســاعدات. يف ذلك الوقت، أنشــأت 

اإلمــارات أيًضــا قاعــدة عســكرية ىلع الجزيــرة كجــزء مــن التدخــل بقيــادة الســعودية.  
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ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــية اليمني ــل السياس ــض الفصائ ــت بع ــام 2017 ، اتهم يف ع
بالنهــب ، بدعــوى أن القــوات اإلماراتيــة دمــرت نباتــات الجزيــرة. يف 29 ينايــر 2018 ، أعلنــت 
ــي  ــس االنتقال ــا للمجل ــل دعمه ــي يف األرخبي ــي املحل ــي الجنوب ــس االنتقال ــادة املجل قي
الجنوبــي خــال اقتتــال هــادي يف عــدن وحولهــا . يف 30 أبريــل 2018، و اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة ، وذلــك كجــزء مــن عمليــات التدخــل التــي قادتهــا الســعودي مســتمر يف اليمــن، 
ــرة، و ســيطرت ىلع مطــار ســقطرى واملينــاء.  يف 14 مايــو 2018  هبطــت القــوات يف الجزي
ــارات  ــن اإلم ــاق بي ــى اتف ــل إل ــم التوص ــرة وت ــا يف الجزي ــعودية أيًض ــوات الس ــر الق ــم نش ، ت
العربيــة املتحــدة واليمــن إلجــراء تمريــن عســكري مشــترك وعــودة الســيطرة اإلداريــة ىلع 
ــة  ــت الحكوم ــو 2019 ، اتهم ــة.  يف ماي ــيطرة اليمني ــري. الس ــا البح ــقطرى وميناءه ــار س مط
اليمنيــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بإنــزال حوالــي 100 جنــدي انفصالــي يف ســقطرى ، وهــو 
ــرب  ــميين يف الح ــن االس ــن الحليفي ــاف بي ــق الخ ــى تعمي ــا أدى إل ــارات ، مم ــه اإلم ــا نفت م
األهليــة اليمنيــة.  يف فبرايــر 2020 ، تمــرد فــوج مــن الجيــش اليمنــي املتمركز يف ســقطرى ، 
وتعهــد بالــوالء للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي االنفصالــي املدعــوم مــن اإلمــارات يف ســقطرى 
ــي  ــا عــن حكومــة هــادي املدعومــة مــن األمــم املتحــدة . ســيطر املجلــس االنتقال ، متخلًي
ــؤولين  ــارات مس ــرت اإلم ــارس 2021 ، نش ــو 2020.  يف 2 م ــرة يف يوني ــي ىلع الجزي الجنوب
ــا ، أرســلت اإلمــارات أيًضــا ســفينة تحمــل  عســكريين يف الجزيــرة. ويف نفــس الوقــت تقريًب
ــام  ــر اإلع ــار وزي ــال مستش ــات ق ــدا للمعلوم ــقطرى. وتأكي ــيات يف س ــى امليليش ــرة إل ذخي

ــار الرحبــي إنهــا تدبيــر تصعيــد عســكري يف املنطقــة.  اليمنــي معمــر اإلريانــي مخت

أبريــل    30 يف  ســابق  وقــت  وفــى  هــذا   -3
2020، بعــد أســبوع تقريًبــا مــن إعــان املجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي اإلدارة الذاتيــة يف عــدن، 
اندلعــت مواجهــة عســكرية يف جزيرة ســقطرى 
اليمنيــة النائيــة بيــن أعضــاء املجلــس االنتقالي 
الجنوبــي والقــوات الحكوميــة. بعــد أيــام قليلــة 
ــب  ــا طل ــل املوقــف عندم ــزع فتي ــم ن فقــط ، ت
ــي  ــي الجنوب ــس االنتقال ــرة واملجل ــم الجزي حاك
مــن  الرغــم  التدخــل. ىلع  الســعوديين  مــن 
ــح أن  ــن املرج ــريع، فم ــاق س ــى اتف ــل إل التوص
يكــون هشــا ألن أســباب الصــراع ليســت محليــة 

ــل.  بالكام



الرصاع الجيو - سياىس ىف الرشق االوسط: جيوبوتكس البحر االحمر وخليج عدن واهميه جزيره سقطرى

7 د.جهاد عوده - أستاذ العلوم السياسية

جزيــرة ســقطرى هــي ببســاطة مهمــة للغايــة للعديــد مــن الاعبيــن الدولييــن الذيــن ليســوا 
ىلع اســتعداد للســماح لهــا بســهولة باالنــزالق خــارج مجــال نفوذهــم.  قبــل عاميــن ، كان 
هنــاك تصعيــد مشــابه للغايــة عندمــا وصلــت ناقــات جنــد مدرعــة إماراتيــة إلــى الجزيــرة ، 
ممــا أثــار أزمــة بيــن حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي املعتــرف بهــا دولًيــا ومقرهــا 
ــادي  ــة ه ــت حكوم ــات ، اتهم ــوط املركب ــب هب ــدة. وعق ــة املتح ــارات العربي ــاض واإلم الري
اإلمــارات ىلع الفــور بارتــكاب »عمــل عســكري غيــر مبــرر« وقدمــت شــكوى إلــى األمــم املتحدة 
، وصفــت اإلجــراء اإلماراتــي بأنــه »انتهــاك لســيادة اليمــن«. ىلع الرغــم مــن إعــان اإلمــارات 
انســحابها مــن اليمــن العــام املاضــي ، إال أنهــا ال تــزال تحتفــظ بمجــال نفوذهــا مــن خــال 
دعمهــا للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، وهــو الوضــع الــذي يعقــد الديناميكيــات السياســية 
يف الجزيــرة ، والتــي ُينظــر إليهــا إلــى حــد كبيــر ىلع أنهــا ســلمية وغيــر سياســية. اندلــع 
الصــراع بيــن الحليفيــن يف القتــال ضــد املتمرديــن الحوثييــن املدعوميــن مــن إيــران بســبب 
املنافســة اإلقليميــة األوســع بيــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتركيــا وقطــر ، وكذلــك التوترات 
الداخليــة بيــن حكومــة هــادي واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي. تــم نــزع فتيلــه فقــط بتدخــل 
الحكومــة الســعودية. بينمــا تدعــم اإلمــارات العربيــة املتحــدة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
ــرف  ــا ُيع ــا م ــذي غالب ــاح ، ال ــزب اإلص ــرًا ىلع ح ــوذًا كبي ــر نف ــا وقط ــن تركي ــارس كل م ، تم

خصومــه ىلع أنــه فــرع مــن جماعــة اإلخــوان املســلمين.
كل يــوم ، يســافر أكثــر مــن ثاثــة ماييــن برميــل مــن النفــط مــن الخليــج العربــي إلــى البحــر 
ــى  ــرب إل ــر الع ــر بح ــا عب ــار غرًب ــذا املس ــرة يف ه ــفن املبح ــير الس ــط. تس ــض املتوس األبي
خليــج عــدن ، ثــم تنعطــف شــماال لتدخــل البحــر األحمــر عبــر املمــر الضيــق يف بــاب املنــدب 
قبــل املضــي قدًمــا إلــى قنــاة الســويس. يحتــل أرخبيــل ســقطرى موقًعــا اســتراتيجًيا حاســًما 
يف طريقــه إلــى بــاب املنــدب ، وهــو املمــر األكثــر ضعًفــا يف ممــر عبــور الطاقــة الرئيســي 
هــذا. كمــا أن موقــع ســقطرى املركــزي يجعلهــا نقطــة انطــاق مثاليــة العتــراض القراصنــة 
واملهربيــن.  ىلع مــدى ســنوات ، ســارعت القــوى الدوليــة واإلقليميــة إلــى إقامــة قواعد حول 
القــرن األفريقــي. أصبحــت ســقطرى ، مثــل بقيــة املنطقــة ، بــؤرة للمنافســة الجيوسياســية. 
حاولــت إيــران والصومــال وإريتريــا والهنــد وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة الحصــول ىلع 
ــة  ــزة واضح ــدة بمي ــة املتح ــارات العربي ــع اإلم ــك ، تتمت ــع ذل ــرة. وم ــدم يف الجزي ــئ ق موط
يف هــذه املنافســة. تتمتــع أبوظبــي بتاريــخ قويالعاقــات األســرية والثقافيــة مــع ســقطرى. 
حاكــم الجزيــرة ، رمــزي محــروس ، يرفــض بشــدة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، ويحافــظ ىلع 
دعــم اإلصــاح واملواليــن للحكومــة يف الجزيــرة املعارضيــن لنفــوذ اإلمــارات. ومــع ذلــك ، فــإن 
ــارات  ــم اإلم ــون لدع ــن ، يهتف ــهم جنوبيي ــرون أنفس ــن يعتب ــقطرانس ، الذي ــن س ــد م العدي
للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، الــذي يدعــم الحكــم الذاتــي لجنــوب اليمــن )أو كمــا يســميه 

املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، جنــوب الجزيــرة العربيــة(. 
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كمــا عــززت أبــو ظبــي النوايــا الحســنة لشــركة Socotrans عندمــا قــادت يف عــام 2015 
جهــود اإلغاثــة وإعــادة اإلعمــار بعــد أن تضــررت منــازل الســكان املحلييــن بشــدة مــن 
اإلعصاريــن Chapala و Megh. وواصلــت تقديــم املســاعدة بعــد ذلــك ، بمــا يف ذلــك نقــل 
ــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ــو عــام 2018 إل ــن مــن إعصــار ميكون ــرة املتضرري ســكان الجزي

ــة  ــوات اليمني ــب الق ــقطرى يف تدري ــابق يف س ــي الس ــكري اإلمارات ــود العس ــابك الوج يتش
املحليــة مــع جهودهــا لبنــاء سلســلة مــن املوانــئ الصديقــة ىلع طــول القــرن األفريقــي 
ــة يف عصــب  ــال ، والقواعــد العســكرية والبحري ــرة يف أرض الصوم ــل قاعدتهــا يف برب ، مث
ــتراتيجية ،  ــر اس ــة نظ ــن وجه ــال. م ــد ، الصوم ــب يف بونتان ــآت التدري ــا ، ومنش يف إريتري
ســتوفر ســقطرى حلقــة وصــل بيــن هــذه املناطــق وتمكيــن البحريــة اإلماراتيــة مــن القيــام 
بعمليــات ملكافحــة القرصنــة واعتــراض املراكــب الشــراعية اإليرانيــة التــي تنقــل األســلحة 
إلــى املتمرديــن الحوثييــن. لكــن توســع اإلمــارات يف القــرن األفريقــي جعلهــا يف منافســة 
ــي والبحــر  ــج العرب ــق الخلي ــي لديهــا تصاميمهــا الخاصــة ىلع طري ــا ، الت ــع تركي مباشــرة م
ــا  ــت أيًض ــر ووقع ــي قط ــرة 3000 جنديف ــزت أنق ــام 2017 ، تمرك ــذ ع ــط. من ــض املتوس األبي
ــن  ــتخدامه .  يف حي ــي واس ــواكن العثمان ــاء س ــل مين ــادة تأهي ــودان إلع ــع الس ــة م اتفاقي
كانــت هنــاك تكهنــات كبيــرة حــول إمكانيــة اســتخدام اإلمــارات العربيــة املتحــدة لســقطرى 
كقاعــدة عســكرية ، يشــير الخبــراء إلــى القضايــا اللوجســتية التــي مــن شــأنها أن تجعــل هــذا 
األمــر صعًبــا للغايــة - وهــي منــاخ الجزيــرة ، ممــا يجعــل مــن الصعــب العمــل ملــدة ســتة أشــهر 
ــر حــول خطــط اإلمــارات  ــاح املوســمية. كمــا ظهــر عــدد مــن التقاري مــن العــام بســبب الري
ــد  ــي الفري ــا البيئ ــكلة لنظامه ــكل مش ــأنها أن تش ــن ش ــي م ــرة ، والت ــياحة يف الجزي للس

ــوع البيولوجــي. وتســريع فقــدان التن
4- اصطدمــت مصالــح اإلمــارات وتركيــا يف الصومال. أقامــت تركيا عاقات اقتصادية وسياســية 
ــفارتها يف  ــح س ــادة فت ــد إع ــي ، بع ــد املاض ــدى العق ــال ىلع م ــع الصوم ــة م ــة قوي وأمني
مقديشــو وزيــارة رئيــس الــوزراء آنــذاك رجــب طيــب أردوغــان يف عــام 2011. وتركــزت العاقــات 
بيــن أبوظبــي ومقديشــو ىلع األمــن. ســفير ، وبــدأت اإلمــارات يف تدريــب القــوات الصوماليــة 
بعــد توقيــع اتفاقيــة تعــاون عســكري يف عــام 2014. لكــن توتــرت العاقــات بعــد أن رفــض 
ــن  ــى املقاطعــة ضــد قطــر يف عــام 2017 وصادرتهــا بعــد ذلك.مايي الصومــال االنضمــام إل
الــدوالرات مــن طائــرة إماراتيــة يف أوائــل عــام 2018. فــور انســحاب القــوات اإلماراتيــة ، أرســلت 
تركيــا قــوات إضافيــة إلــى مقديشــو. بالنظــر إلــى العاقــات بيــن أنقــرة ومقديشــو ، اشــتبه 
اإلماراتيــون يف يــد تركيــا وراء القــرار الصومالــي بعــدم دعــم املقاطعــة - ىلع الرغــم مــن أن 
اتفاقيــة املوانــئ اإلماراتيــة مــع أرض الصومــال، التــي تعتبرهــا مقديشــو مقاطعــة انفصاليــة 
ــم يف  ــال وتورطه ــن الصوم ــن م ــروج اإلماراتيي ــد خ ــا. بع ــور أيًض ــاعد يف األم ــم تس ــا ل ، ربم
اليمــن ، بــدت أنقــرة غيــر مرتاحــة لوجــود اإلمــارات يف ســقطرى وانتقــدت عســكرة الجزيــرة. 
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التوتــرات املتزايــدة بيــن حكومــة هــادي ، التــي تخشــى انفصــال الجنــوب وتكافــح مــن أجــل 
الســيطرة ىلع القــوى السياســية والعســكرية يف الجنــوب ، واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
املدعــوم مــن اإلمــارات ، أتــاح لتركيــا فرصــة لــدق إســفين بيــن هــادي وأبــو ظبــي. يف هــذا 
ــدة  ــد لوح ــد جدي ــه »تهدي ــي بأن ــار اإلمارات ــت االنتش ــي وصف ــا ، الت ــت تركي ــعى ، كان املس
أراضــي اليمــن وســيادته« ، يف توافــق تــام مــع قطــر ، التــي روجــت لروايــات اســتغال اإلمارات 

للجزيــرة و »االحتــال« يف أخبارهــا.

ــرًا أو دخــول  ــع ب ــن نقــل البضائ ــع قطــر م ــي تمن ــة الت ــع املقاطعــة الســعودية واإلماراتي م
املجــال الجــوي الســعودي أو البحرينــي أو اإلماراتــي ، وقعــت الدوحــة اتفاقيــة نقــل تجــاري 
بحــري مــع أنقــرة وطهــران يف أواخــر عــام 2017. ومنــذ ذلــك الحيــن ســعت تركيــا إلــى تعظيــم 
نفوذهــا مــن خــال التحــدث وراء الكواليــس ألعضــاء حــزب اإلصــاح ، ومعظمهــم يقيمــون يف 
تركيــا. أعلــن وزيــر النقــل صالــح الجبوانــي عــن اتفاق مــع تركيا يســمح للبــاد بتشــغيل موانئ 
ــك ، شــعرت حكومــة  ــه ألنقــرة أواخــر العــام املاضــي. ومــع ذل ــة خــال زيارت ومطــارات بحري
هــادي بالحــرج مــن اإلعــان وســرعان مــا أصــدرت نفًيامــن خــال وكالــة األنبــاء الرســمية )ســبأ( 
، مؤكــدا أن أفعــال الجبوانــي »غيــر املســؤولة« هــي تصرفاتــه الخاصــة وال تمثــل آراء الحكومة. 
إن قــدرة ممثلــي حكومــة هــادي ىلع متابعــة مصالــح أحزابهــم السياســية دون التشــاور مــع 
ــوزراء ال بــد أن تجعــل الســعوديين واإلماراتييــن غيــر مرتاحيــن وقــد تدفعهــم إلــى  رئيــس ال
الســعي إلــى مزيــد مــن الهيمنــة والهيمنــة ىلع اليمــن.  لســوء الحــظ ، أهــدرت الدوحــة أي 
نيــة حســنة قــد تكــون لديهــا مــع ســكان الجزيــرة بعــد فشــل مســاعدات إعــادة اإلعمــار التــي 
وعــدت بهــا يف أعقــاب أعاصيــر 2015. وممــا زاد الطيــن بلــة ، أن مــا وصــل إليــه القليــل مــن 
ــوب اليمــن  ــخ معقــد مــع جن ــم توزيعــه مــن خــال حــزب اإلصــاح. لإلصــاح تاري ــة ت اإلغاث
ــر الصــايف  ــإن األث ــك ، ف ــر داخــل حكومــة هــادي. ومــع ذل ــع بثقــل كبي ــزال يتمت ــه ال ي ، لكن
ألخطــاء الدوحــة وعــدم قدرتهــا ىلع الوفــاء بوعودهــا لســكان الجزيــرة قــد ســمم العاقــات 

بيــن قطــر وســقطرى.
ــراك ، مــن خــال  ــن واألت ــادر ىلع الســيطرة ىلع ســقطرى مباشــرة ، يمكــن للقطريي ــر ق غي
حــزب اإلصــاح ، ىلع األقــل محاولــة إخــراج املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، الــذي يعتبرونــه 

ــا، مــن الصــورة.  وكيــًا   إماراتًي
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ــة  ــة لحكوم ــة املحلي ــم املعارض ــن حج ــل م ــل التقلي ــري يواص ــي القط ــور الترك ــن املح لك
هــادي. ىلع العمــوم ، فــإن ســقطرانس أكثــر ميــًا إلــى املجلــس االنتقالــي واإلمــارات العربيــة 
املتحــدة أكثــر مــن حكومــة هــادي ، التــي يعتبرونهــا فاســدة. عــاوة ىلع ذلــك ، تــم منــح 
العديــد مــن ســقطرانس الجنســية اإلماراتيــة يف العاميــن املاضييــن. قــد تؤثــر هــذه الخطــوة 
ىلع ســكان الجزيــرة ، الذيــن تــم تهميشــهم وإهمالهــم تاريخًيــا مــن قبــل الحكومــات اليمنيــة 
املتعاقبــة ، وكذلــك مــن قبــل معظــم العناصــر السياســية داخــل اليمــن ، ليصبحــوا متحالفيــن 

تماًمــا مــع اإلمــارات.
يبــدو أن اململكــة العربيــة الســعودية مدركــة تماًمــا للصراعــات الجيوسياســية ، التــي ســعت 
ــة  ــن حكوم ــر 2019 بي ــاض يف نوفمب ــاق الري ــال اتف ــن خ ــد م ــدة التصعي ــف ح ــى تخفي إل
ــى  ــدف إل ــي يه ــراع جيوسياس ــك ، يف ص ــع ذل ــي. وم ــي الجنوب ــس االنتقال ــادي واملجل ه
إضعــاف اقتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية وموقعهــا العســكري ، مــن املرجــح أن يقــف 
ــزء  ــذا ج ــدة. ه ــة املتح ــارات العربي ــد ، اإلم ــل األم ــم طوي ــب حليفه ــى جان ــعوديون إل الس
ــم  ــي ، ىلع الرغ ــي الجنوب ــس االنتقال ــاه املجل ــة تج ــرة إيجابي ــم بنب ــبب احتفاظه ــن س م
مــن معارضــة هــادي. يف النهايــة ، مــن خــال التهدئــة والوســاطة مــع املجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي ، تعــرض الحكومــة الســعودية هــادي ىلع تســوية تحفــظ مــاء الوجــه. بنــاًء ىلع 
طلــب الرئيــس يف املنفــى ، أرســلت الريــاض قواتهــا الخاصــة إلــى الجزيــرة ، وبالتالــي دعمــت 
رمزيــا مطالبــة هــادي باإلشــراف ىلع ســقطرى كحكومــة شــرعية ليمــن موحــد. كانــت الخطــوة 
ــرة وســتبقى  ــه يف الجزي ــذي ترســخت قوات ــي ، ال ــي الجنوب ــس االنتقال ــا انتصــاًرا للمجل أيًض
هنــاك. لكــن يف حيــن أن اعتمــاد حكومــة هــادي ىلع الريــاض منــح اإلماراتييــن اليــد العليــا 
، فمــن غيــر املرجــح أن تتــم تســوية األمــر. ال تــزال ســقطرى جائــزة ، وال تــزال تركيــا وقطــر - 

ــران - لديهمــا مصلحــة راســخة يف طــرد النفــوذ اإلماراتــي والســعودي. ــك إي وكذل
ــي  ــة ، الت ــرة الهادئ ــذه الجزي ــع ه ــع واق ــكل قاط ــن بش ــة يف اليم ــرب األهلي ــرت الح 5- غي
ــن أو  تحميهــا اليونســكو بســبب تنوعهــا البيولوجــي. ىلع الرغــم مــن عــدم وجــود حوثيي
جهادييــن هنــاك ، إال أن ســقطرى )التــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 60 ألــف نســمة( تعانــي 
مــن ضغــوط جيوسياســية متزايــدة وحشــود عســكرية غيــر مســبوقة. يف الجزيــرة ، هنــاك 
خطــر أن يتغيــر التــوازن بيــن الطبيعــة والبشــر بشــكل ال يمكــن إصاحــه مــن خــال اإلنشــاءات 
املخطــط لهــا والســياحة الجماعيــة وشــبكات املحســوبية الناشــئة. اعتبــاًرا مــن 18 مايــو 2018 
، بــدأت اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف ســحب الجنــود واملركبــات العســكرية مــن ســقطرى 
، امتثــاال التفاقيــة بوســاطة ســعودية مــع الســكان املحلييــن والحكومــة اليمنيــة املعتــرف 
بهــا. كانــت القــوات اإلماراتيــة قــد انتشــرت قبــل أســابيع قليلــة دون استشــارة مســبقة مــع 
الحكومــة اليمنيــة ، لتســيطر ىلع املينــاء واملطــار. واليــوم ، يحــل الجنــود الســعوديون بحكم 

األمــر الواقــع محــل اإلماراتييــن `` لتدريــب قــوات األمــن اليمنيــة ›‹ يف ســقطرى ،  مــع 
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إعــان الريــاض أيًضا.خطــة التنميــة الخاصــة بهــا للجزيــرة. ىلع عكــس التصريحــات العلنيــة ، 
فــإن هــذه القصــة املثيــرة للجــدل لــم يتــم تصحيحهــا بالكامــل ومــن املرجــح أن تؤثــر ىلع 
ــي  ــوب الت ــق الجن ــة يف مناط ــن ، خاص ــة يف اليم ــعودية اإلماراتي ــات الس ــتقبل العاق مس
ــارات  ــن اإلم ــن املفترضي ــن الحليفي ــزاع بي ــك ، هــذا ن ــون. عــاوة ىلع ذل طــرد منهــا الحوثي
والســعودية. حاولــت أبــو ظبــي تضميــن الجزيرة يف اســتراتيجية »سلســلة املوانــئ والقواعد 
ــاض -  العســكرية« املمتــدة ىلع القــرن األفريقــي واملحيــط الهنــدي ، بينمــا ســاعدت الري
التــي أجبــرت اإلماراتييــن ىلع تقليــص طموحاتهــم يف ســقطرى - عبــد ربــه منصــور هــادي 
، الحكومــة املعتــرف بهــا. الرئيــس الــذي ال يــزال مدعوًمــا مــن الســعوديين ، الســتعادة الحــد 
ــا ىلع الجزيــرة. نمــت املشــاركة اإلماراتيــة يف ســقطرى  األدنــى مــن الســلطة اليمنيــة علًن
ــرة يف  ــث الجزي ــن: ضــرب إعصــار ثال ــا بســبب إعصاري ــا تضــررت جزئًي ــذ عــام 2015 ، عندم من
مايــو 2018. كانــت أبــو ظبــي هــي األســرع يف بــدء التبرعــات لبــدء إعــادة اإلعمــار  يف عــام 
2015 ، حيــث قدمــت أيًضــا الســلع األساســية والكهربــاء إلــى مــن أكثــر املناطــق املهمشــة يف 
اليمــن. لكــن `` املســاعدات الطارئــة ›‹ تحولــت إلــى `` مســاعدات تنمويــة ›‹ ثــم تحولــت فيمــا 
ــد  ــي املتزاي ــى االســتعمار اإلمارات ــا ، إل ــن أيًض ــن الســكان املحليي ــد م بعــد ، يف نظــر العدي
لســقطرى. قــال وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي أنــور قرقــاش: »كان يجــب أن نتواصــل أكثــر« ، نافيــا 

أي أهــداف اســتراتيجية وراء املســاعدات اإلنســانية اإلماراتيــة.
بالنظــر إلــى موقعهــا االســتراتيجي ، قــد يتــم تعييــن ســقطرى لتصبح دييغــو غارســيا اإلمارات 
العربيــة املتحــدة )القاعــدة العســكرية األمريكيــة يف املحيــط الهنــدي(. يشــبه النمــط الــذي 
اتبعــه اإلماراتيــون يف الجزيــرة مــا ظهــر ســابًقا يف عصــب )إريتريــا( وبربــرة )أرض الصومــال( 
واملــدن الســاحلية الجنوبيــة اليمنيــة الرئيســية مثــل عــدن واملــكا واملخــا: أواًل إعــادة بنــاء 
ــا إنشــاء قواعــد / منشــآت عســكرية ، بمــا يخــدم أهداًفــا  / توســيع املوانــئ التجاريــة وثانًي
اقتصاديــة وجيوســتراتيجية متداخلــة يف املحيــط الهنــدي. يف واقــع األمــر ، قامــت اإلمــارات 
بتوســيع امليناءحديبــو ، عاصمــة ســقطرى )التــي أصبحــت محافظــة فقــط يف عــام 2014( 
ــكا  ــري للم ــق البح ــرة ، ىلع الطري ــن الجزي ــكانية م ــة س ــر كثاف ــمالي واألكث ــزء الش ، يف الج
)حضرمــوت( وبربــرة. ســتكون ســقطرى أيًضــا مركــًزا مثالًيــا للروابــط التجاريــة مــع الهنــد ، نظــًرا 
للشــراكة االقتصاديــة املتزايــدة بيــن أبــو ظبــي ونيودلهــي ، والتــي تــم تعزيزهــا باتفاقيــة 
عــام 2017 .يف العــام املاضــي ، أكــدت اإلمــارات وجــود قاعــدة عســكرية يف الجزيــرة ، ومنــذ 
عــام 2016 تــم إرســال مجنديــن إماراتييــن إلــى معســكر تدريــب يف ســقطرى ملعــارك مكثفــة 
ومحــاكاة التعامــل مــع األســلحة. وعــاوة ىلع ذلــك، فــإن اإلماراتييــن و يقــال تجنيــد الســكان 
إلــى إنشــاء ميليشــيا محليــة.يف ســقطرى ، كمــا هــو الحــال يف أي مــكان آخــر يف املنطقــة 
الفرعيــة ، تمكنــت اإلمــارات مــن الجمع بيــن القــوة الصلبة والناعمــة : التركيــز ىلع االحتياجات 
األساســية وتقديــم الخدمــات ، وإنشــاء خدمــات أســبوعية مباشــرة مــن مطــار حديبــو إلــى أبــو 
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ظبــي ، وتوفيــر العــاج الطبــي ، ودعــم التعليــم وتصاريــح العمــل. إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة ، وتنظيــم الفعاليــات الثقافيــة وحفــات الزفــاف الجماعية لســقطرية.

ــة  ــود ثاث ــع وج ــرة ، م ــي يف الجزي ــف اإلمارات ــات املوق ــدد الطبق ــج متع ــذا النه ــزز ه 6- ع
تداعيــات متشــابكة. أواًل ، ســاهم هــذا ليــس فقــط يف إضعــاف ســلطة الحكومــة اليمنيــة 
املعتــرف بهــا ىلع األرض بأكملهــا ، ولكــن أيًضــا نفوذهــا الدبلوماســي ، ممــا زاد مــن تــآكل 
ــكري يف  ــا العس ــتوى وجوده ــع مس ــارات رف ــررت اإلم ــورة. ق ــادي املتص ــس ه ــرعية الرئي ش
ســقطرى يف بدايــة مايــو 2018 ، بينمــا كان املبعــوث األممــي الخــاص الجديــد مارتــن غريفيث 
ــن  ــًدا م ــقطرى مزي ــة س ــت قضي ــا ، خلق ــية.  ثانًي ــات الدبلوماس ــاء املحادث ــد إلحي ــل بج يعم
االحتــكاك داخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ، والــذي تدخــل يف اليمــن ضــد الحوثييــن 
منــذ مــارس 2015. يف الواقــع ، كان الســعوديون واإلماراتيــون ينتهجــون بالفعــل اســتراتيجيات 
موازيــة يف الجنــوب ، كمــا هــو موضــح. بســبب االشــتباكات األخيــرة يف عــدن. يؤجــج دعــم 
ــب  ــى جان ــال ، إل ــي لانفص ــي املوال ــي الجنوب ــس االنتقال ــمي للمجل ــر الرس ــي غي ــو ظب أب
ــروح االنفصاليــة يف  ازدهــار امليليشــيات املدعومــة مــن اإلمــارات ىلع أســاس إقليمــي ، ال
ــا للخطــة  العديــد مــن مناطــق جنــوب اليمــن ، ويقــال إنــه يف ســقطرى ، ممــا يمثــل تحدًي
الســعودية األصليــة. دولــة يمنيــة موحــدة. ثالًثــا ، ال ينبغــي االســتهانة بالتأثيــر املحلــي لـــ 
»أزمــة ســقطرى«. شــهدت Socotris املــد والجــزر غيــر مســبوق مــن تســييس يرجــع يف 
معظمــه إلــى شــبكات الوليــدة يف رعايــة بناهــا اإلماراتييــن: كا املضــادة - و املواليــة جــرت 
مظاهــرات واإلمــارات خــال ذروة الخــاف بيــن أبوظبــي- وYemeni- اعترفــت املؤسســات. 
ــية  ــات جيوسياس ــقطرى لتدخ ــدة يف س ــرية الفري ــة والبش ــة الطبيعي ــّرض البيئ ــذا يع وه
غيــر متوقعــة ، كمــا حــدث بالفعــل يف املهــرة ، محافظــة أقصــى شــرق اليمــن ، حيــث كانــت 
ــرة  ــلطان امله ــل لس ــث املحتم ــقط الوري ــم مس ــدوء: تدع ــة به ــارة ملتزم ــا ج ــان تقليدًي ُعم

وســقطرى ، الشــيخ. عبــداهلل بــن عيســى العفــرار.
مــا يحــدث يف ســقطرى شــوهد بالفعــل يف املهــرة ، وهــي منطقــة أخــرى لــم تتضــرر نســبًيا 
مــن الحــرب األهليــة حتــى وقــت قريــب. أواًل ، زاد اإلماراتيون من وجودهم اإلنســاني والعســكري 
ــود  ــاء وجن ــاعدات وخطب ــال مس ــك ، إرس ــعوديون ، ردًا ىلع ذل ــرر الس ــم ق ــرة ، ث يف امله
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــية لدول ــات الجيوسياس ــة الطموح ــمبر 2017( ملوازن ــلفيين )يف ديس س
ــك ، فقــد حظيــت املنافســة بيــن دول الخليــج ىلع ســقطرى بتغطيــة  املتحــدة. ومــع ذل
ــذه  ــة ه ــى خصوصي ــا إل ــع أيًض ــا يرج ــو م ــرة ، وه ــة بامله ــام مقارن ــائل اإلع ــل يف وس أفض
الجزيــرة املحميــة مــن قبــل اليونســكو ورد فعــل شــريحة مــن الســكان املحلييــن. بالنســبة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، فــإن الســيطرة ىلع ســقطرى تعنــي تعزيــز بروزهــا التجاري 
ــي التأكيــد ىلع مكانتهــا اإلقليميــة املتصاعــدة.  والعســكري يف املحيــط الهنــدي ، وبالتال
بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية ، فــإن تقليــص النفــوذ اإلماراتــي يف ســقطرى يعنــي 
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إعــادة تأكيــد دور الريــاض الريــادي ليــس فقــط يف التحالــف العســكري لليمــن ، ولكــن أيًضــا 
فيمــا يتعلــق بالتــوازن بيــن الــدول يف منطقــة الخليــج.  تؤكــد املعركــة غيــر املباشــرة ىلع 
ــا يف نفــس الصفحــة: فهــم حلفــاء ضــد  ســقطرى أن اإلماراتييــن والســعوديين ليســوا دائًم
الحوثييــن )يقاتلــون جنًبــا إلــى جنــب ىلع جبهــة البحر األحمــر( ، لكنهــم منافســون واضحون 

للتوازنــات اإلقليميــة الحاليــة واملســتقبلية لليمــن. ومــع التركيــز ىلع ســقطرى.

7-بــان فــى /2020/09 تبــدو أســباب إنشــاء قاعــدة عســكرية إماراتيــة ـ إســرائيلية يف جزيــرة 
ســقطرى اليمنيــة موجهــة ضــد إيــران، لكــن، لــو تفحصنــا املشــهد ســنجد أن إنشــاء القاعــدة 
يف جزيــرة إســتراتيجية يف املحيــط الهنــدي هــو خطــوة يف خطــة أميركيــة أكبــر مُلحاصــرة 
التمــدد الصينــي. تــرددت مؤخــًرا أنبــاء نقــًا عــن عــدد مــن املصــادر، مــن بينهــا مصــادر يمنية، 
تفيــد بــأن نظــام تــل أبيــب يخطــط لبنــاء عــدد مــن قواعــد التجســس يف جزيــرة ســقطرى 
اليمنيــة. وبحســب تقريــر وكالــة JForum اليهوديــة الناطقــة بالفرنســية، فــإّن وفــدًا مــن 
ضبــاط املخابــرات اإلســرائيلية واإلماراتيــة وصــل إلــى جزيــرة ســقطرى مؤخــًرا وفحــص مواقــع 
مختلفــة إلنشــاء القواعــد االســتخبارية املخطــط لهــا. وأضــاف التقريــر أن الهــدف مــن هــذه 
القاعــدة، هــو املراقبــة اإللكترونيــة للقــوات التابعــة للتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية 
ــش”  ــل “داع ــن مث ــددة يف اليم ــات املتش ــة الجماع ــن ومراقب ــا ىلع اليم ــن حرًب ــي تش الت
و”القاعــدة”، وأن املراقبــة ستشــمل التحــركات البحريــة اإليرانيــة يف املنطقــة، إلــى جانــب 
ــية  ــة السياس ــن القيم ــر.  وتكم ــر األحم ــوب البح ــة يف جن ــة والجوي ــة البحري ــل الحرك تحلي
ــي  ــرة ســقطرى )3650 كلــم2( يف كونهــا تقــع يف املمــر البحــري الدول واإلســتراتيجية لجزي
الــذي يربــط دول املحيــط الهنــدي بالعالــم. أهميــة املحيــط الهنــدي املحيــط الهنــدي هــو 

األصغــر مــن حيــث املســاحة بيــن محيطــات العالــم، لكــن أهميتــه االســتراتيجية 
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واالقتصاديــة هــي األكبــر. وتغطــي مياهــه 70 مليــون كيلومتــر مربــع؛ أي نحــو 20٪ مــن امليــاه 
ــع  ــم، ورب ــكان العال ــث س ــعة ثل ــدي الواس ــط الهن ــة املحي ــم منطق ــطح األرض. وتض ىلع س
مســاحة اليابســة ىلع ســطح األرض، وثاثــة أربــاع االحتياطــي العاملــي مــن النفــط والحديــد 
والقصديــر. وتمتلــك 10 دول فقــط مــن منطقــة املحيــط الهنــدي الســاحلية نحــو 65٪ مــن 
احتياطــي النفــط يف العالــم.  تكمــن أهميــة موقــع املحيــط الهنــدي الجغرافيــة يف كونــه 
معبــرًا للتبــادل التجــاري مــا بيــن أفريقيــا وآســيا، وهــذا مــا جعلــه مســرحا للنزاعــات، ولــم تنجح 
أي دولــة يف الســيطرة عليــه كامــًا طــوال فتــرة تاريخــه الطويــل وحتــى القــرن التاســع عشــر، 
عندمــا احتلــت بريطانيــا معظــم البلــدان املطلــة عليــه خصوصــا الهنــد، وأســتراليا وســواحل 
شــبه الجزيــرة العربيــة والشــواطئ األفريقيــة. ويضــم املحيــط الهنــدي عــددًا مهمــا مــن الجــزر 
ــزر  ــقر، ج ــا: مدغش ــتراتيجيته أهمه ــا يف جيوس ــب دورًا مهم ــي تلع ــرة والت ــرة والكبي الصغي
القمــر، سيشــل، املالديــف، موريســيوس، ســريانكا ودييغــو غارســيا، وســقطرى اليمنيــة، كمــا 
أن جــزر أندونيســيا تلعــب دورًا مهمــا يف رســم حــدوده الشــرقية مــع املحيــط الهــادئ وبحــر 
الصيــن، كذلــك مــع الشــواطئ االســترالية. كمــا أن هــذا املحيــط يضــم ثاثــا مــن أهــم املعابــر 
ــق  ــي مضي ــة، وه ــارة الدولي ــاق يف التج ــاط اإلختن ــمى نق ــا يس ــتراتيجية، أو م ــة اإلس املائي
بــاب املنــدب نحــو البحــر األحمــر وقنــاة الســويس، مضيــق هرمــز نحــو الخليــج العربــي ومضيق 
ماالقــا مــا بيــن أندونيســيا وماليزيــا وباتجــاه بحــر الصيــن الجنوبــي واملحيــط الهــادئ. وتمــر 
عبــر هــذه املضائــق أهــم ناقــات النفــط يف العالــم محملــة باملــوارد الهيدروكربونيــة مــن 
الخليــج إلــى مراكــز االســتهاك الرئيســية يف جميــع أنحــاء آســيا، كمــا يمــر عبرهــا جــزء كبيــر 
مــن التجــارة العامليــة. وثمــة تقديــرات تشــي بمــرور أكثــر مــن 70 ألــف ســفينة  يف كل ســنة، 

ــم. ــة يف العال ــر أهمي ــة)SLOC(  األكث تشــكل مســاراتها خطــوط املواصــات البحري
ــن  ــة العامليــة ملصلحــة آســيا الصاعــدة يف العقدي ــزان القــوى االقتصادي ــذ أن مــال مي  ومن
األخيريــن، لــم يكــن مــن املســتغرب أن تســعى البلــدان اآلســيوية الكبــرى إلــى تطويــر قدراتهــا 
ــح الصينيــة التــي توســعت  العســكرية البحريــة لضمــان حمايــة مصالحهــا، وخصوًصــا املصال
تدريجيــا مــن املناطــق ذات األهميــة املباشــرة بالنســبة لهــا، أي غــرب املحيــط الهــادىء يف 
حالــة الصيــن، لتشــمل املناطــق اإلقليميــة األبعــد. الصيــن – أميــركا يشــهد امُلحيــط الهنــدي 
حاليــا حلقــة ِمــن الصــراع بيــن الصيــن – أميــركا، ذلــك فــإن بكيــن تحــاول الهيمنــة ىلع املجال 
البحــري يف املحيــط الهنــدي وخصوًصــا مــا يعــد منطقة نفوذ لواشــطن بشــكل مباشــر، وذلك 
بدايــة ِمــن الســاحل الشــرقي إلفريقيــا، وصــوال إلــى مناطــق التوقــف االســتراتيجية املؤديــة 
مــن املحيــط الهنــدي وإليــه، وال ســيما مضيقــي ملقــا وســنغافورة وغيرهمــا. وبالنظــر إلــى 
تلــك املناطــق، فــإن الحشــد العســكري البحــري األميركــي اآلن صــار يعمــل وفــق إســتراتيجية 
ــح داخــل منطقــة املحيــط الهنــدي املباشــرة، وعينهــا ىلع  جديــدة تحــاول تأميــن املصال
مناكفــة الصيــن كأحــد أولويــات التحــركات األميركيــة. يف الســنوات األخيــرة، حصلــت الصيــن 
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ىلع العديــد مــن امتيــازات اســتغال املوانــئ البحريــة يف امُلحيــط الهنــدي مثــل موانــئ: 
جــوادر – باكســتان، كياوكبيــو – ميانمــار، هامبانتوتــا – ســيريانكا، أوبــوك – جيبوتــي. صحيــح 
أن االتفاقــات املنظمــة لهــذه االمتيــازات هــي فقــط لاســتخدام االقتصــادي، لكــن، ال ُيســتبعد 
لجــوء الصيــن إلــى اســتخدام هــذه املوانــئ يف أغــراض عســكرية يف حالــة الضــرورة، أو يف 
حالــة تعــرُّض مصالحهــا لتهديــدات محــددة. بمعنــى آخــر، فــإن املوانــئ والخطــوط البحريــة 
تمثــل ميــزة إقتصاديــة ُتعطــي منافــذ للصيــن ىلع امُلحيــط الهنــدي، كمــا أنهــا تمثــل ُبعــًدا 
ــادرة  ــن مب ــذ خمــس ســنوات، أطلقــت الصي ــة. من ــة العســكرية الصيني ــًدا للقــوة البحري جدي
ــعت  ــي س ــة، الت ــادة الصيني ــًا للقي ــا هائ ــت طموح ــي عكس ــد]iv[” الت ــر الجدي ــق الحري “طري
ــي  ــدم سياس ــئ ق ــوز بموط ــم، للف ــاء العال ــف أرج ــة يف مختل ــاريع يف 60 دول ــذ مش لتنفي
واقتصــادي يف مواقــع اســتراتيجية يف العالــم. ومــن املمكــن أن تصــل تكلفــة املبــادرة إلــى 
8 تريليونــات دوالر ىلع امتــداد األعــوام الـــ40 القادمــة؛ إال أنهــا ســتعود بفوائــد كبــرى ىلع 
االقتصــاد الصينــي وســتترك أثــرًا عامليــا واســع النطــاق. شــكلت التحــركات الصينيــة لتوســيع 
ــة.  ــح االســتراتيجية األمريكي ــا مباشــرًا للمصال رقعــة نفوذهــا داخــل املحيــط الهنــدي، تحدي
ــد”  ــر الجدي ــق الحري ــادرة “طري ــة ملب ــة محوري ــز بأهمي واملعــروف أن دول جنــوب آســيا تتمي

الصينيــة؛ نظــرًا ألنهــا توفــر ســبيًا للوصــول إلــى منطقــة املحيــط الهنــدي. 
ويف هــذا اإلطــار، اتبعــت بكيــن دبلوماســية قويــة ىلع مــدار الســنوات الخمــس املاضيــة 
ــى مواقــع الســلطة  ــة دفــع “أصدقائهــا” إل للتعــاون مــع جيرانهــا يف جنــوب آســيا، ومحاول
ــن  ــتثمارات بكي ــك أن اس ــرة، ذل ــة كبي ــاوف أميركي ــادرة مخ ــارت املب ــاد. وأث ــذه الب ــل ه داخ
يف بنــاء طــرق وســكك حديديــة وموانــئ يف نيبــال، وبنــاء جســور ومطــارات يف باكســتان 
ــا أن  ــتراتيجية. كم ــكرية واس ــراض عس ــتخدامها ألغ ــن اس ــن املمك ــف، م ــريانكا واملالدي وس
أميــركا قلقــة جــراء التنميــة الصينيــة ملينــاء جــوادر الباكســتاني، ومــن التقــارب الباكســتاني 
الصينــي عبــر إقامــة املمــر اإلقتصــادي جــوادرـ شــينجيانغ، فــكان الــرد األميركــي بالتقــارب مــع 
الهنــد، والســماح لألخيــرة بــأن تلجــأ إليــران – برغــم سياســة العقوبــات القصــوى ىلع ايــران – 
لتوقيــع اتفاقيــة تشــمل تأجيــر طهــران جــزءًا مــن مينــاء “تشــابهار” ىلع الســاحل الشــرقي 
للعاصمــة الهنديــة نيودلهــي ملــدة 18 شــهًرا. وهــذا املشــروع الــذي تبلــغ االســتثمارات فيــه 
85 مليــون دوالر، ويبعــد مســافة 90 كيلومتــًرا فقــط عــن مينــاء “جــوادار” الباكســتاني، ُيشــكل 
مســاًرا للنقــل وخصوًصــا الطاقــة بيــن الهنــد وإيــران وأفغانســتان دون املــرور بباكســتان، ويف 
ذلــك خطــوة ُمبطنــة ملواجهــة املشــاريع الضخمــة للصيــن يف املنطقــة. كمــا شــهد العــام 
ــح  ــا افتت ــى الخــارج، عندم ــز قواتهــا ف ــن الراســخة ضــد تمرك ــرًا يف سياســة الصي 2017، تغي
جيــش التحريــر الشــعبى الصينــى أولــى قواعــده العســكرية يف جيبوتــي، عنــد مدخــل البحــر 
األحمــر، حيــث تقــع قاعــدة الصيــن العســكرية ىلع واحــد مــن أهــم املمــرات االســتراتيجية 

الرئيســية وأكثــر ممــرات الشــحن البحــرى ازدحاًمــا، بــل أيضــا تبعــد ســتة أميــال فقــط عــن 
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قاعــدة عســكرية أمريكيــة رئيســية وهــي “معســكر ليمونيــه”. وجــاءت هــذه الخطــوة 
ــر  ــارة غي ــة والتج ــة القرصن ــدة ملكافح ــة الجدي ــتراتيجية الصيني ــوء اإلس ــكرية يف ض العس
الشــرعية املنظمــة عبــر املحيــط الهنــدي. لكــن أغلــب الظــن، أن القاعــدة البحريــة الصينيــة 
يف جيبوتــي  تأتــي ِمــن أجــل عامــل “االســتدامة” الــذي ُيعــد مــن العوامــل الرئيســية 
املحــددة إلبــراز القــوة البحريــة، والتــي ترتبــط بمفهــوم االمتــداد الجغــرايف، وتعنــي قــدرة 
القــوات البحريــة ىلع العمــل يف الظــروف املختلفــة، بمــا يف ذلــك وجــود العــدو. وتتطلــب 
ــدة  ــافات بعي ــل يف مس ــل العم ــار، وتحم ــة لإلبح ــودة صالح ــة، وج ــة كافي ــتدامة كثاف االس
عــن قاعدتهــا األصليــة، ويف البيئــات التشــغيلية املحــددة.  تلــك االســتدامة تتأثــر بقــدرات 
ــدة  ــافات بعي ــرها ىلع مس ــم نش ــي يت ــدات الت ــى الوح ــارة إل ــتي، يف إش ــم اللوجيس الدع
عــن قواعدهــا األصليــة وتشــتمل ىلع غواصــات تعمــل بالطاقــة النوويــة، حامــات طائــرات، 
مقاتــات ســطحية كالطــرادات والفرقاطــات، ســفن هبــوط برمائيــة، وســفن إمــداد. لــذا يف 
اســتراتيجيتها البحريــة الجديــدة املعنونــة بـ”االســتراتيجية التعاونيــة لقــوة البحــر يف القــرن 
الواحــد والعشــرين”، ركــزت الواليــات املتحــدة ىلع دور قواتهــا البحريــة يف دعــم ســيطرتها 
ــا  ــل م ــدرة ىلع التدخ ــن الق ــو تأمي ــتراتيجية ه ــذه االس ــن ه ــرض م ــث إن الغ ــة، حي العاملي
وراء البحــار، عبــر نشــر املزيــد مــن قطعاتهــا البحريــة حــول العالــم، وتعزيــز تحالفــات أميــركا 
ــر  ــوكاء عب ــاورات العامليــة، وصنــع ال ــدة واملشــاركة يف املن ــاء تحالفــات جدي القائمــة وبن
ــل  ــتراتيجيتها، تعم ــداف اس ــق أه ــيوية. ولتحقي ــدو آس ــة الهن ــا يف املنطق ــم خصوًص العال
واشــنطن ىلع تقويــة التعــاون مــع حلفائهــا التاريخييــن كأســتراليا، اليابــان، نيوزلنــدا، كوريــا 
ــة  ــرى يف املنطق ــع دول أخ ــدة م ــراكات جدي ــة ش ــعى إلقام ــا تس ــد، كم ــة وتايان الجنوبي
مثــل بنغــادش، برونــاي، الهنــد، إندونيســيا، ماليزيــا، ســنغافورة، وفييتنــام، والســيطرة ىلع 
ــة  ــتراتيجيتها البحري ــر. يف اس ــل تقدي ــا ىلع أق ــة أو مراقبته ــة املهم ــرات البحري كل املم
الجديــدة املعنونــة بـ”االســتراتيجية التعاونيــة لقــوة البحــر يف القــرن الواحــد والعشــرين”، 
ركــزت الواليــات املتحــدة ىلع دور قواتهــا البحريــة يف دعــم ســيطرتها العامليــة، حيــث إن 
الغــرض مــن هــذه االســتراتيجية هــو تأميــن القــدرة ىلع التدخــل مــا وراء البحــار   وكان الفتــا 
لإلنتبــاه مســارعة ســريانكا مؤخــرًا إلــى التأكيــد للهنــد أن العمليــات داخــل املوانــئ، بمــا يف 
ذلــك اإلدارة األمنيــة، ســتضطلع بهــا شــركة ســريانكية ولــن تســتخدم لإلغــراض العســكرية، 
وذلــك ردًا ىلع إثــارة وزيــر الدفــاع الهنــدي مســألة العمليــات العســكرية يف مينــاء هامبانتوتــا 

الــذي اســتأجرته الصيــن. 
ــاء  ــول مين ــي لدخ ــش الصين ــن الجي ــا م ــررة الحق ــات متك ــريانكا طلب ــت س ــا رفض ــذا كم ه
كولومبــو. وقــد تركــت رســالة نيودلهــي أصــداًء بمختلــف أرجــاء املنطقــة، دفعــت حكومــات 
أخــرى لتقديــم تأكيــدات غيــر معلنــة للهنــد، بــأن االســتثمارات الصينيــة لــن تكتســب طابعــا 

عســكريا. 
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مــن يتفــوق ىلع مــن؟ مــع التوســع البحــري األميركــي والصينــي، راجــت ســيناريوهات 
ــول  ــوق ح ــتحكم الط ــدة س ــات املتح ــركا، فالوالي ــن وأمي ــن الصي ــكريا بي ــا عس ــع صدام تتوق
القــوات البحريــة الصينيــة يف بحــر الصيــن الجنوبــي، وبالتالــي تمنــع تحركاتهــا يف املجــال 
العملياتــي األوســع، كاملحيــط الهنــدي الــذي يشــّكل منطقــة أخــرى للمواجهــة الجيوسياســية 
بيــن الواليــات املتحــدة والصيــن، فضــًا عــن فــرض ســيطرتها ىلع منطقــة مصالــح الصيــن. 
وبدعــم أميركــي، ســيزداد التوتــر يف املحيــط الهنــدي حيــث الخــاف ىلع ملكيــة عــدد مــن 
الجــزر واملناطــق البحريــة بيــن كل مــن ماليزيــا وتايــوان وفيتنــام وبرونــاي والفيلبيــن والصيــن، 
فاألخيــرة ســيطرت ىلع العديــد مــن املناطــق املتنــازع عليهــا وشــرعت بفــرض األمــر الواقــع 
عبــر توســعة الجــزر وإقامــة جــزر صناعيــة وتطويــر منشــآت اقتصاديــة وعســكرية. إقــرأ ىلع 
موقــع 180  كــم أنــت غبــي يــا نصــري.. لبنانكــم خــذوه! ُتعتبــر آســيا اآلن املنطقــة االقتصاديــة 
األكثــر ديناميكيــة يف العالــم. وســتكون ســت دول أســيوية مــن االقتصــادات العشــرة األســرع 
نمــًوا يف العالــم يف العقــد املقبــل )بمــا يف ذلــك الصيــن والهنــد(. ولقــد حرصــت الواليــات 
املتحــدة حتــى اآلن ىلع عــدم التعبيــر عــن قدراتهــا بشــكل صريح للغايــة، ولكــن كا البلدين، 
ــنطن أن  ــن لواش ــدام، يمك ــة الص ــن يف حال ــاما. لك ــا ش ــدان صدام ــركا، ال يري ــن وأمي أي الصي
تضمــن تفوقهــا ىلع الصيــن إذا تمكنــت مــن منــع وصــول 70٪ مــن النفــط للصيــن، وتعطيــل 
ــن الشــرق  ــة ِم ــة القادم ــى 40٪ مــن مشــتقات الطاق ــة إل ــة، باإلضاف ــواردات الصيني ــي ال ثلث
واألوســط وشــمال أفريقيــا عبــر الهنــد. إلــى جانــب الضغــط الدولــي إلنهــاء أي نــزاع محتمــل 
مــع الصيــن قبــل أن يتوســع أو يخــرج عــن نطــاق الســيطرة. يف حيــن ســيكون مــن مصلحــة 
ــة  ــن العســكري واالقتصــادي حيــث يمكنهــا اســتخدام قــوة تخريبي ــن إســتخدام البعدي الصي
ــرة  ــتكون قصي ــدت، س ــراع، إن وج ــذا الص ــل ه ــة ملث ــرة الزمني ــا أن الفت ــًرا، خصوًص ــر تدمي أكث

للغايــة. 
يف مايــو 2019، أعلنــت اإلمــارات أن ناقلتــي نفــط ســعودّيتين وناقلــة نفط نرويجّية وســفينة 
شــحن إماراتيــة تعرضــت ألضــرار يف “عمليــات تخريبيــة” قبالــة ســواحل إمــارة الفجيــرة. ولــم 
تكــن هــذه الحادثــة األولــى، بينمــا أعلنــت شــركة “بــي أس أم” إلدارة الســفن يف ســنغافورة، 
أن واحــدة مــن ناقاتهــا وتحمــل اســم “كوكــوكا كوريغــوس” كانــت هدفــا لـ”حادثــة تخريبيــة”، 
ــم جــزر مارشــال، اشــتعلت فيهــا  ــع عل ــر”، ترف ــت آلتي ــن الســفن تدعــى “فرون وأن واحــدة م
النيــران بالقــرب مــن خليــج ُعمــان أيًضــا. تمــت أغلــب العمليــات التخريبيــة يف ميــاه الخليــج 
ــرة”، أو  ــمكة املتفج ــا زورق “الس ــة منه ــا إيراني ــل إنه ــلحة ُيحتم ــة أو أس ــام بحري ــراء ألغ ج
منظومــات صواريــخ صينيــة قديمــة. وقــد ظهــر النــوع األول مــن “الســمكة املتفجــرة” يف 
ــفن  ــوم ىلع الس ــره للهج ــى تطوي ــن إل ــون يف اليم ــد الحوثي ــم عم ــبتمبر 2018، ث أيلول/س
ــوب  ــة جن ــواحل اليمني ــة للس ــق املحاذي ــن املناط ــعودية م ــادة الس ــف بقي ــة للتحال التابع
البحــر األحمــر. وقــد أدت هــذه الهجمــات التخريبيــة ضــد الســفن التجاريــة يف امليــاه الدوليــة 
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للمحيــط الهنــدي ومضايــق هرمــز وبــاب املنــدب وخليــج عمــان إلــى تعطيــل وإربــاك حركــة 
ــران  ــع إي ــووي م ــاق الن ــدة أن اإلتف ــات املتح ــام 2015، رأت الوالي ــة. يف الع ــة الدولي املاح
ــر  ــة التوت ــن حال ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــن املنطق ــة م ــوات األميركي ــل الق ــريع رحي ــيلة لتس وس
املحيطــة. ومــن أجــل تهدئــة الحلفــاء القلقيــن، قامــت واشــنطن بالتوقيــع ىلع عقــود بيــع 
ــادة  ــكل زي ــي تش ــي، وه ــج العرب ــى دول الخلي ــار دوالر إل ــن 30 ملي ــا ع ــد قيمته ــلحة تزي أس
كبيــرة بالفعــل لعمليــات بيــع األســلحة إلــى تلــك الــدول. وردت إيــران بزيــادة اســتثماراتها يف 
ــم يؤجــج االتفــاق النــووي  ــة وقــدرات األســلحة املتطــورة. ل أنظمــة الصواريــخ واألذرع بالوكال
يف حــد ذاتــه عــدم االســتقرار اإلقليمــي، كمــا ادعــى منتقــدوه، ولكــن الطريقــة التي أشــعلت 

بهــا الواليــات املتحــدة ســباق التســلح اإلقليمــي، فعلــت ذلــك. 
ــع  ــان، تض ــراق ولبن ــن، الع ــوريا، اليم ــا، س ــن ليبي ــات يف كل م ــات واإلضطراب ــا أن الصراع كم
واشــنطن يف مــأزق. فبقــاء الواليــات املتحــدة يف الشــرق األوســط لحمايــة الوضــع الراهــن 
الــذي بــات ال يحظــى بشــعبية ىلع نحــو متزايــد، صــارت تبعاتــه مكلفــة حيــث النزاعــات ال 
يمكــن حلهــا بــل يمكــن أن تتحــول إلــى حــروب أكبــر، أو يمكنهــا املغــادرة وتــرك الطبقــات 
تتســاقط فــوق بعضهــا البعــض، ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الصراعــات بينمــا تتدافــع الــدول 
ملــلء الفــراغ، ولــن تتشــاجر الــدول العربيــة مــع إيــران فحســب، بــل ســتتدخل أيًضــا إســرائيل 
وتركيــا، ثــم الصيــن وروســيا. وســتجد الصيــن مســاحة أكبــر للمنــاورة يف الخليــج العربــي ألنهــا 
ــا وعســكرًيا، وســتكون النتيجــة هــي مــا ســعت  ستســتثمر النزاعــات يف املنطقــة إقتصادًي
سياســة “االحتــواء” األمريكيــة إلــى منعــه يف العقــود املاضيــة. بقــاء الواليــات املتحــدة يف 
ــد،  ــات ال يحظــى بشــعبية ىلع نحــو متزاي ــذي ب ــة الوضــع الراهــن ال الشــرق األوســط لحماي
ــروب  ــى ح ــول إل ــن أن تتح ــل يمك ــا ب ــن حله ــات ال يمك ــث النزاع ــة حي ــه مكلف ــارت تبعات ص
أكبــر وإلــى حيــن إيجــاد الواليــات املتحــدة بديــا أو طريقــا للعــودة لاتفــاق النــووي اإليرانــي 
لعــام 2015، والــذي يوفــر الضوابــط التــي تريدهــا واشــنطن بشــأن برنامــج إيــران النــووي مقابــل 
تخفيــف العقوبــات التــي تعتبــر طهــران أنهــا اكتســبتها مــن خــال امتثالهــا، تدفــع واشــنطن 
نحــو تشــديد اإلجــراءات الدفاعيــة بيــن دول املنطقــة، وخصوًصــا أعــداء إيــران التقليدييــن، 
الســعودية والحليفــان الجديــدان إســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة الذيــن يــرون صواريــخ 
إيــران وامليليشــيات التابعــة دليــًا ىلع أجنــدة عدائيــة. وبشــكل منفصل، يحاول املســؤولون 
األميركيــون تهدئــة النزاعــات اإلقليميــة، مثــل الحــرب يف اليمــن. لــذا يتطلــب القيــام بذلــك 
تفهــم أولويــات جميــع الاعبيــن يف املنطقــة. كمــا تــرى واشــنطن أن هنــاك خطــرا كبيــرا 
يتمثــل بســاح البحريــة اإليرانيــة كونــه يملــك عــددا كبيــرا ِمــن الطــرادات الصغيــرة والســريعة 
ــع  ــرى تصني ــع وج ــي الصن ــراج محل ــى زورق س ــة إل ــع ، باإلضاف ــي الصن ــل )Houdong( الصين مث
عــدة نمــاذج منــه وتصــل ســرعته إلــى 180 كيلومتــرًا يف الســاعة، ومجهــز براميــة صواريــخ 

107 مــم ورشــاش 12.7 مــم.
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ــى  ــرًا. يضــاف إل ــن مســافة 30 كيلومت ــة ع ــداف بحري ــا لرصــد أه ــل رادارًا بحري ــه يحم ــا أن كم
ــاء،  ــزل والكهرب ــل بالدي ــي تعم ــرة ال ــات الصغي ــة الغواص ــن فئ ــدرج ضم ــة تن ــك 34 غواص ذل
ــة “يوغــي” املصنوعــة  ــع، وغواصــات أخــرى مــن فئ ــة الصن ــر” محلي ــة “غدي ــن فئ أغلبهــا ِم
يف كوريــا الشــمالية. وتملــك كا الغواصتيــن قــدرات هجوميــة قويــة، وال شــك يف أن تركيــز 
إيــران الشــديد ىلع الغواصــات صغيــرة الحجــم يســاهم يف ظهــور مقارنــات غيــر منطقيــة 
ــوات  ــر ق ــاج لنش ــران ال تحت ــا إال أن إي ــة خصوًص ــة واألميركي ــات الغربي ــاطيل الغواص ــع أس م
بحريــة حــول العالــم ومــا تملكــه يكفــي لكــي يصبــح ورقــة رابحــة تمكــن إيــران مــن تحقيــق 
ــاك  ــدي وإرب ــط الهن ــوذ يف املحي ــب نف ــدب وكس ــاب املن ــز وب ــق هرم ــيطرة ىلع مضي س
ــط  ــة املوجــودة يف املحي ــة اإليراني ــة. وتكفــي القــوات البحري ــة املعادي األســاطيل البحري
الهنــدي والتقــارب اإليرانــي مــع الصيــن للضغــط ىلع الواليــات املتحــدة لكــي تســمح إليــران 
بمســاحة ٌحــرة للتصــرف يف امليــاه الدوليــة، فقــد قامــت إيــران بإرســال ناقــات نفــط إيرانيــة 
تحمــل البنزيــن إلــى فنزويــا املفــروض عليهــا عقوبــات أيًضــا ِمــن الواليــات املتحــدة، دون 
أن يكــون هنــاك رد فعــل قــوي أو صــارم ِمــن األخيــرة. خاصــة تبــدو بصمــات أميــركا الراعيــة 
ــتخباراتية يف  ــكرية اس ــدة عس ــروع قاع ــة ىلع مش ــرائيلي واضح ــي – اإلس ــاق اإلمارات لإلتف
ــي يف  ــود الصين ــر الوج ــأن ُتحاص ــتفادتها، ب ــم إس ــا ُتعظ ــة، ومنه ــقطري اليمني ــرة س جزي
جيبوتــي، وتراقــب تحركاتــه التجاريــة يف املحيــط الهنــدي، ويف الوقــت ذاتــه تراقــب 
ــة  ــن كثاف ــل م ــادر املنطقــة وتقل ــا يمكنهــا أن تغ ــران وتحجــم تحركاتهــا العســكرية، كم إي
وجودهــا، وتحــد مــن نفقاتهــا العســكرية، وخصوًصــا أن الواليــات املتحــدة تعيــد التفكيــر يف 
سياســتها املتعلقــة بالشــرق األوســط بشــكل أكثــر شــمواًل مــن أي وقــت مضــى منــذ الثــورة 
اإليرانيــة عــام 1979، فاإلضطــراب الداخلــي املتزايــد واملواجهــة مــع الصيــن يجبــران الواليــات 
املتحــدة ىلع النــأي بنفســها مــن التــورط يف املنطقــة التــي يشــعر كثيــر ِمــن املراقبييــن 
بشــكل متزايــد أنهــا فقــدت أهميتهــا االســتراتيجية . تبــدو بصمــات أميــركا الراعيــة لإلتفــاق 
اإلماراتــي – اإلســرائيلي واضحــة ىلع مشــروع قاعــدة عســكرية ُمخابراتيــة يف جزيرة ســقطرى 
ــى أولوياتهــا  ــوازن إل ــر واشــنطن ىلع إعــادة الت ــة التــي تجب اليمنيــة نفــس القــوى الهيكلي
العامليــة تمــزق الشــرق األوســط أيًضــا، حيــث ضــرب فيــروس كورونــا الصيــن بشــدة، مــا دفــع 
اقتصــاد البــاد للتعثــر، وأدى انخفــاض أســعار النفــط والركــود االقتصــادي العاملــي املطــول 
إلــى إلحــاق الضــرر بالســعودية وحلفائهــا. إن جســامة الكارثــة ســتجبر الجميــع ىلع إحــداث 
تحــوالت يف األولويــات الوطنيــة. ســيكون لــدى إيــران ودول الخليــج العربــي وإســرائيل والصين 
والواليــات املتحــدة رغبــة أقــل يف ســباقات التســلح أو اإلنفاق الســخي ىلع العمــاء والوكاء 
اإلقليمييــن. بالفعــل، بــدأ النقــاش بيــن إيــران واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتحالفــت األخيــرة 
مــع تــل أبيــب. كمــا يبــدو أن كا مــن إيــران والســعودية تميــان إلــى إنهــاء الحــرب يف اليمــن. 
كذلــك ســحبت طهــران بعــض قواتهــا مــن ســوريا، ودعمــت رئيــس وزراء يف العــراق تفضلــه 
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الواليــات املتحــدة، وتبقــى الســاحة اآلن خاليــة للصــراع األمريكــي – الصينــي. يف عالــم باتــت 
عاقــات املصالــح التــي تحكمــه أكثــر تشــابًكا وتعقيــًدا، فــإن السياســات الخارجيــة والداخليــة 
للــدول تتداخــل فيــه بشــكل متزايــد، وســيكون مــن مصلحــة القوتيــن االقتصاديتيــن األكبــر 
يف العالــم التكيــف مــع نــوع مــن توزيــع النفــوذ السياســي واالقتصــادي، فالعاقــات األميركيــة 
– الصينيــة أكبــر وأكثــر تعقيــًدا مــن التبســيط الــذي تقــوم عليــه فكــرة الصــراع بيــن قّوتيــن 
ــر كّل  ــا، وتأثي ــادل بينهم ــادي املتب ــاد االقتص ــم االعتم ــة حج ــى ضخام ــًرا إل ــتين، نظ متنافس
منهمــا يف مجمــل االقتصــاد العاملــي. ىلع أّن هــذا التوزيــع يف تحــّرك مســتمّر ولــن يكــون 
ثابًتــا بصــورة نهائيــة، فهــو ال يخلــو مــن بــذور تناقــض قــد يدفــع إلــى املواجهــة يف حــال 

حــدوث تغّيــرات حــادة فيــه. 
تســتفيد الصيــن مــن عاقاتهــا مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة يف الحــرب األهليــة يف اليمــن 
للعــب دور أكبــر يف االســتثمار يف اليمــن بعــد الصــراع. يلقــي رئيــس الوفــد الصينــي ، مســاعد 
ــن  ــة الدائمي ــاء الخمس ــع األعض ــر م ــال مؤتم ــات خ ــون ، تصريح ــانغ ج ــة ، تش ــر الخارجي وزي
يف مجلــس األمــن الدولــي يف بكيــن ، الصيــن ، 30 ينايــر 2019. يف 22 نوفمبــر ، عــرض 
املمثــل الدائــم للصيــن لــدى األمــم املتحــدة ، تشــانغ جــون ، رؤيــة بكيــن ملســتقبل اليمــن 
يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع. يف بيــان رســمي ، دعــا تشــانغ جــون املجتمــع الدولــي إلــى 
تقديــم »مســاعدة مصممــة خصيًصــا« لتحســين الظــروف املعيشــية للشــعب اليمنــي وســلط 
الضــوء ىلع اليمــن كحالــة ملوقــف الصيــن بــأن التنميــة هــي طريــق فعــال لتحقيــق الســام 
واالســتقرار للــدول التــي تواجــه تحديــات داخليــة. الصراعــات.  كان تصريــح تشــانغ جون بشــأن 
اليمــن جديــًرا باملاحظــة ألنــه كان أكثــر تحديــًدا مــن دعــوات بكيــن الغامضــة تقليدًيــا للحوار 
اليمنــي الداخلــي وإيجــاد حــل سياســي لحــرب اليمــن. تتزامــن تعليقــات املنــدوب الصيني مع 
توســع أوســع يف مشــاركة الصيــن يف اليمــن. نظــًرا ألن الصيــن تمتلــك شــراكات اســتراتيجية 
شــاملة مــع اململكــة العربيــة الســعودية وإيــران واإلمــارات العربيــة املتحــدة ، فقــد دعمــت 
الصيــن بحــذر حكومــة اليمــن املعتــرف بهــا دولًيــا ، مــع الحفــاظ ىلع خطــوط االتصــال مــع 
الحوثييــن واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي )STC(. اســتفادت الصيــن مــن هــذه العاقــات 
الدبلوماســية الوثيقــة مــع الفصائــل املتحاربــة يف اليمــن لتوســيع وجودهــا االقتصــادي يف 

اليمــن وبالتالــي تعزيــز نفوذهــا ىلع البحــر األحمــر.
ــى للحــرب األهليــة يف اليمــن ، دعمــت الصيــن رســمًيا شــرعية الرئيــس  منــذ املراحــل األول
ــم 2216  ــي رق ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــح ق ــن لصال ــت الصي ــادي. صوت ــور ه ــه منص ــد رب عب
ــة  ــة العربي ــف اململك ــق ىلع موق ــن ، وواف ــاب الحوثيي ــذي أدان انق ــل 2015 ، وال يف أبري
الســعودية بشــأن وحــدة وســيادة اليمــن يف بيــان مشــترك صــدر يف ينايــر 2016. كمــا التقــى 
املســؤولون الصينيــون بانتظــام بأعضــاء تحالــف هــادي ، مثــل نائــب الرئيــس علــي محســن 

ــي لإلخــوان املســلمين.  ــوا دبلوماســًيا مــع اإلصــاح ، الفــرع اليمن ــح ، وتفاعل صال
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ــذي تقــوده الســعودية يف اليمــن يقــع يف مــكان  موقــف الصينحــول التدخــل العســكري ال
مــا بيــن املوقفيــن الروســي واألمريكــي ، حيــث رفضــت محــاكاة انتقــادات موســكو للســلوك 
الســعودي ، لكنهــا عبــرت أيًضــا عــن شــكوك أكبــر مــن صانعــي السياســة األمريكييــن بشــأن 

جــدوى الحملــة العســكرية.
ــع  ــة م ــات ودي ــا عاق ــن أيًض ــت الصي ــد أقام ــادي ، فق ــرعية ه ــا لش ــن دعمه ــم م ىلع الرغ
ــع  ــي يتاب ــي يمن ــو صحف ــورد ، وه ــأرب ال ــال م ــي. ق ــي الجنوب ــس االنتقال ــن واملجل الحوثيي
ــغ  ــغ يون ــن كان ــي يف اليم ــفير الصين ــور إن الس ــن ، للمونيت ــن باليم ــة الصي ــب عاق ــن كث ع
ــة  ــن للقــوات الجمهوري ــى أن دعــم الصي ــن. وأشــار وارد إل ــي الحوثيي يلتقــي بانتظــام بممثل
ــق روابــط مــع  ــى 1970 ســاعد يف خل خــال الحــرب األهليــة يف شــمال اليمــن مــن 1962 إل
الحوثييــن ، حيــث وصفــت بكيــن جمهوريــي شــمال اليمــن بأنهــم »أســاف الحوثييــن« يف 
ــي  ــة مــع ممثل ــر الرســمي. اســتفادت الصيــن مــن عاقاتهــا الودي الخطــاب الدبلوماســي غي
الحوثييــن إلقنــاع الحوثييــن بقبــول اتفاقيــة تقاســم الســلطة مــع حكومــة هــادي بــداًل مــن 

ــة. ــة موازي إنشــاء مؤسســات دول
يتعــزز وجــود الصيــن يف اليمــن بشــكل أكبــر من خال جهــود التواصــل مع املجلــس االنتقالي 
الجنوبــي. تماًمــا مثــل عاقاتهــا مــع الحوثييــن ، فــإن عاقــات الصيــن مــع املجلــس االنتقالــي 
ــي الســابق أحمــد عاطــف - وهــو  ــال الدبلوماســي اليمن ــة. ق ــي لهــا ســوابق تاريخي الجنوب
وكيــل أجنبــي مســجل ملكتــب االنتقالــي الجنوبــي يف الواليــات املتحــدة - لـــ »املونيتــور« 
إن »االرتبــاط األيديولوجــي الخــاص لرئيــس اليمــن الجنوبــي ســليم الرباعــي علــي باملاويــة« 
ــي الجنوبــي الوثيقــة الحاليــة  خــال الســبعينيات وضــع األســاس لعاقــة املجلــس االنتقال
ــل  ــبحي يتواص ــادل الش ــاض ع ــي يف الري ــي الجنوب ــس االنتقال ــل املجل ــن ، وممث ــع الصي م
بشــكل دوري مــع املســؤولين الصينييــن. لــم يتألــف تعامــل الصيــن مــع املجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي مــن دعــم اســتقال جنــوب اليمــن ، بــل يتوقــف بــداًل مــن ذلــك ىلع قيــام بكيــن 
ــع  ــلطة م ــم الس ــاض لتقاس ــاق الري ــم اتف ــي ىلع دع ــي الجنوب ــس االنتقال ــجيع املجل بتش

حكومــة هــادي.
ىلع عكــس الــدول األخــرى التــي تبنــت نهًجــا متعــدد النواقــل للحــرب األهليــة اليمنيــة ، مثل 
عمــان وروســيا ، لــم تســتغل الصيــن عاقاتهــا الوثيقــة مــع العديــد مــن األطــراف املتحاربــة 
ــك ، اســتفادت الصيــن مــن  يف اليمــن لتولــي دور الوســاطة أو تســهيل الحــوار. بــداًل مــن ذل
ــت  ــي . أصبح ــاد اليمن ــتثمر يف االقتص ــها كمس ــيخ نفس ــية لترس ــات الدبلوماس ــذه العاق ه
املصالــح االقتصاديــة للصيــن مقننــة يف سياســة رســمية ، حيــث تدعــم بكيــن إدراج اليمــن 
يف مبــادرة الحــزام والطريــق )BRI( وصرحــت بأنهــا » ىلع اســتعداد » للمشــاركة يف إعــادة 

اإلعمــار االقتصــادي لليمــن.
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تمتــد جهــود الصيــن لدمــج اليمــن يف مبــادرة الحــزام والطريــق إلــى حــد كبيــر عبــر جنــوب 
ــد  ــا ألحم ــي. وفًق ــرن األفريق ــة والق ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــر بي ــل كجس ــذي يعم ــن ، ال اليم
ــق ،  ــادرة الحــزام والطري ــا اســتراتيجًيا ملب ــا مهًم ــج عــدن موقًع ــن خلي ــر الصي عاطــف ، تعتب
وتســعى بكيــن إلــى إعــادة بنــاء مشــاريع البنيــة التحتيــة يف عــدن التــي تعــود إلــى حقبــة 
الحــرب البــاردة. مــن أجــل حمايــة هــذه االســتثمارات ، تســتفيد الصيــن مــن عاقاتهــا الوثيقــة 
مــع حكومــة هــادي واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي لتوســيع دورهــا كمــزود أمنــي ىلع ســاحل 
البحــر األحمــر اليمنــي. وأشــار وارد إلــى أن صانعــي السياســة الصينييــن يتطلعــون إلــى إنشــاء 
قاعــدة عســكرية يف جزيــرة مييــون اليمنيــة ، بالقــرب مــن مدخــل مضيــق بــاب املنــدب ، 

كجــزء مــن »رؤيتهــا لتعزيــز وجودهــا ىلع البحــر األحمــر«.
الســتكمال اســتثمارات البنيــة التحتيــة هــذه ، أولــت الصيــن اهتماًمــا أكبــر الحتياجــات التنميــة 
االقتصاديــة يف اليمــن. للمســاعدة يف تخفيــف األزمــة اإلنســانية يف اليمــن ، قدمــت الصيــن 
مســاعدات غذائيــة ، والتــي تتكــون مــن نقــل شــحنتين مــن األرز يبلــغ وزنهمــا 1200 طــن بيــن 
مــارس ومايــو 2019. كمــا حثــت الصيــن املانحيــن الدولييــن ىلع تقديــم 2.6 مليــار دوالر مــن 

املســاعدات التــي تعهــدت بتقديمهــا يف مؤتمــر فبرايــر 2019. اســتضافتها األمــم املتحــدة.
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــن جنًب ــع يف اليم ــر املدق ــدة الفق ــف ح ــن لتخفي ــود الصي ــاءت جه ج
االســتثمارات التــي تســهل تنويــع االقتصــاد اليمنــي الــذي مزقتــه الحــرب. قــال محمــد باهارون 
ــر العــام لـــ B‹huth ، وهــو معهــد لبحــوث السياســات يف دبــي ، للمونيتــور إن الصيــن  ، املدي
ــأن هــذه  ــاه«. جــادل باهــارون ب تستكشــف اســتثمارات يف »مصــايف ومشــاريع تحليــة املي
االســتثمارات لديهــا فرصــة جيــدة للنجــاح ، حيــث تــم احتــرام الشــركات الصينيــة يف اليمــن 
لـــ »ســرعة التســليم وأســعارها التنافســية«. كمــا قامــت حكومــة اليمــن املعتــرف بهــا مــن 
قبــل األمــم املتحــدة بالتــودد إلــى االســتثمارات الصينيــةيف قطــاع النفــط والغــاز وســعت 
إلــى إحيــاء اتفاقيــات مــا قبــل الحــرب مــع الصيــن يف هــذه املجــاالت. يزيــد اســتعداد الصيــن 
لاســتثمار يف اليمــن خــال فتــرة األزمــة السياســية مــن قوتهــا الناعمــة يف جميــع أنحــاء 
البــاد ويعــزز عاقاتهــا الوثيقــة مــع جميــع الفصائــل املتحاربــة الرئيســية يف اليمــن. ىلع 
الرغــم مــن أن الصيــن تدعــم رســمًيا شــرعية حكومــة هــادي ، إال أن تعامــل بكيــن مــع الحوثيين 
واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي يرتبــط ارتباًطــا وثيًقا برغبتها يف توســيع وجودهــا االقتصادي 
يف اليمــن. مــع ســعي الصيــن لتوســيع نفوذهــا يف الشــرق األوســط وتأكيــد نفســها كقــوة 
عظمــى يف منطقــة البحــر األحمــر ، مــن املرجــح أن تعمــق بكيــن مشــاركتها يف اليمــن يف 

األشــهر املقبلــة. 
قالــت صحيفــة صينيــة »إن تطبيــع عاقــات اإلمــارات مــع إســرائيل تضمــن خطًطــا لتحالــف 
ــاء عــدن،  ــة ومين ــرة ســقطرى اليمني ــات املتحــدة يف جزي ــي يضــم الوالي ــي بحــري ثاث أمن

ــة«. ــات الصيني ــة الطموح ملواجه
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الواليــات  إن  تقريرلهــا،  يف  الصينيــة،   »South China morning post« صحيفــة  وأضافــت 
ــا. ــن دوره ــى االســتفادة م املتحــدة تســعى بنشــاط إل
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