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 : مقدمة

يكتسب " البحر األحمر " أىمية بالغة النو يعتبر احد أىم الطرق البحرية في العالم حيث 
يوفر لمقوى اإلقميمية والدولية أمكانية الوصول الى "البحر االبيض المتوسط " والمحيطات المفتوحة 

، حيث  ،ويحتل " البحر األحمر " أىمية سياسية واستراتيجية كبرى لدى القوى اإلقميمية والدولية
 يتم توضيح العديد من األسباب لمبحر األحمر التي توضح أىميتيا :  

 موقع "البحر األحمر و أىميتو  : 

ألف ميل مربع،  871يعد " البحر األحمر" حوض طويل ضيق يغطى مساحة تصل إلى    
، ويحد "البحر األحمر"  31,87وبين خطى طول   21,83ويقع "البحر األحمر" بين دائرة عرض 

، ويصل (8)من ناحية الشمال الغربى "خميج السويس" ومن ناحية الجنوب يحدىا "باب المندب"
. وكان أكبر (3)ميبلً  8211من باب المندب إلى مدخل "خميج السويس" نحو طول "البحر األحمر" 

عمقًا لمبحر األحمر فى وسطو ، وىو أشد ضحالة عند طرفيو، وتصل مسافة "البحر األحمر" نحو 
 . (4)أالف قدم 81، بدرجة عمق كبيرة تصل إلى (2)ميبلً  8811

ى الرغم من أن بمغ متوسط "البحر لقد اختمف عرض "البحر األحمر" إختبلفًا كبيرًا عم   
ميبًل وىو يضيق من ناحية الشمال والجنوب، إال إن ىناك حالة قد تصل إلى  871األحمر" نحو 

االختناق وذلك عند مضيق باب المندب من ناحية الجنوب و"مضايق تيران" من ناحية الشمال ، 
" فى "أريتريا" عمى الساحل ميبًل تقع بين "مصوع 891وتصل نقاط اتساع "البحر األحمر" إلى 

االفريقى و"جيزان" ب"المممكة العربية السعودية" وذلك عمى الساحل األسيوى. فقد يصل أضيق 

                                                 
(8)Rushbrooke, western Arabia and the Redsea, P.1  

 .39محمود توفيق محمود، المرجع السابق ، ص (3)

(2)Rushbrooke, op.cit, P.12  

(4)Ross, "the Redsea : An ocean in the making ", P.75  
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ميبًل فقط بين "عصب" المتواجدة فى "أريتريا" عمى "الساحل  41منطقة فى "البحر األحمر" إلى 
 . (8)األفريقى" و"المخا" فى "الجميورية العربية اليمنية"

ميبًل،  2119بمغ طول سواحل "البحر األحمر" الممتدة مع خميجى العقبة والسويس نحو  لقد  
ميبًل.  4247ومع إضافة السواحل المتواجدة فى "خميج عدن" يصل مجموع طول سواحمو إلى 

ميبًل  17.9تعتبر سواحل "البحر األحمر"  طويمة ويقوم كل ميل من ىذه السواحل بتغطية نحو 
المائى ، ويؤدى الطول المفرط لمخط الساحمى إلى مساعدة الدول الواقعة عميو  مربعًا من السطح

 .( 3)من حسن مراقبة البحر أو السيطرة عميو وذلك من ناحية اآلثار الجيولوتيكية

يخضع "البحر األحمر" إلى امكانية السيطرة الساحمية من خبلل حكم طولو غير المتناسب، 
االفتقار الشديد من ناحية العمق المبلحى. عمى اعتبار أن  وعرضو المحدود ، فضبًل عن حالة

ىذه  السيطرة فى حالة تزايد كمما اتجينا جنوبًا أو شمااًل حيث تصعب المبلحة أيضًا بسبب 
، لقد كان الرصيف القارى الخاص ب"البحر األحمر" ضيقًا ويتراوح عرضو بين (2)ضحالة المياه

من االنعدام ليذا الرصيف فى بعض األجزاء . ويتسم  ستة أميال ومائة ميل، بل يوجد حالة
 87الرصيف القارى بالضيق وخاصة من ناحية الشمال وباالتساع عند الجنوب عند خط العرض 

، وىو أيضًا أضيق عمى الساحل  االفريقى منو عمى الساحل األسيوى فيو يزيد ضيقًا مع تواجد 
ذا تناولنا المبلمح الجغرافية لمبحر األحمر نجدىا ، وا(4)المياه العميقة من خبلل النقاط الوسطى

 تتمثل في االتى :

  
                                                 

 .11، ص  8912محمد توفيق محمود ، المدخل الجنوبى لمبحر األحمر ، دار المريخ ، الرياض ،  (8)

 .39محمود توفيق محمود، المرجع السابق، ص (3)

 .11محمد توفيق محمود، المرجع السابق، ص (2)

، 8911رة ، أجية يونان جرجس، البحر  األحمر بين الحق العربى والصراع العالمى، مكتبة غريب ، القاى (4)
 .,op.cit, P.91.  Rushbrooke، 31،. محمود توفيق  محمود، المرجع السابق ، ص81ص
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 خليج العقبة :  -1

يمثل "خميج العقبة" نقطة لصدع "البحر األحمر" ويكون ذراعة الشمالى الشرقى، ويقع خميج 
أميال، فيما  881تقريبًا ومن ناحية الشمال ويصل طولو إلى  39و31العقبة بين خطى عرض 

ن كان يضيق  87أميال و  1بين يتراوح عرضو  ميبًل، وبمتوسط يصل إلى عشرة أميال عرضًا وا 
ليبمغ ثمانية أميال فقط عند مدخل الخميج ومع ىذا يتبين عمق الخميج فيو ثقيل عند الرأس ثم 

قدم. 4111قدمًا، وكانت أعمق نقطة فيو تقع عند الوسط وتصل إلى  3811يزداد عمقو بنحو 
قدم. وتقع مضايق  3411لى الضحالة من جديد ليصل عند رأس فرتق إلى وما أن يعود الخميج إ

تيران عند مدخل خميج العقبة، وتقوم جزر تيران وصنافير بتقسيميا إلى ثبلث ممرات فعمية من 
 2,7ضمنيا ممر واحد صالح لممبلحة ىو الرابط بين جزيرة تيران وسيناء )عرضو يصل إلى 

يتميزان بالضحالة ، تحيط بخميج العقبة كل من " المممكة العربية  أميال( ، أما الممران اآلخران ف
ميبًل، واألردن" وخطيا الساحمى خمسة أميال، و  94السعودية " باستخدم خط  ساحمى يصل إلى 

 831"إسرائيل" بخط ساحمى يميل إلى سبعة أميال، ثم "مصر" التى يصل خطيا الساحمى نحو 
 . (8)ميبلً 

 خميج السويس  -5

"خميج السويس" ىو الذراع الشمالية الغربية لمبحر األحمر، ويعرف بأنو منخفض يقع ما يعتبر 
إلى الشمال، ويصل طول "خميج السويس" إلى مائتى ميل، وعرض  39و37بين خطى عرض 

ميبًل، ولكن من ناحية  81الخميج إلى عشرين ميبًل فى المتوسط، وىو يضيف عند مدخمو نحو 
قدم. وعند مدخل الخميج يقع "مضيق جوبال"  211و 311متوسط إلى العمق يصل الخميج فى ال

وقامت "قناة السويس" التى  (8)الذى يضم عددًا من الجزر أىميا "أم قمر" و"شدوان "و"جوبال" 

                                                 
 .39-31محمود توفيق محمود، المرجع السابق ، ص (8)
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م باإلتصال بخميج السويس وىى تعتبر حمقة وصل بينيم فى عرض يتراوح 8119أفتتحت عام 
 . (8)قدماً  21عن قدم وال يزداد عمقيا  711 , 111بين 

 باب المندب:  -3

باب المندب ىو نقطة اإلختناق الرئيسية وأساس المدخل الجنوبى لمبحر األحمر، ويصل 
عرض  باب المندب إلى عشرين ميبًل ويتم تقسيم جزيرة بريم )ميون( إلى ممرين ، يقل عرض 

الغربية نحو قدمًا، فى حين يصل عرض القناة  11القناة الشرقية ميمين ويصل عمقيا نحو 
 . (2)قدمًا وىى تعتبر القناة الوحيدة الصالحة لممبلحة 991، ويصل عمقيا إلى  (3)ميبلً 81
 الجزر :  -4

جزيرة أغمبيا جزر صغيرة جدًا ففى كل ميل مربع ومن  279يتكون "البحر األحمر" من 
حمر" ويقل ، وأغمبيا يوجد فى الجزء الجنوبى من "البحر األ(4)جزيرة 3و8المسطح المائى توجد 

ىذا العدد لو إتجينا شمااًل، وبعض ىذه الجزر تكون بركانية والبعض األخر مرجانية غير 
مسكونة فمن الممكن استخدام معظميا لؤلغراض العسكرية،وىذه األعراض يتم وصفيا كنقاط 

 . (1)تكتيكية أو منطمقات لمتحكم فى المبلحة المتواجدة فى "البحر األحمر"

                                                 
 .39محمود توفيق محمود، المرجع السابق ، ص (8)

 .7،ص  8974محمود  نعناعة ، إسرائيل " ...و"البحر األحمر " مكتبة الخنجى ، القاىرة،  (3)

 . 31م ، صــ 8917امال إبراىيم محمد ، الصراع الدولى حول البحر األحمر ، المكتبة العربية ، القاىرة ، ( 2)

 33البحوث االستراتيجية ، العدد ، مركز االمارات لمدراسات و  8عماد قدورة ، حول أمن عربى لمبحر األحمر،ط (4)
 .84م ، ص  8991، 

، 8عبداهلل عبدالمحسن السمطان، "البحر األحمر" والصراع العربى. اإلسرائيمى"التنافس بين استراتيجيتين، ط (1)
 .28م، ص8914لبنان، 
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ستراتيجية لبعض جزر "البحر األحمر" عمى مضاعفة جيود الدول الساحمية تقوم األىمية اال
الممتدة عميو لكى يتم التحكم بيذه الجزر، كما أنيا تقوم بالزيادة فى المسؤوليات الدفاعية والتى 

% من ىذه الجزر وجميعيا 11.1البد أن تمحق بيا األقطار المالكة لمجزر نفسيا وأن حوالى 
البمدان العربية المتواجدة عمى "البحر األحمر" ترى من الضرورى عمييا ضرورة أراضى عربية فإن 

  ، وذلك كما ىو موضح بالجدول التالى :(8)الدفاع عن جزرىا ضد القوى المعدنية

 توزيع الجزر فى "البحر األحمر"

 أىم الجزر عدد الجزر القطر

 "أثيوبيا" )"أريتريا"( 

 "جيبوتى" 

 "السعودية "

 "السودان" 

 "مصر" 

 "اليمن الجنوبى" 

 "اليمن الشمالى"

831 

1 

844 

21 

31 

3 

29 

جزر ممك ، فاطمو، حالب ، 
 دومير 

 جزر سيبا ، موليمو 

 فرسان 

 سواكن 

 شدوان ، سييل ، سيال

 بريم ، حنيش الكبرى 

 قمران ، ذقر 

لقد وقعت حركة المبلحة المتواجدة فى "البحر األحمر" في مشكمة كبيرة فمثبًل عندما جاء      
األوروبيون فى عصور مبكرة إلى "البحر األحمر" شق عمييم أن يكيفوا أشرعتيم من أجل أن 

                                                 
 .21أجيو يونان جرجس ، المرجع السابق ، ص  (8)
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تتبلءم رياح "البحر األحمر"، واالستمرار عمى ىذا الوضع إلى أن تعمموا من العرب ضرورة تعميق 
 . (8)األشرعة فوق الصوارى حتى يفيدوا من الرياح اليوجاء المتغيرة التى تيب فوق "البحر األحمر"

 المتضمنات الجيوبوليتيكية: 

 الموقع : 

يتسم "البحر األحمر" بموقع جيوبوليتيكى فريد يفرض حالة من التعقيد عمى العبلقات      
ى ثبلث قارات ىم : "أفريقيا" من ناحية الغرب، . فيو يوجد عند نقطة تبلق( 3)االقميمية والدولية

و"آسيا "من ناحية الشرق، و"أوروبا" من ناحية الشمال، ويتواجد "البحر األحمر" فى مكانو كبيرة 
بين بحار الشرق والغرب، فيويمكن تشبييو بأنو عبارة عن جسر طواف يصل الشرق  بالغرب، 

المحيط اليندى" بالبحر األبيض المتوسط عن طريق يقوم "البحر األحمر" بربط " البحر العربى" و"
مضيق "باب  المندب" فى الجنوب و"قناة السويس" فى الشمال بيذا يصبح "البحر األحمر" نقطة 
إستراتيجية لكثير من الطرق المائية . يعتبر "البحر األحمر" جزء من منطقة الشرق األوسط غير 

 ة الثبلث، الييودية والمسيحية واالسبلمية . المستقرة التى كانت منبع الرساالت السماوي

يقع "البحر األحمر" فى نطاق بجوار آسيا الجنوبية والمحيط اليندى ، والقرن األفريقى    
والبحر األبيض المتوسط ، واألىم من ذلك أن "البحر األحمر" يقع بين أكبر حقول النفط فى 

م قام "البحر األحمر" 8971، وفى عام (2)االخميج  العربى وأكبر مستيمكى النفط فى غرب أوروب
% من قيمة نفط 21مميون برميل أى بنسبة  38.419بإنتاج حقول النفط فى الخميج بمقدار 

مميون برميل  22.881العالم . فى نفس السنة قامت باستيبلك األقطار الصناعية الغربية بمقدار 
م قامت األقطار الصناعية 8971% ومن إستيبلك النفط العالمى. ومنذ عام 11.2أى بنسبة 

                                                 
 .34محمود توفيق محمود، المرجع  السابق ،  ص (8)

 .22عبداهلل عبدالمحسن السمطان ،  المرجع السابق، ص (3)

 .17أجيو يونان جرجس، المرجع السابق ، ص (2)
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% من قيمة 11.1% من حاجاتيا لنفط الخميج الذى يحتوى عمى 91.9الغربية بإستيراد حوالى 
 .(8)احتياطات النفط العالمية المعروفة

 األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر: 

لبحر األحمر" يعد "البحر األحمر" واحد من اىم الطرق البحرية العالمية عمى إعتبار ان "ا    
قميمية والدولية واحتمالية الوصول إلى البحر األبيض المتوسط، يقوم بخدمة  العديد من القوى اإل

والمحيط األطمسى، والمحيط اليندى. ومن ىنا تأتى األىمية االستراتيجية  لمبحر األحمر من 
األحمر" امتدادًا م حتى أصبح "البحر 8119، وما أن جاء عام (3)خبلل حقيقة مكانتو الجغرافية

كبيرًا "لقناة السويس" ، ثم ازداد أىمية "البحر األحمر" وذلك بعد اكتشاف النفط فى منطقة الخميج 
العربى وفى السنوات األخيرة منذ الحرب العالمية الثانية، خصوصًا منذ الحرب العربية اإلسرائيمية 

يتيا السياسية والعسكرية م ازداد انجذاب العالم بالبحر األحمر بسبب أىم8972فى عام 
 واالقتصادية. 

م قضية امن حيوية تصطرع 8972وفى االطار السياسى أصبح "البحر األحمر" منذ حرب    
عمى ساحتو جميع الدول المطمة عميو.كما أصبح "البحر األحمر" محورًا مركزيًا لتنافس ىذه الدول 

ن الشرق والغرب محل المنافسة التقميدية حولو بغرض التأثير والسيطرة عميو. كذلك جاء التنافس بي
التى كانت محتدمة بين كل من االنجميز والعرب فى "البحر األحمر" . أما فى شمال "البحر 
األحمر" فقد جاء "اإلسرائيميون" ليضيفوا بدورىم  التعقيد الصييونى إلى القضية بعد عام 

مى الحكم وذلك منذ استيبلء م دخمت "أثيوبيا" ع8977من جية أخرى ، وفى عام  (2)م8917

                                                 
(8)j.Bowyer  Bell,"Bab ElMandab, strategic trouble—spot",obris,vol.16 no.4 (winter 

1973, P.9988 

 .1، ص8913ة، جبلل يحيى ، "البحر األحمر" واالستعمار، دار القمم ، القاىر  (3)

 .27محمود توفيق محمود ، المرجع السابق ، ص (2)
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الماركسيين عمى الحكم، ودخل معيا عمى ىذا الحكم حمفاؤىا الرئيسيان وىما "االتحاد السوفيتى" 
و"كوبا"، بجانب حمبة التنافس مع األقطار العربية فى شأن "أريتريا" ونقاط أخرى فى المنطقة ،واما 

أنو المدخل الرئيسى إلى "المحيط اليندى من الناحية العسكرية تقوم أىمية "البحر األحمر" عمى 
"وذلك عبر مضيق "باب المندب" الذى يتميز ىو والقرن االفريقى بأىمية كبيرة لمقوتين العظميتين  
عمى اعتبار أنيا تقوم عمى تواجد ىذه القوى فى المحيط اليندى وما يجاوره من مناطق، وأن 

األحمر" و"المحيط اليندى" و"البحر األبيض  ىاتين القوتين يخوضان المنافسة خاصة حول "البحر
المتوسط"وذلك بسبب األىمية الكبيرة التى تكتسبيا مواقع تمك البحار بالنسبة إلى مصالح تمك 

 .(8)القوتين من خبلل الجوانب االقتصادية والعسكرية واالستراتيجية

و في الربط  بين الشعوب اما من الناحية االقتصادية " لمبحراالحمر" فكانت تشكل سببًا  لو قيمت
التى تعيش عمى شاطئيو والتى استمرت تتمتع بالمنافع المتبادلة فيما بينيا، وبخاصة فى مجال 

. ومن ىنا استمر "البحر األحمر" يمثل عبر التاريخ المنفذ الرئيسى لمشعوب التى تطل (3)التجارة
ر" ال تممك منفذًا بحريًا  سواه، عميو، خاصة فى ضوء الحقيقة القائمة أن معظم دول "البحر األحم

ميل عمى الخميج العربى، و"مصر"  211ما عدا "المممكة العربية السعودية" بسواحميا البالغ طوليا 
ميبًل و"إسرائيل" التى يصل طول سواحميا  121التى يصل طول سواحميا عمى البحر المتوسط 

ن منافذ بحرية آخرى فتعتمد اعتمادًا ميبًل  . فيناك بعض الدول التى ال تممك م 881المتوسطية 
كبيرًا عمى "البحر األحمر"، و أن كل من دول )جيبوتى( والصومال واليمن الجنوبى ، يقعوا عمى 
خميج عدن الذى يعتبر المدخل الطبيعى إلى "البحر األحمر"، فيو يقوم باالشتراك معو من خبلل 

ذه الدول من خبلل الجانب الجغرافى دواًل خصائصو الطبيعية وأىميتو الجيوبوليتيكية، وتعتبر ى
، ويصل عدد األقطار العربية "البحرأحمرية" إلى ثمانية ىى "األردن"،  (2)"بحر أحمرية "

                                                 
 .41عماد قدورة ،المرجع السابق، ص  (8)

 .21عبداهلل عبدالمحسن السمطان، المرجع السابق،ص (3)

 .7جبلل يحيى ، المرجع السابق ، ص  (2)
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"والسعودية"، "واليمن الشمالى"، "اليمن الجنوبى" ، "الصومال" ، "جيبوتى"، "السودان"، "مصر" .أما 
ب الشمالى الشرقى ، و"أثيوبيا" عمى الجانب الجنوبى الدول غير العربية فيى "إسرائيل" ،عمى الجان

الغربى والجدير بالذكر أن عددًا من ىذه الدول تتركز بالصدفة قرب تمك المنفذين الضيقين 
الشمالى والجنوبى من "البحر األحمر"، وىى حقيقة من شأنيا أن تؤدى إلى قيام صراع بين تمك 

رة والنفوذ عمى مقاليد "البحر األحمر" الذى تطل الدول فى حالة سعييا نحو المزيد من السيط
 عميو. 

ويتميز البحر "األحمر" من خبلل عصورنا الراىنة باعتبار أنو  ممرًا مائيًا تجتازه أىم       
سمعة استراتيجية أال وىى النفط ، ومنذ الثبلثينات ظير انقبلب ثورى عمى الوظائف االقميمية 

لبحر األحمر" بعد ما أصبح الطريق الرئيسى لنفط الخميج المتجو إلى والدولية التى كان يقوم بيا "ا
أوروبا والواليات المتحدة األمريكية. فيعتبر "البحر األحمر" ممرًا لممنتجات الصناعية الغربية التى 
يتم تبادليا فى مقابل المواد األولية اآلتية من العالم الثالث ومن ىنا يكون لمبحر األحمر أىمية 

من الجانب االقتصادى بالنسبة إلى األقطار العربية بالذات، فيناك سمع تصديرىا الرئيسى كبيرة 
% من صادرات أقطار عربية مثل "السعودية" و"الكويت" 811 – 92متمثل فى النفط بنسبة 

 .(8)و"قطر" و"البحرين" و"االمارات العربية المتحدة" و"عمان"

ية سواء بسبب قربة من حقول النفط فى الخميج العربى يعتبر "البحر األحمر" لو أىمية استراتيج
، وقد استمر "البحر األحمر" تاريخيًا بؤرة صراع من (3)أو من مصادر المواد األولية فى أفريقيا

خبلل توتر الصراعات البارزة فى المنطقة وىناك فرق كبير بين تمك الصراعات ليس خبلفًا فى 

                                                 
 .1-4جبلل يحيى، المرجع السابق، ص( 8)

عبدالنافع محمود، األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر ومحاوالت إرساء النفوذ الصييونى فيو، آفاق عربية،  (3)
 .97،  ص8979سبتمبر  8،31، العدد  1السنة 
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حدوث، وىذه الفروق تعكس ظيور خصائص "البحر التنوع ولكن فى الدرجة وفى توقيت ال
 . (8)األحمر" عبر القرون  فضبًل عن العبلقة الكبيرة بين الخصائص والقوى األخرى

لقد أدى ازدياد أىمية طريق "السويس" االقتصادي واالستراتيجي إلى زيادة أىمية "البحر 
أىمية الخميج العربى كمنتج كبير  األحمر" كمعبر لمتجارة ، مع حالة تزايد ألىمية البترول وتوضح

ومصدر أول فى العالم مع أىميتو الكبيرة ألوروبا الغربية وأمريكا عمى الجانب اآلخر من الطريق، 
ومن ىذه الصفات أيضًا أن أىمية "البحر األحمر" فى تاريخ االستعمار كمنفذ بحرى عمى طريق 

ريقيا الشرقية ولقد تزايدت ىذه األىمية بعد اليند والشرق األقصى، وفى استعمار الدول الغربية ألف
 . (3)حفر "قناة السويس"، ولقد شيد "البحر األحمر" نشاطًا وتنافسًا اقتصاديًا وعسكريا زاخراً 

أن ىذه الببلد العربية تكاد تغطى بكل شواطىء "البحر األحمر" إال أن الوجود اإلسرائيمي 
ر" كمنفذ لتجارة "إسرائيل" مع المناطق إلى جنوبو الصغير عمى "خميج العقبة" ودور "البحر األحم

وشرقو، وىو ما يجعل "البحر األحمر" مجااًل من مجاالت الصراع بين "إسرائيل" والببلد العربية 
ذا فكانت ىناك محاوالت لموصول إلى تسوية الدائرة منذ فترة إلى اآلن قد تخفق إذا إنتيت إلى  وا 

" وبعض الببلد العربية فمن الممكن أن الصراع بين "إسرائيل" تسوية الصراع القائم بين "اسرائيل
وبعض الببلد العربية األخرى سوف تدوم لوقت غير قصير وسوف ينعكس عمى "البحر 

 . (2)األحمر"

من الممكن أن يتم إضافة ىذه الصور لبعض الظواىر اليامة فى عالمنا الراىن، وىى      
عبارة عن ظواىر ليا انعكاساتيا عمى "البحر األحمر" عمى الصراع المتواجد فيو،وكانت أولى تمك 

                                                 
احمد عزت عبدالكريم ، البحر األحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، مطبعة الجببلوى، القاىرة،  (8)

 .111م ،   ص8911

 .118أحمد عزت عبدالكريم، المرجع السابق، ص (3)

 .118احمد عزت عبدالكريم ، المرجع السابق، ص (2)
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الظواىر ظاىرة تزايد أىمية الوطن العربى والشرق األوسط من خبلل منافذه المتعدده والمتنوعة، 
وفى اتجاىات شتى من خبلل بترولو الضخم إنتاجًا واحتياطيًا وتصديريًا وأرصدة وقوة مالية ليا 
أثر كبير عمى العالم سواء كانت متقدمة أو متخمفة، مع إظيار قدرتو الشرائية الضخمة بتبلصقو 

وث مع جنوبى "االتحاد السوفيتى" أحد العمبلقين، واعتبارىا حمقة وصل متوسطة فى قمب الثال
القارى بكل ما لديو من أىميات خطيرة، وعمى المداخل المتجيو من الشمال والشرق إلى القارة 

 . (8)األفريقية

اما الظاىرة الثانية فكانت عبارة عن تزايد أىمية القارة االفريقية فى المرحمة الحالية من     
اآلخر وذلك من خبلل  خبلل ثرواتيا الضخمة والمتزايدة بما يكتشف من جديد فييا اليوم تمو

سوقيا الكبير سواء لحاجات االستيبلك، أو االنتاج والنفوذ أو كمجال كبير ومتزايد لئلستعمار من 
 ،(3)خبلل أىميتيا االستراتيجية عمى اعتبار أنو مصدر لكثير من المواد ذات األىمية االستراتيجية

ىرة تزايد الصراع الدولى عمى ىذه أما عن الظاىرة الثالثة في عالمنا الراىن وىى عبارة عن ظا
المناطق وعمى ببلد العالم الثالث خاصة ظيورىا بشكل واضح فى نصف الكرة الشرقى، فمقد 
تزايدت حاالت الصراع ودوائره سواء المحمية أو االقميمية والعالمية، وتقوم بمساندة كافة الجوانب 

المضادة التى تقوم بمساندة ودعم ذات المصالح المشتركة أو المتقاربة فى مواجية الجوانب 
، ومن الممكن أن نقرر لممنافذ المختمفة وخاصة البحرية منيا فى عالم اليوم (2)بعضيا البعض

الذى يموج بصراعو  دورًا كبيرًا وىناك أىمية متزايدة عمى أن لمبحراألحمر أىمية كبيرة بين ىذه 
 . (4)المنافذ وخاصة مع أىمية المناطق المحيطة بو

                                                 
 .41محمود توفيق محمود، المرجع السابق، ص (8)

 .81جبلل يحيى، المرجع السابق، ص (3)

 .113احمد عزت عبدالكريم، المرجع السابق،ص (2)

ر األحمر"سياسات البحر األحمر والعبلقات العربية اإلفريقية، مجمة احمد يوسف أحمد، الصراع العربى فى "البح (4)
 .89، ص8911، يناير 19، العدد 83السياسة الدولية، السنة 
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زاد الحديث فى الماضى القريب وخاصة فى الفترة األخيرة عن "البحر األحمر" وأمنو،  لقد
وقامت الحكومة باالىتمام بيذه القضية وتحريك الكثير من الييئات المختمفة والمناقشة حول ىذا 
الموضوع، واالىتمام بالمقاءات الحكومية المتعددة سواء ثنائية أو متعددة األطراف، وفى خبلل 

امين الماضيين حول البيانات الصادرة عن ىذه المقاءات والتصريحات المعمنة عن الرسميين فى الع
العديد من الببلد، ويكفى أن نوضح عمى سبيل المثال ضرورة التفكير منذ فترة، والوصول إلى 
الشكل الذى تتوصل إليو اليوم والى المشروع  البحثي المشترك  الذي يقوم بو مركز الدراسات 

سياسية واالستراتيجية الذى يتبع مؤسسة االىرام بتقديم العون مع مجموعات بحث متواجدة فى ال
 . (8)"إيطاليا" "وألمانيا الغربية"

ويتحدث الكثيرين عن تحويل "البحر األحمر" إلى بحيرة عربية وكيفية السيطرة عمى مداخمو     
ن يريدون، واألبعاد الخاصة ب"البحر أو مخارجو، وقيام العرب بإغبلق عمى من يريدون أو دون م

، ومع العمم بمجرد التحكم بالشواطىء (3)األحمر" عن نفوذ القوى الكبرى، والصراع الدولى ... الخ
الخاصة ب"البحر األحمر"، أو عمى نفط ذات أىمية استراتيجية كبيرة عمييا، أو عمى جزائر ذات 

لكبيرة فإنو ال يضمن وحدة كاممة لمسيطرة مكانو ىامة فى فترة معينة، وكل ىذا رغم أىميتو ا
البحرية عمى منطقة ما، عمى اعتبار أنو العنصر الميم األىم فى السيطرة البحرية، ىو عبارة عن 
القوة البحرية ذاتيا وىذه القوة لو تحققت تفوقت عمى غيرىا وىى التى كانت تحقق السيادة فى 

السيادة، والتى كانت مراكزىا المتواجدة فى  البحر، وتفشل فى غيرىا أو تمنعو من تحقيق تمك
النفط ليا أىمية استراتيجية كبيرة وتمنع غيرىا من ذلك، وحتى تخرجو أحيانًا منيا أن حارس ىذه 

                                                 
 .112أحمد عزت عبدالكريم ، المرجع السابق، ص (8)

رابمس الغرب(، عربيًا، جريدة الفجر الجديد )ط-محمد عبد السبلم المسبلتى ،األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر (3)
 .1م، ص8977فبراير  9
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البوابات والنقط االستراتيجية ال تحقق من ذاتيا سواء سيطرة أو سيادة تقوم عمى المساعدة والدعم، 
 . (8)دة والسيطرةولكن العبرة أساسًا تقوم عمى السيا

تقوم "الواليات المتحدة االمريكية " بابراز كافة مصالحيا عمى اعتبار أنو معبرًا لمتجارة العالمية 
وخاصة معبر البترول ، ويعد "البحر األحمر" حمقة وصل ىامة تقوم عمى انسياب قواتيا البحرية 

اخل ىذا البحر أو فى أى عمى الجانب العالمى وتواجدىا الضرورى لو احتدم األمر، وتكون د
مكان آخر تساعد األصدقاء وتردع األعداء فتقوم باستعراض كافة العضبلت  وتظير الوجود 

، ويعد " اإلتحاد السوفيتى" ىو (3)وعمى أى األحوال من أجل التواجد السوفيتى بوجود أمريكى
 .(2)اآلخر لو مصالحة الحيوية فى "البحر األحمر"

المية مصالح الدولتين العمبلقتين وقوتيما وىو تواجدىما فى كل مكان  من ع اً إن ىناك جزء    
عمى ظير البسيطة ومن ثم لم يتم إغبلق أى بحر عام ميما كان صغيرًا أو ضيقًا ، وال يتخيل 
ألحد أن تسمح بذلك ، ولقد امتنعت القواعد والتسييبلت ليعمبلن عمى التواجد ميما كمف األمر، 

 .(4)أى حال من األحوالولكنو ليس مستحيبًل ب

تعتبر ظاىرة التموين فى "البحر األحمر" حقيقة قائمة وليا أبعاد كبيرة، وتعوض عدم توفير     
التسييبلت األرضية البلزمة في حالة التقدم فى بناء السفن، والتطور فى استخدام الوقود الذى ال 

فى الماضى حتى الماضى القريب يقتضى األمر   يحتاج إلى تواجد قواعد متعددة ومتقاربة، كما

                                                 
 .81جبلل يحيى، المرجع السابق، ص (8)

 .31أحمد يوسف أحمد، المرجع السابق، ص  (3)

 .17محمد توفيق محمود، المرجع السابق ، ص (2)

م، 8911، فبراير  83، العدد  3أمين ىويدى، "البحر األحمر" واألمن العربى ، مجمة المستقبل العربى، السنة  (4)
 .814ص 
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أن حالة التقدم فى الطيران االستراتيجى واالمكانيات المتاحة فى نقل القوات المحمولة جوًا تشكل 
 . (8)عند الضرورة سندًا ىامًا لمقوات البحرية فى قياميا بميماتيا فى أماكن كثيرة فى العالم

ىذا العالم الذى يزداد فيو حالة التركيز  والبد عمينا من أن نتذكر نقطة ىامة أوال وىى أنو فى
فى الصراع والمنافسة عمى ببلد العالم الثالث، ويؤدى ىذا إلى زيادة حالة الصراع عمى ببلد العالم 
الثالث حيث تتداخل فيو دوائر استخدام تسييبلت كان يستخدميا فى وقت الحق ، ومن الممكن 

، والتأثير عمييا بفاعمية كبيرة ، وأن الدولة  أن يمنع بيذا الجانب من التواجد فى منطقة ما
  ( 3)العمبلقة لن تسمح بيذا ميما وصل األمر

لقد تكتسب ىذه الدول العديد من التسييبلت فى أماكن أخرى فى حين أنيا تعقد تمك 
التسييبلت فى أماكن أخرى ويكفى أن نوضح عمى سبيل المثال إلى أن السوفيت فى الوقت الذى 

عض التسييبلت فى "البحر األحمر" وما وراءه فى كل من "مصر" والسودان والصومال فقدوا فيو ب
فأن ىذه التسييبلت التى يقومون بيا قد زادت فى اليمن الجنوبي و"أثيوبيا" وفى أماكن أخرى فى 

 . ( 2)المحيط اليندى

عًا وىذا فى وىناك من الناحية االفتراضية البحتة أن معظم القوى المحمية وقفت جميعيا م    
الظروف المنتشرة فى تمك المرحمة التى نعيشيا، وأن ىذه الدول العمبلقة والصراعات الدولية فيما 
بينيا فكل ذلك أمنيات من الصعب أن تتحقق، فيعتبر التواجد فى "البحر األحمر" حمقة فى 

فى "البحر األحمر"  مجموعة طرق المبلحة العالمية ترتبط بما وراءىا من المنافذ البحرية، والتواجد
نفسو كواحد من أىم بحار العالم، ونظرًا ألىميتو االستراتيجية الكبيرة كل ىذا لو مسائل رئيسية وال 

                                                 
 .2، ص8973أكتوبر  37، 97محمد حسنين ىيكل، الخطر فوق "البحر األحمر"، جريدة األىرام،العدد  (8)

 .114أحمد عزت عبدالكريم، المرجع السابق، ص (3)

 .31ف أحمد، المرجع السابق، ص أحمد يوس (2)
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يمكن ألبعاد القوى العالمية عن ىذا البحر ميما وصمت كافة المحاوالت فضبًل عن األحبلم 
 .(8)واألمانى

ال تقوم فقط عمى تواجد العمبلقان فى ن حالة الصراع والتنافس بين الدولتين العمبلقتين إ
"البحر األحمر"، إنما تعطى لآلخرين حيزًا أكبر من حرية الحركة فيو، وال يسمح ألحد باستخدام 

 the lesser)، تتمتع الدول األقل (3)ىذا البحر ذى الضفة الدولية واألىمية االستراتيجية
powers)  عن تواجد األعراف الدولية وحرية بدرجة أكبر من حرية الحركة عن ذى قبل فضبًل

ذرع البحار، وىى عادة ما تنتمى إلى كتمة متواجدة من أجل الصراع فى مواجية األخرى، ومن 
مصمحة أصدقائيا ضرورة تواجدىا إلضافة نشاطًا وقوة ومساعدة، ومن الميم أن نضيف نشاطًا 

وفى عالم التدخل بالوكالة آخر فى عالم التدخل غير المباشر. الذى يتواجد فى ىذه المرحمة، 
inter vention by proxy   وأننا كثيرًا ما نجد ليذه الدول نصيبًا ميمًا عند توزيع األدوار(role 

Distribution)  وفى لعب ىذه األدوار، وأن تواجد ىذه القوى فى "البحر األحمر" ضرورى ليا
ي المنطقة التى يقوم فييا إذا كان ال ، وكانت تمك الدول تمعب دورًا مؤثرًا بالوكالة ف(2)ولغيرىا

يكسب طرفًا ما فى منافسة العمالقة والكتل فإن قدم شيئًا فيكون شيئًا كثيرًا عمى المستوى االقميمى  
لمطرف العمبلق اآلخر بمساعدة إتجاىًا سياسيًا وجماعة معينة، وحرية ىذه القوى فى البحار، ولم 

يا إنما كانت مسألة ىامة من أجل حركة الكبار وقياميم تكن الدول الصغيرة مسألة حيوية لمصالح
 .(4)فى اإلطار الدولى الراىن

                                                 
 .42محمود توفيق محمود، المرجع السابق، ص (8)

 .81جبلل يحيى، المرجع السابق، ص (3)

(2)El sayar , Legal aspects of the control,over minral resources of the red sea , 
1980.P25 . 

 .117أحمد عزت عبدالكريم، المرجع السابق، ص (4)
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ستقطاب الدولى بما بلمن أساليب الضغط والمنح والحرمان فى ظروف استثنائية ل أن قيام كل  
يتميز من صراع محكوم وحالة تعايش وتنافس فى آن واحد تعتبر مسألة غير واقعية وال يمكن أن 

إال إذا تم االتفاق بين العمبلقان أو ما صمت عنو تمك العمبلقان معًا وفى آن واحد، وىذا نتخيل 
، وىذا ينقمنا إلى ما يؤكده البعض وما (8)شىء ال يسيل تخيمو فى ظل الصراع الدولى القائم اليوم

يتمناه البعض اآلخر من أن يوفق العرب إذا اجتمعت كممتيم فى أن يقوموا بإغبلق "البحر 
  : ول ىذا األمر بشىء من الموضوعيةألحمر" عمى "إسرائيل" وييمنا ىنا أن نتناا

أن تتوحد فييا كممة كل الدول المطمة عمى "البحر األحمر" فيما عدا )إسرائيل( عمى ضمان   - أ
تحقيق اليدف ألن يتواجد فى المصمحة والضرورة والواقع دواًل خارجية يمس ىذا التصرف 

تستطع أن تصمت عميو، وىى تعتبر قادرة عمى منع حركة من  بمصالحيا ومكانتيا وال
يحاولون ىذا المنع، وليس من مصمحة الجانب اآلخر فى الصراع الدولى المحكوم الذى 
نعيشو، أن يقوم بمساعدة ىذا المنع بما يحممو من معان وىذا يؤدى إلى تصرف من 

عمى "البحر األحمر" فى ىذا فضبًل عمى اتحاد كممة كل الدول التى تطل  (3)مضاعفات
 . (2)ظروف االستقطاب التى يعبر عمييا ببلد العالم الثالث، ويكون ىذا افتراض غير واقعى

ىناك حالة افتراض أن تتحد كممة كل الدول العربية التى تطل عمى "البحر األحمر" فى   -ب 
حالتو افتراض  ظروف االستقطاب والصراع االجتماعى التى يحيط بببلد العالم الثالث ويكون

م مع "إسرائيل" وبعد أيام من 8972غير واقعى، لقد أثبتت التجربة الخاصة بحرب أكتوبر عام 

                                                 
 .31يمى ، المرجع السابق، صفوزية ف (8)

 .89أحمد يوسف أحمد، المرجع السابق، ص (3)

 .834محمود نعناعو، المرجع السابق، ص (2)
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بدئيا أن محاولة إغبلق  "البحر األحمر" عمى "إسرائيل" ال يمكن أن تدوم ألن الكتمة الغربية 
 . (8)و"الواليات المتحدة األمريكية " باألساس، ال يمكن أن تسمح بيذا

ىذا فضبًل عن وجود "إلسرائيل" مخرجًا آخر عمى البحار وذلك عن طريق البحر المتوسط  -جـ 
بالرغم أن ىذا المنفذ ىو المنفذ الرئيسى واألساسى "إلسرائيل" عبر أفريقيا الشمالية وجنوبى 
وشرقى آسيا عمى إعتبار أنو منفذًا أطول  كثيرًا ممًا لو استخدم "البحر األحمر" كمنفذ لتمك 

م لم تركع "إسرائيل" عمى ركبتيا فى صراعيا ولم تمنع حركتيا مع 8911اطق، وقبل عام المن
المناطق المذكورة، ولقد أوضحت األحداث فيما بعد أن فكرة إغبلق "البحر األحمر" عمى 

 . (3)"إسرائيل" مسألة ال يمكنيا وال يمكن ألصدقاءىا الكبار أن يسمموا بيا ويسكتوا عمييا

ى ىذا الموضوع ىذه األيام ومع العديد من محاوالت الوصول ألى تسوية نيائية إن التحدث ف -د
لييا ، وتدل (2)مع "إسرائيل"، وتقوم ىذه التسوية عمى حرية حركة "إسرائيل" وحرية الحركة منيا وا 

كل ىذه األسباب عمى أن السيطرة المطمقة عمى "البحر األحمر" من خبلل الظروف الدولية 
ق قوة متواجدة من خارجة أو عدة قوى داخل ىذا البحر ىو أمر غير وارد، المنتشرة عن طري

ترتبط ىذه الحقيقة بالحقيقة التالية ارتباطًا وثيقًا، وىذه الحقيقة  عبارة عن أبعاد أية قوة عن 
"البحر األحمر" أو منع أية قوة سواء كانت داخمية أو خارجية بالقيام بذرع ىذا البحر 

ىذه األبعاد أمر غير وارد بالتالى فإن أبعاد "البحر األحمر" عن تواجد واستخدامو، وتعتبر 
القوى الكبرى باألمر غير الوارد، وىذا تم توضيحو عن أى وقت مضى فى ظروف حالة 

                                                 
(8)Mohammed saud Al-sayan, “legal Aspects of the control over Rsources of the Red 

sea, “LM.Litt.thesis,  GeaorgeWashinton University, 1973, P.6.7. 

 .111أحمد عزت عبدالكريم، المرجع السابق، ص (3)

 .831محمود نعناعة، المرجع السابق ، ص( 2)
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االستقطاب المنتشرة فى الظروف الراىنة، بجانب ظروف التداخل الشديد بين مستويات أو 
 . (8)مية أو عالميةدوائر الصراع سواء كانت محمية أو إقمي

وفى ضوء التحدث عن "البحر األحمر" وتحويمو إلى بحر محايدًا وبحر سبلم كما يدعى 
البعض، فإن ىذا لن يتخطى مجرد الكبلم، ومن الصعب أن يتحقق ىذا الكبلم فى ظروف عالم 
ن اليوم. ويكفى أن نوضح ما حدث بالنسبة لتحويل المحيط اليندى  إلى بحر سبلم، والتخمص م

القواعد العسكرية المتواجدة فى أجزائو المختمفة، وعمى الرغم من قرارات األمم المتحدة، والبيانات 
الخاصة بمجموعة دول عدم االنحياز، وأقل ما قيل عمى لسان دولة كبرى ىو أن يقوم ذلك عمى 

 .(3)أساس مبدأ المساواة

تطوير التعاون بين الببلد المطمة ويأتى بعد ذلك موضوع أكثر أىمية وىو ضرورة العمل عمى 
عمى "البحر األحمر"، وىى تعتبر ىمرة وصل تربط فيما بينيما سواء كان ذلك بين جميع دول 
"البحر األحمر" أو بين الببلد العربية التى تطل عميو، ومن الصعب أن يقوم أى شخص عاقل 

نت بين نشاطاتيا كدول، أو فى ضد محاوالت تطوير ىذا التنسيق والتعاون بين ىذه الببلد سواء كا
عمميا المشترك عمى ضرورة إستغبلل ثروات "البحر األحمر" نفسو والعمل بأقصى جيد وأقصى 

 . (2)مدى ممكن يعد أمرًا مطموباً 

ويدخل فى ىذا المجال قضية حيوية وىى عبارة عن قضية األمن الخاصة فى كل بمد من ببلد 
ن الجماعى لببلده العربية، ويعد العمل المشترك فى ىذا "البحر األحمر"، وىى تعتبر قضية األم

، ويدخل فى ىذا المجال قضية حيوية أخرى وىى قضية الدفاع عن حركة (3)المجال أمرًا ىاماً 

                                                 
م، 8979مارس  89عبداهلل ناصر السنوسى، متى يصبح "البحر األحمر" بحيرة عربية، مجمة السياسة الكويتية،  (8)

 .89ص

 .171أحمد عزت عبدالكريم ، المرجع السابق، ص (3)

 .83السابق، صجبلل يحيى، المرجع  (2)
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البترول وذلك من خبلل "البحر األحمر" ناحية الشمال والغرب، واالكتفاء بأن ىذه المسألة حيوية 
ميا تيتم بإستمرار إنسياب البترول بحرية وذلك من خبلل جميع بالنسبة لمكل، وىو األمر الذى يجع

منافذه، ىذا فضبًل عن تواجد طريق بديل لمطريق الذى يمثل لمبحر األحمر حمقة وصل ىامة وىو 
 . (8)طريق "رأس الرجاء الصالح"
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