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ىذكرىوتقدور
 يف سيدنا محمدمى أشرؼ المرسمبلـ عبلة كالسٌ , كالصٌ ودانا كحبانا بتكفيقىحمد هلل رب العالميف الذم ال
 أما بعد:،أجمعيف  وكصحب ولآى مكع

محمد ىلقكؿ رسكلنا الحبيب اد المتكاضع, كمصداقن يذا الجىلي في إكماؿ  وى إعانتمع ارن كأخي الشكر هلل أكالن 
سة تفضؿ ار الدىذهىفي إنجاز  يم", فخبلؿ فترة عماهللى  ري شكي ال يى  الناسى  ري شكي يى  ال فٍ ـ: " مى مكس ميواهلل ع ىٌ مص
ـ لي لمساعدتيكالعرفاف ىـ بجزيؿ الشكريأتقدـ ل الدعـ, لذا فإنني أكد أفٍ الكثير بالمساعدة كالعكف ك  ى  مع

ىسة كأخص بالذكر.اذه الدر ىفي إنجاز 
 كجؿٌ  فبفضؿ اهلل عزٌ  ,دراسةفضؿ باإلشراؼ  عمى ىذه الحبيب , كالذم ت إبراىيـأستاذم الفاضؿ الدكتكر/ 

 .كالتقدير ثـ بجيده المتكاصؿ كتكجيياتو السديدة كرحابة صدره, تـ إنجازىا فمو مني كؿ الشكر

دراسة، كالدكتكر عماد الديف أبك ال مناقشة بقبكؿ لتفضمو أحمد دحبلف/ لمدكتكر كالتقدير بالشكر أتكجو كما
 ا.رحمة مناقشنا داخمين 

 .كاألقارب األصدقاء مف بالقميؿ كلك ساعدني فٍ مى  لكؿ كاالمتناف الشكر بجزيؿ أتقدـ أفٍ  يسعدني كأخيرنا

 أكالن  فمف الشيطاف, كنقصاف خطأ مف فييا كاف كما, اهلل مف فبتكفيؽ, صكاب مف فييا كاف ما فإف   كختامنا
 .العالميف رب هلل الحمد أفٍ  دعكانا خرآك , ثـ مني

ى  
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 ملخصى

في منطقة  يسراييماإلالنفكذ ب المتمثؿبالنسبة لؤلمف القكمي العربي  اكؿ ىذا البحث مكضكعان ميمان يتن
 األحمرالبحر  ا بدكؿيتمتيف عبلقات مىع كحرصيا, بالمنطقة إسراييؿمدم اىتماـ  زرابا  ك , األحمرالبحر 

البحر منطقة ك  افريقيا ؿ فيغمتغمل ةيسراييماإلالمساعي  ىسة إلاكتطرقت الدر  يتريا(ر ا  كبيا ك ثيإكخاصة )
، حيث تمثؿ األطماع االسراييمية في ىذه المنطقة احد اىـ مصادر التيديد كالتحدم لؤلمف القكمي األحمر

 ةيسراييماإل االستراتيجية أف  ك العربي باعتبار أف أمف البحر األحمر أىمية جيكاستراتيجية كبيرة ليذه الدكؿ، 
 ؛ا ألمف الدكؿ العربيةرييسين  اتيديدن  ؿكتش حيث ،منابع النيؿك  األحمر البحر فيتقكـ عمى زياده نفكذىا 

كمعرفة األدكات  ،األحمرفي البحر  يسراييماإلالدراسة في محاكلة كشؼ النفكذ  ىداؼألذلؾ تكمف 
تبرز عميو  كبناءن  ،القكمي العربي األمفكبياف أثرىا عمى  ،تنفيذىا بالمنطقة إسراييؿليات التي تحاكؿ كاآل
 اعتمدت كقد ،النفكذ ىذا طبيعة إلىكالتعرؼ  ،االستراتيجية األحمرلبحر ا أىميةالدراسة إلى إبراز  ميةأى
 الجذكر تتبع خبللو مف تـ كالذم التاريخي المنيج كىي بحثية مناىج عدة عمى أىدافيا لتحقيؽراسة الد

االىتماـ  كدكافع أسباب عمى لتعرؼكا ،لو التاريخية الخمفية عمى كالتعرؼ ،البحر األحمر لمنطقة التاريخية
كالجزر الكاقعة  األحمرلكصؼ جغرافيا البحر  التحميمي المنيج الكصفي عمي االعتماد تـ كما ،االسراييمي

ادية كالعسكرية ة كاالقتصياالستراتيجية بأبعادىا السياس ىميةكاأل ،كالمضايؽ المايية المكجكدة بو ،فيو
 ،طراؼ المختمفة ذات النفكذ في المنطقةلكقكؼ عمى مكاقؼ األكا .ة بوية المتنفذبالنسبة لمدكؿ اإلقميم

عدة، منيا: أف  لمبحر تايج نالدراسة إلى كتكصمت ، العربي القكمي عمى األمفكتحميؿ األبعاد لمعرفو األثر 
ة لمدكؿ العربية المطم القطرمك المستكل أ القكميكبرل لؤلمف العربي سكاء عمى المستكل  أىمية األحمر
 األمفاألخطر كاألىـ عمى  عد  تي  العربيةفي المنطقة  إسراييؿكأف  أطماع  العالمي، لؤلمفا يضن عميو، كأ
كفى  األحمرتريا كجزر البحر يإقداميا في أتثبيت  إسراييؿكبيا استطاعت إيثخبلؿ ،كمف  ،العربي القكمي

 اكعسكرين  ااستراتيجين  ابصكرة تشكؿ تيديدن  فريقيةاألعد بيف الدكؿ العربية كالقارة اتبي  فٍ ، كأجنكب السكداف
القكمي العربي كخاصة السكداني  األمفة عمى منظكم ر سمبناث  أمنيا المايي، مما ألمدكؿ العربية ك  اكاقتصادين 

كصت الدراسة لذلؾ أ، األحمرفي مناطؽ استراتيجية في البحر  ط نفكذىامف خبلؿ بس كالمصرم كاليمني
، كضاعتسيطر فييا الدكؿ العربية عمى األككضع سياسات  ،القكمي العربي بإيجاد رؤيا شاممة لؤلمف

عادة  ربية مشتركة ، كالعمؿ عمى كضع استراتيجية عيسراييماإلالتدخؿ  في المنطقة كمكاجية األمفكا 
كاالىتماـ باألنشطة ، لدكؿ ىذه القارة يسراييماإلكقطع الطريؽ عمى االختراؽ  ،فريقيةاأللمتعامؿ مع الدكؿ 

نشاء إكتشجيع حجـ التجارة المشتركة مف خبلؿ  ،الدبمكماسية في تمتيف العبلقات مع الدكؿ المجاكرة
 مشاريع اقتصادية.
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Abstract 

The study focused on the Israeli influence in the Red Sea area and highlighted 

its interest in the region. It linked Israeli efforts to strengthening relations with 

the Red Sea countries, particularly Ethiopia and Eritrea. The study focused on 

the Israeli efforts to infiltrate the Red Sea area and its targets. The Israeli 

strategy in the Red Sea and the sources of the Nile has not changed and 

continues to pose a major threat to the security of the Arab countries. Therefore, 

the importance of the study is to try to uncover Israeli influence in the Red Sea 

and to learn the tools and mechanisms Israel is trying to implement the region . 

The study aimed to highlight the strategic importance of the Red Sea and to 

identify the nature of Israeli influence and to show the impact of this influence 

on Arab national security. The study concluded that the Red Sea is of great 

importance to the Arab security, whether at the national level or the national 

level of the Arab countries overlooking it, as well as for international security, 

and that Israel's ambitions in the Arab region are the most dangerous and most 

important to the Arab national security. In Eritrea and the Red Sea islands and in 

southern Sudan, and that the gap between the Arab countries  

And the African continent in a strategic, military and economic threat to the 

Arab countries and their water security, which negatively affected the Arab 

national security system, especially the Sudanese, Egyptian and Yemeni, by 

extending its influence in strategic areas in the Red Sea. The study 

recommended creating a comprehensive vision for Arab national security And to 

work to develop a common Arab strategy to deal with African countries and to 

cut the way for the Israeli penetration of the countries of this continent, With 

neighboring countries and promote the volume of joint trade through the 

establishment of economic projects. 
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 الفصل األول
 طار النظري لمدراسةإلا

 المقدمة :أواًل 
العصػكر القديمػة  الخارجي عمى مرٌ لمتنافس كالتدخؿ  جذبو  كطريؽ مايي عامؿى  األحمرالبحر  عد  يي 
االستراتيجية  األحمركخكاص البحر  ،كية(يتيا بحكـ خصايصو الجغرافية كالسياسية )الجيكبكليضن أكالحديثة 

ا ىػػذه ارتبطػػت حػػديثن  األحمػػركميػػزة البحػػر  ،يػػة كالدكليػػةاإلقميما لمتنػػافس كالنػػزاالت كالنفػػكذ جعمػػت منػػو مكقعنػػ
 التحرركبعد  عدة، متضمنات كخصايص خطيرةببعاد ية مما جعمو متعدد األاإلقميماالستراتيجية بالمصالح 

مػػف الػػدكؿ االسػػتعمارية التقميديػػة )بريطانيػػا كفرنسػػا كايطاليػػا( بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة كتعاقبتيمػػا دكلتػػاف 
 حمػػػراألصػػػبح البحػػػر أمريكيػػػة كاالتحػػػاد السػػػكفيتي( الكاليػػػات المتحػػػدة األ ) :كىمػػػا ،اسػػػتعماريتاف عظيمتػػػاف

 ية.اإلقميماتيجية ميمة ليما كلبعض الدكؿ قضية استر 

تعػيش حالػة مػف االسػتعمار الجديػد بكجييػو االقتصػادم  األفريقػيكالقرف  األحمرففي منطقة البحر 
لكقتنػا  األحمػركامتداد الصػراع عمػى البحػر ، ا بعد يكـيتسع نفكذه يكمن لكبأسمحتو كمعداتو الحديثة  ،كالثقافي
ػػلً  ؛الحاضػػر ذا فيػػػ ،مػػة كالمراكػػػز االسػػتراتيجيةيمخػػاـ كمصػػادر لمطاقػػػة كالمعػػابر ال و مػػف ثػػركات كمػػػكادا بػػػمى

عمػػى الصػػراعات الدكليػػة  األحمػػريػػكه كالتركيػػز عمػػى تػػأثير البحػػر ردـ الالبحػػث مػػا ىػػك اال جيػػد يقصػػد بػػو 
ي قميمػػاإلنظػػرة شػػاممة كعميقػػة عمػػى حركػػة الصػػراع الػػدكلي ك  ينمقػػ فٍ أيجػػب  سػػياؽىػػذا ال يكفػػ ، ةيػػاإلقميمك 

التػكتر األساسػي  زاؿ يشػكؿ عامػؿى  مػا مالػذ يسػراييماإللى النفكذ إكينقسـ  ،حكلنا مف منظكر كاضح المعالـ
نػػدرس جػػذكر حركػػة الصػػراعات  فٍ أكمػػف ريػػر  ،القػػكمي العربػػي األمػػفىػػذا النفػػكذ عمػػى ثػػر أك  ،فػػي المنطقػػة

ننػا نسػتطيع إقػة الػربط بينيػا ففػي عبلسبابيا كنبحث أالدايرة كنتعمؽ في  األفريقيقرف كالنزاعات بيف دكؿ ال
 ينمقػػ فٍ أك  ،لقػػاء مثػػؿ تمػػؾ النظػػرة الشػػاممة العميقػػة عمػػى خريطػػة المكقػػؼ بكػػؿ مبلبسػػاتو الحاليػػة كاحتماالتػػوإ

 األحمػرتػأثير أمػف البحػر ىػذه الدراسػة فػي كضػح نك  ،بتمػؾ النظػرة المتأنيػة عمػى خريطػة الصػراع مػف حكلنػا
ضػعؼ  ف  إحيػث  ،يػوعم طمػةالػدكؿ العربيػة المعمػى  ؿ التػأثير األكبػرككنو يشك ،القكمي العربي األمفعمى 

فمػف  ،القتصاديات ىذه الدكؿ العربيػة امباشرن  ايشكؿ تيديدن  األحمرسكرية العربية في تأميف البحر القكل الع
 .لى مقامات رفيعةإكاألخذ بيا  ،اقتصاد أم دكلة ىك أساس بناء الدكلة أف  المعمـك 

سػػاس عمميػػا ىػػك أالمػػكانا العربيػػة المطمػػة عمػػى البحػػر االحمػػر، كجميػػع ىػػذه المػػكانا كبكجػػكد العديػػد مػػف 
 ،لييػا كالخارجػة منيػا, كىػذا مػا يسػمح ألم دكلػة بالتعػاطي مػع التجػارة العالميػةإاألماف التػاـ لمسػفف الداخمػة 
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عمػى ىػػذا كجػكد تمػؾ الػدكؿ  فٌ إحيػػث  .كىػك مػا يعػزز االسػتقرار االقتصػادم لػػدل الػدكؿ كتنميػة ىػذه الػدكؿ
كالعكػػػس  أفريقيػػػالػػػى الػػػدكؿ العربيػػػة فػػػي شػػػماؿ إالممػػػر العػػػالمي يتػػػيح لمشػػػركات العالميػػػة تصػػػدير منتجاتيػػػا 

 .صحيح مف حيث تصدير منتجات الدكؿ العربية لمعالـ عف طريؽ استقطاب تمؾ السفف

 وتساؤالتيا مشكمة الدراسة :اثانيً 

 فيػي ،مف استراتيجية بالنسبة ليػاأيمثؿ قضية  األحمربمنطقة البحر  االستعمارية اىتماـ الدكؿ ف  إ
الكقػكؼ  فػيتكمف مشػكمة الدراسػة ك  ،الجغرافيىذه الدكؿ في محيطيا  هقدتتف استراتيجيتتعمؽ بعمؽ  لةأمس

تيجيىميتيػا أبػراز ا  ك  ،الكاقعة عمى البحػر االحمػر بعاد االستراتيجية لممنطقةعمى األ ثرىػا عمػى أك  ةالجيكاسػترا 
مػػف القػػكمي العربػػي لؤل (إسػػراييؿدكلػػة الكيػػاف الصييكني)تيديػد  ىػػك مةشػػكمكجػػكىر ال ،العربػػي القػػكمي األمػف

 كبػر قػدر ممكػف مػف مقدراتػوأكالييمنػة عمػى  ،وفي ىازيادة نفكذلالمستمر  كالسعي ،األحمرفي منطقة البحر 
  ا يقكؿ: رييسين لذلؾ تطرح الدراسة سؤاالن  في المنطقة ؛كحماية مصالحيا ،كثركاتو

 العربي؟ القومي األمنعمى  وأثره األحمرفي البحر  يسرائيماإلفوذ الن مدى ما
  -ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

 ؟األحمراالستراتيجية لمبحر  ىميةما األ 
 ؟األحمر البحر في يسراييماإل ما طبيعة النفكذ 
 العربي؟ القكمي األمف عمى األحمر البحر في يسراييماإل النفكذ ثرما أ 

 اىداف الدراسة ا:ثالثً 
 مور التالية:تيدف الدراسة الى تحقيق األ

  .األحمراالستراتيجية لمبحر  ىميةبراز األإ .1
 .األحمرفي البحر  يسراييماإلإلى طبيعة النفكذ  التعرؼ .2
 .القكمي العربي األمفعمى  األحمرفي البحر  يسراييماإلثر النفكذ أتبياف  .3
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 الدراسة أىمية ا:رابعً 
 تي:راسة عمى النحك اآلالد أىميةتكمف 
 العممية: ىميةاأل 

  دكات كمعرفػػػة األ ،األحمػػػرفػػػي البحػػػر  يسػػػراييماإلمحاكلػػػة الكشػػػؼ عػػػف الكجػػػو الحقيقػػػي لمنفػػػكذ
عمػى  مخاطرىػاكبيػاف  ،في المنطقػة يذ سياستيامف خبلليا تنف (إسراييؿ)تحاكؿ  التيليات  كاآل

 .القكمي العربي األمف
  ٍار العربي كالفمسطيني.يستفيد منيا صانع القر  ييمكف أف 

 النظرية: ىميةاأل 
 ف العربي كالشأف األجنبيأتعزيز المادة العممية لمباحثيف كالميتميف في الش. 
 بحػاث بالمعمكمػات حػكؿ النفػكذ رفػد مراكػز األك ثراء المكتبة العربية كالبػاحثيف بالمعرفػة الكافيػة إ

 .في البحر األحمر اإلسراييمي

 ا: متغيرات الدراسةخامسً 

مػف خػبلؿ دراسػة  التػابعمناقشػة تأثيراتػو عمػى المتغيػر  كسيتـٌ  كىك النفكذ اإلسراييمي المتغير المستقل: :أواًل 
 النكاحي السياسية كاالقتصادية كالعسكرية.

 كمقكماتػػو، شػػكالو،كأ تعريفاتػػو، ىتسػػميط الضػػكء عمػػ قػػد تػػـٌ القػػكمي العربػػي ك  األمػػفالمتغياار التااابع:  :ثانًيااا 
 .تحدياتوكأىدافو كتيديداتو ك 

 :حدود الدراسة

نيػاء إمرحمػة  يكىػ( ـ2000) تناكلت الدراسة فػي حػدكدىا الزمنيػة الفتػرة الممتػدة مػف عػاـ الحدود الزمانية:
 .(ـ2017)ى عاـ قميمية كدكلية كحتٌ إب الباردة كما تبعيا مف متغيرات الحر 

، دراسػػة حالػػة مصػػر ألحمػػراىا الجغرافيػػة عمػػى منطقػػة البحػػر كػػزت الدراسػػة فػػي حػػدكدرٌ  الحاادود المكانيااة:
 كالسكداف.
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 منيجية الدراسة ا:سادسً 

 ،ربعةفي الفصكؿ األ استخداموحيث جاء  ،رييسيكمنيج  التحميمي الكصفياستخدمت الدراسة المنيج 
 األحمػرلتكضيح تاريخية البحػر  ؛بينما استخدمت المنيج التاريخي كمنيج مساعد في الفصؿ األكؿ كالرابع

 و.كصراع النفكذ عمي
 المنيج التاريخي: -1

 .ألكؿاستخدامو في الفصؿ ا تـٌ األحمر، حيث لمعرفة تاريخ الصراع عمى منطقة البحر 
  :التحميمي المنيج الوصفي -2

 ،فيػػػػوكالجػػػػزر الكاقعػػػػة  األحمػػػػرلكصػػػػؼ جغرافيػػػػا البحػػػػر  التحميمػػػػي المػػػػنيج الكصػػػػفيالباحػػػػث اسػػػػتخدـ 
ادية كالعسػػكرية بالنسػػبة ة كاالقتصػػيبأبعادىػػا السياسػػ االسػػتراتيجية ىميػػةكاأل ،كالمضػػايؽ الماييػػة المكجػػكدة بػػو

كتحميػػػؿ  ،طػػراؼ المختمفػػػة ذات النفػػكذ فػػي المنطقػػةلكقػػػكؼ عمػػى مكاقػػؼ األكا .يػػة المتنفػػذة بػػواإلقميملمػػدكؿ 
 .استخدامو في الفصؿ الثاني كالثالث ، كقد تـٌ العربي القكمي األمفعمى األبعاد لمعرفو األثر 

 مصطمحات الدراسة ا:سابعً 
 اياسػتقبلل كصػكف ايػحقكق كعػف اينفسػ عػف الػدفاع مػىع العربيػة األمػة قػدرة القاومي العرباي: ألمانا

 في العربية كاإلمكانات القدرات تنمية خبلؿ مف كالمخاطر التحديات ةيكمكاج ايضيار أ  مىع ايكسيادت
 دكلػة لكػؿ طريػةالق األمنية االحتياجات االعتبار في أخذان  ةمشام عربية كحدة إطار في كافة المجاالت

 بنػاء فػي مةىالمسػا مػف ايػيمكن كبمػا ايػألبناي آمنػان  مسػتقببلن  كيضػمف العربيػة األمػة مصػالح يخػدـ بمػا
 .(33: 2009،إسماعيؿ (اإلنسانية الحضارة

  األحمرالبحر : 
كاالتصػاؿ مػع  ،كآسػيا أفريقيػاليندم، الكاقع بيف مسطح مايي مالح يتفرع مف مدخؿ مياه بحر المحيط ا

كفػػي الشػػماؿ يحػػده شػػبو جزيػػرة سػػيناء  ،خػػبلؿ مضػػيؽ بػػاب المنػػدب كخمػػيج عػػدف فػػي الجنػػكب مػػفالمحػػيط 
حيػث يقػع عمػى  ،أحػد المحميػات البيييػة ويعاد ،كخميج العقبة كخميج السكيس )الذم يؤدم إلى قناة السػكيس

. كطكلػػػػػو (2كػػػػػـ 438,000)تقريبػػػػػان  األحمػػػػػرجػػػػػزء مػػػػػف الػػػػػكادم المتصػػػػػدع الكبيػػػػػر، تبمػػػػػ  مسػػػػػاحة البحػػػػػر 
، كيبمػ  متكسػػط العمػػؽ (ـ 2,211 ). أقصػى عمػػؽ(كػػـ 355 )، كأكسػع نقطػػة فيػو تبمػػ (كػػـ 2,250)ليحػكا
ػػػ(ـ 490) رصػػػفة ضػػػحمة كاسػػػعة النطػػػاؽ تحظػػػى بالكاينػػػات البحريػػػة كالشػػػعاب أا . كمػػػع ذلػػػؾ، ىنػػػاؾ أيضن

 (2: 1993)سالـ،المرجانية. 



                                                     

5 

ػا جيػة معٌينػة، ىك مصطمح ييطمػؽ عمػى المنػاطؽ التػي تسػيطر عمييػ النفوذ: ىػك و: بأن ػ اكيعػرؼ النفػكذ أيضن
حتػػى تمتمػػؾ السػمطاف كالقػػكة كمنػػاطؽ النفػػكذ ىػػي الػػببلد الضػػعيفة التػي تبسػػط الػػدكؿ الكبػػرل عمييػػا سػػمطانيا 

قػػػدرة عمػػػى الػػػتحكـ بيػػػا، كيعػػػكد ظيػػػكر ىػػػذا المصػػػطمح إلػػػى بػػػدايات القػػػرف العشػػػريف، مػػػع انػػػدالع الحػػػركب 
لٌيػة األخػرل، لػذلؾ ارتػبط مفيػكـ منػاطؽ النفػكذ مػع العكامػؿ العالمٌية، كالتػي لحقتيػا العديػد مػف الحػركب الدك 

 (7: 1970)منصكر، .السياسٌية المحيطة في دكؿ العالـ
يحػدىا مػف ك ( 1948عػاـ)ىك مصطمح يطمؽ عمػى األرض العربيػة الفمسػطينية المحتمػة  إسرائيل": إسرائيل"

كمػف الجنػكب  ،األردفالفمسػطينية ك كمػف الشػرؽ الضػفة الغربيػة  ،الشماؿ لبناف، كمف الشماؿ الشػرقي سػكريا
مجمس الييكدم الصػييكني مف قبؿ ال السيطرة عميياحيث تـ إعبلف  ،الغربي قطاع رزة الفمسطيني كمصر

 .:نت(olazemM ،2011) إسراييؿدكلة  ا ييسمىفأصبحت بعد ذلؾ كيانن  ،في فمسطيف

 ا: دراسات سابقةثامنً 

كقػد  ،كسػيتـ تناكليػا مػف زكايػا اخػرمدراسػتيا؛  تػـٌ  تػيالالميمػة مكضكع الدراسػة مػف المكاضػيع  عد  يي 
 :اآلتيعمى النحك  ، كىيمباشرة في مكضكع الدراسة الباحث لمحصكؿ عمى دراسات ذات صمةاجتيد 

 : الدراسات العربيةواًل أ

القاومي العرباي  األحمر في األمانجزر البحر  ( بعنوان: أىمية2017اد)دراسة خالد عي   -1
 .سة حالةوتيران وصنافير دراجزيرة حنيش الكبرى 

 األمػػفجػػزر البحػػر األحمػػر كأىميتيػػا االسػػتراتيجية، كمػػدل تػػأثير ىػػذه الجػػزر عمػػى  الدراسػػة تناكلػػت
ػػا الػػى دراسػػة بعػػض المضػػايؽ الميمػػة فػػي البحػػر األحمػػر، كاسػػتخدمت ىػػذه  القػػكمي العربػػي، كتطرقػػت أيضن

أىمية الجزر، كتعمقت الدراسة بشكؿ كبير فػي الدراسة المنيج التاريخي كالقانكني كالكصؼ التحميمي لبياف 
الحديث عمى جزر حنيش كتيراف كصنافير، كبياف أثرىـ عمى األمف القكمي العربي ثـ إلى القانكف الدكلي، 
بػػراز تػػأثير المعاىػػدات كاالتفاقيػػات التػػي تػػـ ترسػػيـ ىػػذه الجػػزر بيػػا، كأثرىػػا عمػػى األمػػف القػػكمي العربػػي.  كا 

د مف النتايج، كػاف أىميػا؛ عػدـ كجػكد رؤيػة شػمكلية عربيػة لؤلمػف القػكمي، كأف  كتكصمت الدراسة إلى العدي
ىنػػاؾ حالػػة مػػف األطمػػاع العربيػػة تجػػاه أقػػاليـ بعضػػيا الػػبعض، كأف  التغمغػػؿ اإلسػػراييمي ىػػك اختػػراؽ كبيػػر 

 لمنطقة البحر األحمر.
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قاااة القااارن ة تجااااه منطيسااارائيماإلالسياساااة الخارجياااة  :م(2013دراساااة نائااال عيساااى شاااقميو ) -2
  .القومي العربي األمنوأثرىا عمى  األفريقي
بػراز مػداألفريقػيمنطقػة القػرف ة تجػاه يسراييماإلالسياسة الخارجية  التعرؼ إلى الدراسةىدفت   ل، كا 

بػػدكؿ  تمتػػيف عبلقاتيػػا ىة كحرصػػيا عمػػيسػػراييماإلبالمنطقػػة، حيػػث ربطػػت بػػيف الجيػػكد  يسػػراييماإلاالىتمػػاـ 
التكاجػػد  أسػػباب رىا نفسػػرك ة بالمنطقػػة كالتػػي بػػديسػػراييماإلا، كبػػيف محػػددات السياسػػة تاريخينػػ األفريقػػيالقػػرف 

ة  لمتغمغػؿ فػي منطقػة يسػراييماإل المسػاعي ىالمتزايػد بيػا، كتطرقػت الدراسػة إلػنحكىا، كاىتماميػا  يسراييماإل
ة التػي كػاف يمسػرايياإلالرسػمية كريػر الرسػمية  ، مػف خػبلؿ تتبػع  كرصػد تحركػات المؤسسػاتاألفريقيالقرف 

 ليا الدكر األكبر في تنفيذ تمؾ السياسة.

االىتمػػػاـ  أف   :كالتػػػي مفادىػػػا ،كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى ثبػػػات صػػػحة الفرضػػػية التػػػي اسػػػتندت عمييػػػا
 أىميػػػةمػػػا تشػػػكمو مػػػف  ىإسػػػراييؿ عمػػػفػػػي  النخبػػػة الحاكمػػػةفػػػي المنطقػػػة يػػػأتي ضػػػمف مػػػدركات  يسػػػراييماإل
ىذا االىتماـ كما تبعو مف جيكد تظػافرت مػع متغيػرات دكليػة  ، كأف  يؿإسرايكاقتصادية لدكلة  ةتيجياستر اجيك 

في بسط نفكذىا في مناطؽ اسػتراتيجية  إسراييؿة بالمنطقة، كساعدت يسراييماإلساىمت في دعـ التحركات 
 ي.بالقكمي العر  األمفمنظكمة  ىا عمر سمبن مما أثٌ  األفريقيفي القرف 

ة فػػي يسػػراييماإل، كلتحجػػيـ التحركػػات فريقيػػةاأليػػة بالعر  أكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تطػػكير العبلقػػات
، كضػػركرة تغييػػر نمػػط األفارقػػةك بػػيف العػػرب  االسػػتراتيجي، مػػف خػػبلؿ رسػػـ خطػػكط لمتعػػاكف األفريقػػيالقػػرف 

كمدىا بالمساعدات البلزمة، كتفعيؿ دكر جامعة الػدكؿ العربيػة لتكػكف  ةالتعامؿ العربي مع تمؾ الدكؿ الفقير 
 عربيةكدعميا في عمؿ شراكة  األفريقيثقافية في القرف  عربية كمساعدتيا في تدشيف مراكز ا،ين بعر  امرجعن 

 مع البييات كالمنظمات الدكلية الخيرية.
  جوة.ر الم ئدفواالميت( وال- األحمرالبحرين ) ع قناةو م( مشر 2013) ةور قمحمد ش دراسة -3

بػػالبحر  األحمػػرر أنبػػكب تصػػؿ البحػػ كىػػك مػػد قنػػاة قنػػاة البحػػريف، عك سػػة بالبحػػث مشػػر اتناكلػػت الدر 
اآلفػاؽ  عػرضك  ،البحػريف ى تػاريخ فكػرة قنػاةإلػ ؼمف خػبلؿ التعػر  ،عك ة لممشر فاألبعاد المختم صدكر  ،الميت

 جيات نظر المعارضيف لو.كك  فكايد كالمخاطرال مف خبلؿ تناكؿ ،عك المستقبمية ليذا المشر 
ا القػكمي حاضػرن  األمػفاه ىي إحدل عناصػر مشكمة المي منيا: أف   عدة، صمت الدراسة نتايجتك  دكق
 ،العربيػػةدم لمػػدكؿ قتصػػاالميػػاه أحػػد عكامػػؿ كمقكمػػات الحفػػاظ عمػػى االسػػتقبلؿ السياسػػي كاال ف  أك  ،كمسػػتقببلن 

 أك لمػػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػػي منابعيػػػػػػػػػا. ةإمػػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػػيطر  خػػػػػػػػػريفلآلا مطمعنػػػػػػػػػ العربيػػػػػػػػػةالميػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػد  كتي 
 نيا:م ،سة إلى مجمكعة مف التكصياتاكخمصت الدر 
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الجكفيػػػة  كالميػػػاه األردفس بػػػالحقكؽ الماييػػػة الفمسػػػطينية فػػػي حػػػكض نيػػػر لمسػػػاالػػػدعكة إلػػػى ضػػػماف عػػػدـ ا
ي بػمكقػؼ عر  المعنيػة لمتكصػؿ إلػى العربيػةلمتشػاكر كالتنسػيؽ مػع الػدكؿ  ةن ىنػاؾ ضػركر  كما أف  ، الفمسطينية

ة كتضػمف اإلدار  الفمسػطينية، ضػمف الحقػكؽتت القػانكف الػدكلي كالتػي ار احد فػي ىػذا الشػأف، كالتمسػؾ بقػر ك م
محكا تسػػي المفاكضػػيف أفٍ  كيجػػب عمػػى ،اكاةسػػل عمػػى قػػدـ المر ؼ األخػػالكامػػؿ الحػػكض مػػع األطػػر  لمشػػتركةا

 رت البحػػثػػركايػع كز كت مجػاؿ الميػػاهفػػي اكضػية فيط كالخطػػط التاء كالمػػكظفيف لمتابعػة الخػػر ابجػيش مػػف الخبػر 
ع الفمسػػػػطيني المصػػػػر  السياسػػػػية كرؿ إحػػػػدل المحػػػػاشػػػػكلػػػػت تزاالحقػػػػكؽ الماييػػػػة الفمسػػػػطينية ال  ف  أك  ،الميػػػػت

ي األردنػبػيف الجػانبيف )(ـ1994) بلـ لمعػاـمعاىػدة الٌسػ نػذف بػدأ ميع قنػاة البحػر ك ركيج لمشػر لتػاك ، يسراييماإل
نقاذ البحر الميت مف الجفاؼ (يسراييماإلك  شػير تالػداليؿ  إال أف   كالػزكاؿ، في سياؽ المحافظة عمى البيية كا 

 االنتقػػػادات التػػي يمكػػػف أفٍ  ييػػدؼ إلػػػى التقميػػؿ مػػػف حجػػـكعػػػايي  ؼ البييػػػي مػػا ىػػػك إال رطػػاءاليػػد إلػػى أف  
 ي كالدكلي.اإلقميمع عمى المستكييف ك المشر  يكاجييا

 الجااوار جدليااة األفريقااي والقاارن العاار ( 2011) وأكاااديميين باااحثين مجموعااة عاان صااادرة دراسااة -4
 . واالنتماء

 كحيكيػػة اسػػتراتيجية ناحيػػة مػػف األفريقػػي القػػرف منطقػػة ىميػػةأ عمػػى الضػػكء المقدمػػة األكراؽ سػػمطت
 منابع في تتحكـ كلككنيا كأكركبا، سياآ شرؽ بيف الرابط تيجىالجيكاسترا مكقعيا لىإ بالنظر العربي، لمكطف
 كالتػأثير التفاعػؿ دايػرة عػف رايبػة ظمػت المنطقػة ىػذه لكػف ،أفريقيػا شػرؽ لمنطقة العيب بكابة عد  تي  كما النيؿ
 الربيػع ثػكرات)التغييػر مكجػة قيػاـ كمػع الرسػمي، العربػي النظػاـ جمػكد ظػؿ فػي الماضػية اعامن  الثبلثيف ةلمد

 التػي القضػايا رالبيػة المػؤتمر كنػاقش العربيػة، االسػتراتيجية المصالح خريطة في التفكير إعادة بدأ( العربي
 رييسػية محػاكر خػبلؿ مػف النيػؿ كحػكض األفريقػي القػرف كمنطقو العربي الكطف بيف العبلقة بطبيعة تتصؿ
 االجتمػػاعي كالثقػػافي كالفكػػرم االسػػتراتيجي ياألمنػػك  كاالقتصػػادم كالسياسػػي التػػاريخي المحػػكر: كىػػي ،عػػدة

 التػػي الماضػػي أخطػػاء مػػف كباالسػػتفادة ،الطػػرفيف بػػيف العبلقػػة مسػػتقبؿ فػػاؽكآ الجػػكار، ىػػذا لفيػػـ كاإلعبلمػػي
 .المنطقة إلى بالتسمؿ سراييؿإل سمحت

 النيال ومناابع األحمار البحار فاي ةيسارائيماإل االساتراتيجية( 2003)الحاي، عباد تياامي أحمدة دراس -5
   .والمستجدات الثوابت

 خػػػػبلؿ مػػػػف النيػػػػؿ كمنػػػػابع األحمػػػػر البحػػػػر فػػػػي ةيسػػػػراييماإل االسػػػػتراتيجية خطػػػػكط رصػػػػدت الدراسػػػػة
 .المستجدة متغيرتيا كرصد المستقرة، ثكابتيا ضااستعر 
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 االسػػتراتيجية ىػػذه محػػددات ضكبعػػ ،األحمػػر البحػػر فػػي ةيسػػراييماإل اتيجيةاالسػػتر  ت الدراسػػةتناكلػػ
 العكامػػػػؿ عمػػػى اشػػػػتممت التػػػي المحػػػػددات، ليػػػذه اطبقنػػػػ أىػػػدافيا كتتنػػػػكع المصػػػالح تتعػػػػدد حيػػػث كمرتكزاتيػػػا،

 .كالديمكررافية كاالقتصادية العسكرية كالمصالح كالجغرافية التاريخية
 القػػرف مػػف التسػػعينيات عقػػد خػػبلؿ األحمػػر البحػػر فػػي االسػػتراتيجي الكضػػع مسػػتجدات عػػرض ثػػـ
  كالدكليػػة يػػةاإلقميم العكامػػؿ مػػف مجمكعػػة تضػػافرت حيػػث كالعشػػريف، الحػػادم القػػرف بدايػػة ىكحتٌػػ الماضػػي،

 .األحمر كالبحر األفريقي القرف منطقة في السياسية التكازنات خريطة رسـ في ساىمت التي
 :كىػػػػى االسػػػػتراتيجية محػػػػددات رضكعػػػػ النيػػػػؿ، منػػػػابع فػػػػي ةيسػػػػراييماإل االسػػػػتراتيجية تتناكلػػػػكمػػػػا 

 عسكرية اقتصادية سياسية قضية سراييؿإل بالنسبة تعتبر التي المياه بقضية مرتبطة جيكبكلكتيكية محددات
 عمػى التركيػز خػبلؿ مػف النيػؿ، منػابع إقمػيـ فػي االستراتيجي الكضع مستجدات عرض ثـ األكؿ، المقاـ في

 .كاالقتصادية يةكالعسكر  السياسية التطكرات
 بسػبب ا،حقيقينػ اارتباكنػ شػيدت النيػؿ كمنػابع األحمػر البحػر في ةيسراييماإل االستراتيجية أف  ب كانتيت الدراسة

 .لميمف إحنيش جزيرة عادةكا   اإلثيكبي - اإلرتيرم التحالؼ كانييار تفكؾ
 األحمػر البحر في كبير دكر بلع مف إسراييؿ ية،اإلقميم القكل في كالخمؿ العالمية التطكرات نتمكٌ ككذلؾ 
 .النيؿ كمنابع

 القومي. األمنتيجية في خدمة اائز االستر ك( ر 1998ويش)در سة عيسى راد-6 
نيػػػػا تػػػػر ر قػػػػكمي ال قطػػػػك منظػػػػ ىكػػػػز عمػػػػتر تالعربيػػػػة  االسػػػػتراتيجية أف   سػػػػةي االدر  يػػػػدي فت  بػػػػأف   لر م، كا 

 ع إمكانيػةك مجمػ ىكػز عمػتيػة تر بلعر ا االسػتراتيجية ف  أك  ،الكػؿ ىمػف األمػة ىػك خطػر عمػ ءالجػز  ىعم لخطرا
كسياسية  قافيةثالمكاجية مع العدك المحتمؿ ىي مكاجية  ف  أك  ،إمكانية ىذا القطر أك ذاؾ ىاألمة كليس عم

ة يػػػػالتجز  ؛ي كالتػػػػي منيػػػػابػػػػالقػػػػكمي العر  األمػػػػفعكامػػػػؿ تيديػػػػد  إلػػػػىسػػػػة اكعسػػػػكرية كحضػػػػارية، كتشػػػػير الدر 
الحػػدكد مػػع  حػػكؿ لخػػبلؼكا ،د الكىميػػة بػػيف األقطػػار العربيػػةكمسػػألة الحػػدك  ،يبػػكاالنفصػػاؿ فػػي الػػكطف العر 

كمحاكلػػة تكسػػيع  ،يبػػفػػي قمػػب الػػكطف العر  إسػػراييؿرع كز  ،كمشػػكمة الميػػاه كاألقميػػات ،فػػيار غر الجكالجػػادكؿ 
كقػػد أكصػػت  كامميػػا،ب ةبيػػالمنطقػػة العر  ىعمػػ ةا لمسػػيطر كتكنكلكجينػػ اكعسػػكرين  اا كسياسػػين ىػػذا الكيػػاف اقتصػػادين 

كالػدخكؿ فػي الصػناعات  إعػداد الجيػكش ىي عمػبالقكمي العر  األمف ةاستراتيجيز تركيجب أف  الدراسة بأنو
عبلقػػات صػػداقة كمصػػالح  كبنػػاء ،األصػػدقاء كتحييػػد الكاليػػات المتحػػدة إذا أمكػػف ةكتكسػػيع دايػػر  االسػػتراتيجية

خراج ،فريقيةاألركسيا كاليند كالدكؿ اإلسبلمية ك ك ركبا كالصيف ك مع أ ػ كا  بالتحػالؼ معيػا  سػراييؿإتغػرييـ  فٍ مى
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يقػاؼ نفكذىػا فػي ثػمف الػدكؿ اإلسػبلمية م ا ابقن سػالمنفصػمة عػف االتحػاد السػكفيتي  كالػدكؿ أفريقيػاؿ تركيػا، كا 
 ككذلؾ كضع استراتيجية لتبادؿ المصالح كالمنافع.

 جنبيةثانًيا: الدراسات األ
1) Okbazghi  Yohannes,(1997), The United States and The Horn of Africa 

an Analytical Study, University of Louisville Press. 

 .دراسة تحميمية ، جامعة لكيسفيؿ بريس األفريقي( ، الكاليات المتحدة كالقرف 1997أككبازري يكىانس )
, األفريقػػييػػة تجػػاه منطقػػة القػػرف تناكلػػت الدراسػػة دكر السياسػػة الخارجيػػة لمكاليػػات المتحػػدة األمريك

ياسػات فػي لخيارات السياسات األساسية لمكاليات المتحدة كاآلليات لتنفيذ تمؾ الس شامبلن  اكصفن  ـ الكاتبقد  ك 
بالحيػاة  الدكر األمريكي في تقديـ المساعدة لشعكب المنطقػة مػف أجػؿ االرتقػاء لالمنطقة, كتطرقت إلى مد

فػػػػي العبلقػػػػات بػػػػيف  كعػػػػف قػػػػدر كبيػػػػر مػػػػف االلتصػػػػاؽ ،السياسػػػػية الديمقراطيػػػػة كتعزيػػػػز التنميػػػػة االقتصػػػػادية
 ة في المنطقة مف حيث األىداؼ.يسراييماإلالسياستيف األمريكية ك 

2) Jeffrey. Lefebvre, (1991), Middle East Conflicts and Middle Level Power 

Intervention in the Horn of Africa. 

فػػي القػػرف  لمتكسػػطكل االمسػػت الػػى القػػكةفػػي الشػػرؽ األكسػػط كتػػدخؿ  لصػػراعات( ، ا1991) ليفرفػػرجيفػػرم 
، جامعػػة ككنيتيكػػت فػػي سػػتامفكرد ، سمسػػمة بيػػت فػػي الدراسػػات السياسػػية كالمؤسسػػية ، الكاليػػات  األفريقػػي
 .المتحدة

فترة ما  خبلؿ األفريقيتناكلت الدراسة التدخبلت السياسية كالعسكرية لدكؿ الشرؽ األكسط في منطقة القرف 
 أسػػػػباب التػػػػدافع كالتنػػػػافس الػػػػدكلي إلػػػػى ىلػػػػالدراسػػػػة إ حيػػػػث تطرقػػػػت ،(ـ(1956ب السػػػػكيس عػػػػاـ ر بعػػػػد حػػػػ

اإليرانػي االىتماـ أحد أىـ أسباب ذلؾ، كما تناكلت الدراسة  يسراييماإلؿ الصرع العربي المنطقة، حيث شكٌ 
الحػػرب خػػبلؿ فتػػرة  األفريقػػيبالمنطقػػة بعػػد الثػػكرات اإلسػػبلمية، كقػػد عرضػػت الدراسػػة البييػػة الداخميػػة لمقػػرف 

لتجنيػػد  كسػػعي الكاليػػات المتحػػدة ،ادات السػػكفيتية لمنظػػاـ اإلثيػػكبي المتمثػػؿ بػػالرييس منجسػػكالبػػاردة، كاإلمػػد
الدراسػة رؤيػة  في صراعيا مػع االتحػاد السػكفيتي خػبلؿ مرحمػة الحػرب البػارة، كطرحػت األفريقيدكؿ القرف 

 استراتيجية لدكؿ العالـ. أىميةمستقبمية لممنطقة كما سكؼ تشكمو مف 
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وة البحثيةالفج تاسًعا:  
الفجاوة البحثياة باين تماك الدراساات  التطارق إلاى تم  ض الدراسات ذات الصمة بالدراسة، بعد استعراض بع

 تي:وىذه الدراسة، وذلك عمى النحو اآل
 الدراسة الحالية التعقي  عمى الدراسات السابقة السابقة الدراسات نتائج

 السياسػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػات بعػػػػػػػػض تتناكلػػػػػػػػ -
 األفريقػػػػي القػػػػرف منطقػػػػة تجػػػػاه ةيسػػػػراييماإل
 كمنطقػة العربػي القػكمي األمف عمى ثرىاكأ

 ال لييػاإ يسػراييماإل كالعبػكر كمؤثرة مجاكرة
 خمػػػػػيج منطقػػػػػة خػػػػػبلؿ مػػػػػف يمػػػػػر كاف د  بيػػػػػ

ركرة تطػكير العبلقػات كصت بض، كأالعقبة
لتقػػػػػػػػػكيض التحػػػػػػػػػرؾ  فريقيػػػػػػػػػةاألالعربيػػػػػػػػػة ك 

 .األفريقيفي القرف  يسراييماإل
 تصػؿ نبكبةأ ناةق مشركع تناكؿ ما كمنيا-

 كرصػػػػػػد الميػػػػػػت بػػػػػػالبحر األحمػػػػػػر البحػػػػػػر
 الشػرؽ فػي السبلـ بعممية المشركع كعبلقة

، كتمحػػكرت الدراسػػة حػػكؿ الميػػاه ،كسػػطاأل
حػػػد ىػػػذه المحػػػاكر السياسػػػية لمصػػػراع أ ف  كأ

ىػػػػػػي  إسػػػػػػراييؿالفمسػػػػػػطينى كالعربػػػػػػي بػػػػػػيف 
 .المياه

 ةمنطقػػػػ أىميػػػػةبػػػرزت بعػػػػض الدراسػػػات أ-
االسػػػتراتيجية  مػػػف الناحيػػػة األفريقػػػيالقػػػرف 

   .كالحيكية لمكطف العربي
 اإلسػػراييمية كمنيػػا مػػا تنػػاكؿ االسػػتراتيجية-

كتأثيرىػػا السػػمبي عمػػى  ،األحمػػرفػػي البحػػر 
 منابع النيؿ.

 أىميػػػػػةعػػػػػف تحػػػػػدثت بعػػػػػض الدراسػػػػػات -
 األمػػػفكأثرىػػػا عمػػػى  األحمػػػرجػػػزر البحػػػر 

ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة تناكلػػػػػػػػت القػػػػػػػػرف  ف  أ -
، كركػػػػػػػزت بدراسػػػػػػػتيا عمػػػػػػػى  األفريقػػػػػػػي

   .خميج العقبة أىمية
ركزت عمى مشركع قناة البحريف كأثر -

مثػػؿ ىػػذه المشػػاريع عمػػى عمميػػة السػػبلـ 
 .كسطفي الشرؽ األ

 أىميػػػةكمػػػا أبػػػرزت بعػػػض الدراسػػػات -
، كالحيكيػػة ياألفريقػػاالسػػتراتيجية لمقػػرف 

الجيكسػتراتيجية لمبحػر  ىميةكتغافمت األ
 .األحمر

 إسػػػراييؿكمنيػػػا مػػػا تنػػػاكؿ اسػػػتراتيجية -
ؿ ضػػػػعؼ ظػػػػفػػػػي  األحمػػػػرفػػػػي البحػػػػر 

 الكجكد العربي.
 األحمػػػرتنػػػاكؿ بعضػػػيا جػػػزر البحػػػر  -

كاكتفػػػػت بأخػػػػذ حالػػػػػة دراسػػػػة مػػػػف ىػػػػػذه 
 األمػػػػف، كتطرقػػػػت الػػػػى نظػػػػرات الجػػػػزر

 .القكمي كالمعاىدات القانكنية

 النفػػػػػػػػكذ الحاليػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة تناكلػػػػػػػػت -
 األحمػػػرالبحػػػر  فػػػي منطقػػػة يسػػػراييماإل
 ىػػػػػػػػػػذه تجػػػػػػػػػػاه ةيسػػػػػػػػػػراييماإل طمػػػػػػػػػػاعكاأل

   .المنطقة
 المشػػػػػػػػػاريع ثػػػػػػػػرأ ت الدراسػػػػػػػػػةكتناكلػػػػػػػػ-

 القػػػػػػػػػكمي األمػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػى االقتصػػػػػػػػػادية
 .العربي

 كيخػػص الباحػػث فػػي الدراسػػة الحاليػػة-
 األمػػػػف عمػػػىه كتػػػأثير  يسػػػراييماإل النفػػػكذ
 المسػػتكيات يػػعجم عمػػى عربػػيال القػػكمي
 ةكاالقتصػػػػػػػػػػػػػادية كالسياسػػػػػػػػػػػػػي ةيػػػػػػػػػػػػػاألمن

 .ةكاالجتماعي
عمػػػى الخطػػػر  ركػػػزت الدراسػػػة الحاليػػػة-
المتمثػػػؿ بكجػػػكده فػػػي البحػػػر  يسػػػراييماإل

كاسػػػػػػػػتغبللو لثػػػػػػػػركات البحػػػػػػػػر  األحمػػػػػػػػر
كشػػػػػػػػػػػكاطيو لزيػػػػػػػػػػػادة نفػػػػػػػػػػػكذه  األحمػػػػػػػػػػػر

مثػػؿ  فريقيػػةاألكباسػػتخداـ بعػػض الػػدكؿ 
اثيكبيػػػػػا كاريتريػػػػػا كبعػػػػػض جػػػػػزر البحػػػػػر 

 .االحمر
مػػػا يميػػػز ىػػػذه الدراسػػػة انيػػػا كضػػػحت ك 

رؤيػػػػػا شػػػػػاممو لبلسػػػػػتراتيجية االسػػػػػراييمية 
 في البحر االحمر.

 



                                                     

11 

كركػػػػػزت عمػػػػػى النظريػػػػػة  ،القػػػػػكمى العربػػػػػي
كذلػؾ  ؛دكؿالكاقعية في انعػداـ الثقػة بػيف الػ

 ب المصمحة الكطنيةيبتغم

ىذه الدراسة بالكشؼ عف الكجػو تميزت 
إلسػػػراييمي فػػػي منطقػػػة منفػػػكذ االحقيقػػػي ل

 البحر األحمر كتبي اس

 
 

 
 
 
 
 



                                                     

 

 
 
 
ى

ىالفصلىالثاني

 

 والسياسية والتاريخية الجغرافية األحمرة البحر ماىي  المبحث األول: 
 العربي  القومي األمن المبحث الثاني:

 المبحث الثالث: األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر
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 تمييد
 ىميتػػوكأ ،كالسياسػػية كالتاريخيػػة الجغرافيػػة األحمػػر بحػػرلم األىميػػة االسػػتراتيجيةيتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ 

 لػػىإ الفصػؿ ـقيس ػػ حيػث ،تكاجيػو التػػي كالتحػديات كمقكماتػػو كمحدداتػو العربػي القػػكمي األمػفك  ،االسػتراتيجية
 كتاريخػو جغرافيتػو عمى الضكء تسميط خبللو تـٌ  األحمر البحر ةماىيٌ  :بعنكاف األكؿ المبحث, مباحث ثبلثة

كشرح الجزر المكجكدة في البحر  ،األحمركالدكؿ المطمة عمى البحر  ،فيو تحكمت التي السياسية كالعكامؿ
عصػكر  ةكينقسػـ إلػى ثبلثػ ،األحمػرلى تاريخ البحر التطرؽ إ ثـ تـٌ  ،كمضايقولمطمة اكتكزيعيا عمى الدكؿ 

 الثػاني المبحػث زرٌكػ بينمػا كالعصػر الحػديث ،في العيػد اإلسػبلمي األحمرالبحر ك  ،:عصر ما قبؿ اإلسبلـ
 كالتيديػػػػدات ىػػػػداؼكاأل كالمككنػػػػات شػػػػكاؿكاأل كالمفيػػػػكـ التعريػػػػؼ حيػػػػث مػػػػف العربػػػػي القػػػػكمي األمػػػػف عمػػػػى

النكاحي  مف األحمر لمبحر االستراتيجية ىميةاألتناكؿ  فقد الثالث المبحث اما ،ليا يتعرض التي التحدياتك 
 .كاالقتصادية كالعسكرية السياسية
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 المبحث األول
 األحمرالبحر  ةماىي  

 األحمرجغرافية البحر  أواًل:
( شػرقنا تقريبنػا 42-32 طػكؿ) درجتػى، ك ( شػماالن  30-10بػيف دايرتػي عػرض ) األحمػريقع البحر 

ف ( فػػي اتجػاه عػػاـ بػػيف الشػماؿ الغربػػي كالجنػػكبي الشػرقي ليفصػػؿ بػػي2كػػـ 2350لمسػافة)  كىػك يمتػػد طكلينػػا
لى خميجيف ضيقيف تفصػؿ إ األحمركتقسـ النياية الشمالية لمبحر  ،سياكجنكب رربي آ أفريقياشماؿ شرقي 

يتصػػؿ بػػالبحر المتكسػػط عػػف  بخمػػيج السػػكيس الػػذم لنيايػػة الغربيػػةكتعػػرؼ ا ،شػػبة جزيػػرة سػػيناء فيمػػا بينيمػػا
(، فػػي 2كػـ 193غربػي كالجنػػكبي شػرقي لمسػػافة  ) طريػؽ قنػػاة السػكيس، كيتجػػو ىػذا الخمػػيج بػيف الشػػماؿ ال

كتعػػرؼ النيايػػة الشػػرقية بخمػػيج العقبػػة الممتػػدة بػػيف الشػػماؿ  ،(متػػر205حػػيف يبمػػ  متكسػػط عرضػػو نحػػك )
كيتصػؼ  ،( ) خريطػة(2كػـ16) ، كيبمػ  متكسػط عرضػواتقريبنػ (2كـ190الشرقي كالجنكبي رربي لمسافة )

، حيث (2كـ362قصى عرض لو نحك )كـ(، يبم  أ145بيف)حيث يتراكح عرضة  ،بالضيؽ األحمرالبحر 
ا كػـ( تقريبنػ2,246قصػى عمػؽ لػو )( كأـ490) ي( كيبم  متكسػط عمقػو حػكال2لؼ كـأ 450تبم  مساحتو )

 .(17: 2005)الزككة،
ضػػافة سػػكاحؿ ، كمػػع إكػػـ( 19مػػع خميجػػي العقبػػة كالسػػكيس)  األحمػػرالبحػػر  كيبمػػ  طػػكؿ سػػكاحؿ

 كـ(. 1324خميج عدف يصبح مجمكع طكؿ سكاحمة )
كػػـ( مػػف 187كػػـ( مػػف ىػػذه السػػكاحؿ يغطيػػو حػػكالي )2طكيمػػة، ككػػؿ ) األحمػػرسػػكاحؿ البحػػر  ف  إ

إلػػى تمكػػيف  ،كلكتيكيػػةىػػذا الطػػكؿ المفػػرط لمخػػط السػػاحمي يػػؤدم مػػف ناحيػػة اآلثػػار الجيبك  ،المسػػطح المػػايي
 (32: 1979)محمكد، الدكؿ الكاقع عميو مف حسف مراقبة البحر أك السيطرة عميو

اقتصػادية كسياسػية ميمػة، فمنيػا مػف تعػد نقطػة كصػؿ ميمػة  أىميػةكالممػرات الماييػة  يؽتمتمػؾ المضػا
 أىميةلحدكد العربية ؽ كالخمجاف التي تقع ضمف ايكتمتمؾ المضا .ارات، كتستعمؿ لمتنقبلت كالتجارةبيف الق

لنعقػب ، مضػيؽ تيػراف الػذم يحتػكم عمػى جزيرتػي تيػراف كصػنافير أىميػابالغة، كأثارت خبلفات كثيرة كػاف 
 .ؽيالخمجاف كالمضافيما يمي نبده عف 
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 )الباحث من رفصبت أطمس،(:المصدر
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 خميج العقبة -1
يناء كرػػرب شػػبو الجزيػػرة المحصػػكر شػػرؽ شػػبو جزيػػرة سػػ األحمػػرخمػػيج العقبػػة ىػػك الفػػرع الشػػرقي لمبحػػر 
 إسراييؿالمنفذ الكحيد لكؿ مف  ر كالسعكدية عمى ىذا الخميج، فإنوالعربية، كباإلضافة الى سكاحؿ مص

يػػػة بدكليػػػة مضػػػايؽ تيػػػراف األردنة يسػػػراييماإلبلـ ت اتفاقيػػػة الٌسػػػكلقػػػد نٌصػػػ ،األحمػػػرعمػػػى البحػػػر  األردفك 
، كىػػك المنفػػذ إلػػى كػػؿ مػػف جػػزر تيػػراف كصػػنافير كخمػيج العقبػػة، كبالتػػالي حريػػة المبلحػػة فيػػو كتكجػػد فيػػو

سػراييؿك  األردفالسػعكدية ك  يطرة عمػى الخمػيج الػػتحكـ بػالعبكر إلػى خمػػيج كمصػػر، كبإمكػاف الدكلػة المسػػ ا 
الجػػزر المتحكمػػة بخمػػيج العقبػػة كتمثػػؿ جزيرتػػي  أىميػػةة عمػػى يسػػراييماإلكػػدت الحػػرب العربيػػة العقبػػة، كأ

 .(Orojloo،2015 :89) سراييؿكبرل إل أىمية رتيراف كصنافي

 خميج السويس -2

بػػك طكيمػػة، كىػػك ، كتقػػع فيػػو جػػزر شػػدكاف كأاألحمػػرخمػػيج السػػكيس ىػػك الفػػرع الغربػػي مػػف شػػماؿ البحػػر 
يس كركبا. كفى خميج السك إلى قناة السكيس كمنيا إلى البحر المتكسط كأ األحمرالبكابة الكاصمة مف البحر 

ؽ األخرل الداخمية مضيؽ جكباؿ الذل يػتحكـ فػي مػدخؿ رمب النفط كالغاز المصرم، كمف المضاييكمف أ
 (76: 2017،خميج السكيس.)عياد

 قناة السويس -3
 البحػريف بػيف كتصػؿ كػـ(193)طكليػا يبمػ  مصػر، يقػع داخػؿ المػركر ازدكاجػي اصػطناعي مػايي ممر ىي

 أرمب في يفممر  إلى كعرضينا المٌرة، البحيرات كجنكب شماؿ قسميف إلى طكلينا كتنقسـ ،األحمرك  المتكسط
 ممػػر أسػػرع كتعتبػػر كآسػػيا، أكركبػػا مػػف كػػؿ بػػيف الكقػػت نفػػس فػػي اتجػػاىيف فػػي السػػفف بعبػػكر لتسػػمح أجزاييػػا
ػػػػ15نحػػػػك) كتػػػػكفر القػػػػارتيف بػػػػيف بحػػػػرم  الرجػػػػاء رأس طريػػػػؽ عبػػػػر الرحمػػػػة كقػػػػت مػػػػف المتكسػػػػط فػػػػيا( يكمن
 (37: 2015،)الشحاتالصالح

 با  المند مضيق  -4

لػى كانػت تحػت السػيطرة البريطانيػة إ التػيجزيػرة بػريـ  فيػوكيكجػد بػيف الػيمف كجيبػكتي  باب المندبيقع 
كال يعػػػد الفاصػػػؿ المػػػايي بػػػيف بػػػريـ كالػػػيمف صػػػالح  ،(2كػػػـ12كتبمػػػ  مسػػػاحة جزيػػػرة بػػػريـ ) ،(ـ1967عػػػاـ )

دقة  ، كيطمؽ عميوكـ(27لممبلحة بينما يعد الفاصؿ المايي بيف بريـ كجيبكتي ىك صالح لممبلحة بعرض )
كيعػػد مضػػيؽ بػػاب المنػػدب حمقػػة الكصػػؿ مػػا بػػيف  ،%( مػػف تجػػارة الػػنفط العػػالمي70)ميػػكف كيمػػر خبلليػػا 
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ريتريػػايػػة لكػػؿ مػػف الػػيمف ك اإلقميم الميػػاهكيقػػع مضػػيؽ بػػاب المنػػدب فػػي  ،األحمػػركالبحػػر  الينػػدمالمحػػيط  ؛ ا 
 (ـ1967مػف عػدف عػاـ ) البريطػانيصبح تحت السيادة اليمنية بعد االنسحاب كذلؾ ككف مضيؽ المندب أ

 .(162، 2009)الفتبلكم: مف جية اليمف فيوسفينة  أماليمف رفض  ففبإمكا
 األحمرالدول المطمة عمى البحر  -5

ريتريػػامصػػر كالسػػكداف كالسػػعكدية كالػػيمف ك مػػف  كػػبلن تطػػؿ   عمػػى  (إسػػراييؿك)  األردفكجيبػػكتي ك  ا 
دكلػػة ريػػر  بيػػاإثيك  ف  أكعمػػى الػػررـ كالصػػكماؿ،  إثيكبيػػامػػا الػػدكؿ ريػػر المطمػػة عميػػو فيػػي أ ،البحػػر األحمػػر

لقػػػدرتيا  اكػػػؿ دكلػػػة كفقنػػػ أىميػػػةكتتفػػػاكت  ،اسػػػتراتيجية كبيػػػرة أىميػػػةنيػػػا ذات أال إ األحمػػػرلمبحػػػر  ومشػػػاطي
كسػػكانيا، كتػػأتي مصػػر فػػي مقدمػػة ىػػذه الػػدكؿ كليػػا سػػكاحؿ  مسػػاحتيااالقتصػػادية كالعسػػكرية كالسياسػػية ك 

مصػر ميػزة اسػتراتيجية كتمتمػؾ  ،، كقنػاة السػكس كخمػيج العقبػةاألحمػر( عمى البحػر ـك1850لى )إممتدة 
فيي تتحكـ في ممر السفف التجارية كالعسكرية منيا، كتطؿ عمى  ،السكيس قناةبفضؿ  األحمرفي البحر 

 ىميػػةكتمييػػا فػػي األ ،كالعسػػكرية كالبشػػرية ككزنيػػا الػػدكلي االقتصػػادية عػػف ثركاتيػػا فضػػبلن  ،المتكسػػط البحػػر
 سػاحبلن  لجانب الشرقي مف مضػيؽ بػاب المنػدب كامتبلكيػااليمف بسبب مكقعيا االستراتيجي المطؿ عمى ا

ر المشػرفة لجػز ير مػف اثامتبلكيا الكلى إضافة إ ،كمكانا ميمة كالحديدة كالمخا ،كـ(460بمسافة ) اممتدن 
كيمكػف تقسػيـ الػدكؿ بالترتيػب  ،كالطير كزقػر كحنػيش يبك عمأر الزبير، ك جز عمى المضيؽ منيا كمراف، ك 

( إسػػػراييؿ، فمسػػػطيف المحتمػػػة )األردف، إريتريػػػاالػػػيمف، السػػػعكدية، السػػػكداف، )مصػػػر،  ىميػػػةمػػػف حيػػػث األ
 .(:صحيفة2005،العمـك السياسية) حيث يتـ الحديث عنيا كممر مايي نحك العالـ( ،إثيكبيالى إضافة إ

لػػى الحػػدكد إ جنػػكب العقبػػة ككصػػكالن  مػػف ابػػدءن  األحمػػر  عمػػى البحػػر طػػكيبلن كتمتمػػؾ السػػعكدية سػػاحبلن 
عمييػا  مػكانا، كليػا ةمكانات اقتصادية كبير ا  ساحة كاسعة ك  (. كىي دكلة ميمة لياكـ1830سافة)اليمنية بم

 .[:صحيفة1999]المكسكعة العربية العالمية،( كـ700لى مسافة )إ كجدة كنبع، كلمسكداف ساحؿ يمتد
 ( فػػػػػػيكػػػػػػـ1000د )تػػػػػفميػػػػػا سػػػػػػاحميا المم إثيكبيػػػػػػاعػػػػػػف (1993)التػػػػػي اسػػػػػػتقمت عػػػػػاـ  إريتريػػػػػػامػػػػػا أ
 رىػػػػا عػػػػف جز ، فضػػػػبلن ثيكبيػػػػاكإل صػػػػب الحيػػػػاة التجاريػػػػة ليػػػػاع بلفكتشػػػػك ،عك يمػػػػة كعصػػػػب كمصػػػػمػػػػكانا م
 ر كخيربػػػػػػػػػكتي. كتعتبػػػػػػػػػر جيبػػػػػػػػػكتي دكلػػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػػةقػػػػػػػػػز ك تيجية الميمػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػزر فاطمػػػػػػػػػة كدىمػػػػػػػػػؾ ااالسػػػػػػػػػتر 

 ( ، ككػػػػػػػػكف عاصػػػػػػػػمتوكػػػػػػػػـ245سػػػػػػػػافة )ملتحكميػػػػػػػا فػػػػػػػػي الجػػػػػػػػزء الغربػػػػػػػػي مػػػػػػػػف مضػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػاب المنػػػػػػػػدب ب
ػػػػػػيم امركػػػػػػزن جيبػػػػػػكتي   ع سػػػػػػاحمو عمػػػػػػىفقػػػػػػد كس ػػػػػػ األردفمػػػػػػا أ، يةنسػػػػػػة فر يقاعػػػػػػدة عسػػػػػػكر كفييػػػػػػا  رةا لمتجػػػػػػامن
 سػػػػػػػػػػػػػاحاتمعػػػػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػػػػػو( باالتفػػػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػػعكدية مقابػػػػػػػػػػػػؿ تناز كػػػػػػػػػػػػـ30لػػػػػػػػػػػػػى )إ األحمػػػػػػػػػػػػرالبحػػػػػػػػػػػػر 

 الدكليػػػة ةيسػػػي لمتجػػػار يكلػػػو مينػػػاء العقبػػػة الر  ،األردفي مػػػف قكية كاسػػػعة فػػػي الجنػػػكب كالجنػػػكب الشػػػر اصػػػحر 
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ض العربية فػي فمسػطيف ر األ حتمت( التي اسراييؿإل) ة البحر األحمرىميأكتكمف  (132: 1999)المنسي،
مدعكمػػة مػػف قبػػؿ الكاليػػات المتحػػدة،  عسػػكريةلػػى ككنيػػا قػػكة إيػػبلت إلػػى مينػػاء إ الرشػػراش ـأكحكلػػت قريػػة 

ريتريػاك  اسػابقن  إثيكبيػامػع  ةفكمتحال  إثيكبيػاقنػاع إتيدؼ سػ، كتةريتيريػإلافػي الجػزر  اين اجػدة عسػكر تك كم االحقنػ ا 
التػي فقػدت سػكاحميا  إثيكبيػاامػا  ،لى مصر كالسػكدافإكصكؿ المياه  متحكـ فيل ر النيؿببناء سدكد عمى ني

رىػػا الصػػكماؿ ك ، بينمػػا يجاااقتصػػادين  ةكلكنيػػا فقيػػر  سػػاحة،ما ك سػػكانن  ةقميميػػة كبيػػر إدكلػػة  يػػان  إ، فإريتريػػالصػػالح 
 و عنػػػػػوسػػػػػاحؿ عمػػػػػى المحػػػػػيط الينػػػػػدم، كلكنػػػػػو يعػػػػػاني مػػػػػف التمػػػػػزؽ الػػػػػداخمي، كانفصػػػػػاؿ شػػػػػمال الػػػػػذم لػػػػػو
 .(11: 2002)عتريس،

 
 األحمر البحر عمى المطمة الدول(2)رقم طةخار                    

 )الباحث من رفصبت أطمس،(:المصدر
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 وتوزيعيا عمى الدول األحمرىم الجزر الموجودة في البحر أ  -6

 (1-1جدول رقم )

 األحمرتوزيع الجسر في البحر 
 أىم الجزر عدد الجزر الدولة   القطر

 دىمؾ، فاطمة، حالب، دكميرا 126 بياإثيك 
 سيبا ،مكليو 6 جيبكتي
 تيراف ، صنافير، فرساف 144 السعكدية
 سكاكف 36 السكداف
 شدكاف  26 مصر
 بريـ، حنيش الكبرل، قمراف ، ذقر 41 اليمف

 (30: 1979 ،المصدر)محمود

 فػػي األفريقػػي كالسػػاحؿ الػػيمف بػػيف ،األحمػػر البحػػر مػػف األدنػػى الجػػزء فػػي تقػػع( بػػريـ) ميػػكف جزيػػرة .1
 فػي المبلحػة بطػرؽ تػتحكـ يػاألن   ؛المنػدب باب مضيؽ في المكجكدة الجزر أىـ مفكىي  ،جيبكتي
 كيصػؿ ، (2كػـ13) مسػاحتيا كتبمػ  صػخرية، بركانيػةن  جزيػرةن  ميػكف جزيرة كتيعتبر، المضيؽ مدخؿ

 الجنػػػكبي يياشػػػاط عمػػػى بحرينػػػا مينػػػاءن  كتمتمػػػؾ ،فػػػكؽ منسػػػكب سػػػطح البحػػػر ـ(65) إلػػػى ارتفاعيػػػا
 .كىى تحت سيادة يمنيةالشمالية  جيتيا في كمطار الغربي،

 الشػػاطا عػػف كػػـ(5) كنحػػك المنػػدب بػػاب مضػػيؽ شػػمالي( كػػـ ََُ) بعػػد عمػػى تقػػع كمػػراف جزيػػرة .2
 9ُ) عػف مسػاحتيا تزيػد كال ،الحديػدة ميناء عفكيمكمترات  عدة ،المجية مف( كـ9ُ) كتبعد اليمني

 .)2كـ
 ريػػر كىػػي ميػػكف، جزيػػرة تجػػاه األحمػػر لمبحػػر الجنػػكبي المػػدخؿ فػػي كتقػػع: حنػػيش جػػزر مجمكعػػة .3

 :المجمكعة ىذه كتشمؿ بالسكاف، مأىكلة
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 الكبرل حنيش -أ
كػػـ(، كتبعػد قرابػػة 5ىػي أكبػػر جػزر حنػػيش، كتقػع فػػي الجيػة الجنكبٌيػػة مػف جزيػػرة حنػيش الصػػغرل بمسػافة )

تتألؼ أرمب مناطؽ الجزيرة مف جباؿ  ،(2كـ518كـ( عف الساحؿ اليمني، تبم  مساحة ىذه الجزيرة )41)
 فكؽ سطح البحر. ا( مترن 430أعمى مرتفع بيا قرابة )كمرتفعات صخرية، كيبم  

 :الصغرل حنيش- ب
تكجػػد بيػػا سبلسػػؿ جبميػػة، كفػػي ك ة حنػػيش الكبػػرل مػػف حيػػث المسػػاحة، تػػأتي فػػي المرتبػػة الثانيػػة بعػػد جزيػػر 

 ـ( فػكؽ سػطح البحػر، ككػذلؾ فييػا تػبلؿ415إلػى )كسطيا جبؿ شديد الكعكرة كالتضاريس، يصػؿ ارتفاعػو 
تقطعيػػػا األكديػػػة العميقػػػة كالمنحػػػدرة باتجػػػاه البحػػػر، تقػػػع فػػػي الجيػػػة الجنكبيػػػة مػػػف جزيػػػرة زقػػػر بمسػػػافة  عػػػدة

 .(2كـ9كـ(، كتبم  مساحة الجزيرة حكالي )16)
ؼ مػف ش المؤلػيضػمف أرخبيػؿ حنػ األحمػرىي إحدل الجزر اليمنٌية الكاقعػة فػي البحػر  :زقر جزيرة .4

ريتريػػاعػػدة جػػزر أخػػرل، كىػػي بالتحديػػد مػػف أكبػػر جػػزر األرخبيػػؿ التػػي تقػػع بػػيف سػػكاحؿ الػػيمف ك   ا 
كيبمػػػػ  مسػػػػاحتيا  كخمػػػػيج عػػػػدف، األحمػػػػربػػػػالقرب مػػػػف مضػػػػيؽ بػػػػاب المنػػػػدب الػػػػرابط بػػػػيف البحػػػػر 

 (29: 2004الجحيفى،)(2كـ65)
 كتبعػد السػكابع، الجػزر الػيمف أىػؿ - عمييػا يطمػؽ الجزر مف مجمكعة كىي: الزبير جزر مجمكعة .5

 جػػزرّ جانبيػػا إلػػى كيكجػػد ،(كػػـ َُٓ) رتيريػػةاإل السػػكاحؿ كعػػف( كػػـ َٓ) اليمنيػػة الشػػكاطا عػػف
 .(كـ7ك ٓ) بيف ما أكبرىا طكؿ يبم  صغيرة

 مػف بعضػيا كيقتػرب ،األحمػر البحػر مػدخؿ مػف بػالقرب تقػع: الطيػر كجبؿ عمي أبك جزر مجمكعة .6
  فتبعد طير أبك أما ،كـ( َّ) حكالي اليمنية حؿالسكا عف عمي أبك جزيرة تبعد ،إرتيريا ساحؿ

 (.كـَٔ) حكالي  أكبرىا طكؿ كيبم  ،اليمنية السكاحؿ عف( كـ ٓٔ) 
 بػػاب مضػػيؽ بمػػدخؿ يػػتحكـ اسػػتراتيجينا مكقعنػػا الجػػزر ىػػذه تحتػػؿ: رتيػػرماإل السػػاحؿ جػػزر مجمكعػػة .7

 :الجزر ىذه كتشمؿ ،المندب
 كىػي ،(ِ كػـ َِْ) مسػاحتيا عصػب مينػاء شػرؽ( كػـ َِ) ةفمسػا عمػى كتقع: يببلح جزيرة -أ

 .بالسكاف مأىكلة رير
 بالنسػبة إرتيريػا عمييػا تسػيطر التػي الجػزر أقػرب كىػي الشػرقي الجنػكب إلػى كتقػع: ديمرا جزيرة-ب
 .المندب باب إلى
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( كػـ َْ) كتبعػد. كػـ(161) طكليػا كيبم  حنيش، جزر مجمكعة مكاجية في تقع: دىمؾ جزيرة-ج
 . نسمة آالؼ( َُ) كيسكنيا ،مصكع مدينة عف( كـ ّٓ) ك مصكع ميناء عف

( إسػراييؿ) اسػتأجرتيا كقػد حنػيش، جػزر مكاجيػة فػي حالػب جزيػرة تقع: فاطمة كجزيرة حالب جزيرة
  .عسكرية قاعدة عمييا كأقامت مف اثيكبيا

 :أىميا مف ،الجزر مف عدد المندب باب لمضيؽ الجنكبي المدخؿ عمى يشرؼ أخرل جية كمف
 الجنػػكب إلػػى عػػدف، مدينػػة مػػف قريبػػة كىػػي ،المنػػدب بػػاب مضػػيؽ عمػػى كتقػػع: سػػعيد خالشػػي جزيػػرة 

 .رنية تربة ذات كىي ،( ِكـ ُِِٔ) مساحتيا كتبم  ميكف جزيرة مف الغربي
 المػػدخؿ عمػػى كتسػػيطر. عػػدف عػػف( كػػـ ََٓ)  كتبعػػد الينػػدم المحػػيط فػػي تقػػع: سػػكقطره جزيػػرة 

 (2كػػػـ2253) كمسػػػاحتيا كػػػـ(37) عرضػػػياك  كػػػـ(120) الجزيػػػرة طػػػكؿ ،األحمػػػر لمبحػػػر الجنػػػكبي
  .(22-16، 1994)الحمكم، 

 

 
 مضايؽ البحر األحمر (3طة رقـ)خار 

 )الباحث من بتصرف أطمس،(:المصدر
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 جزر البحر األحمر (4طة رقـ)ار خ

 )الباحث من بتصرف أطمس،(:المصدر
 األحمرتاريخ البحر ا: ثانيً 

 غربػػيالالطػػكلي بػػيف الشػػماؿ  كامتػػدادهالعػػاـ  الجغرافػػيبحكػػـ خصػػايص مكقعػػة  األحمػػرلعػػب البحػػر 
ة مػػف الناحيػػة الحضػػاري ىميػػةرايػػة فػػي األ ادكارن أ سػػيكمكاآل األفريقػػيالعػػالميف  مػػعكالتقايػػو  شػػرقيالكالجنػػكب 

 األحمػػرطمقػػت عمػػى البحػػر أ التػػيسػػماء كتعػػددت األ ،كايػػؿ مراحػػؿ التػػاريخأكالبشػػرية منػػذ العصػػكر القديمػػة ك 
 لنبػي مطاردتػوخػبلؿ  فيػوبحػر فرعػكف لغػرؽ فرعػكف مصػر  وطمػؽ عميػأفقػد  ؛فةاحؿ التاريخ المختمر خبلؿ م

 (فاركيدسػاف)رريقػي ذ يشػير المػؤرخ اإلإ ،األحمراسـ بحر الممؾ  وعميطمؽ أكما -السبلـ  واهلل مكسى عمي
كىك  ،األحمركيعنى بالمغة الفارسة اسـ البحر  األحمرالذل يطمؽ عمى اسـ البحر  (فإريتريا)مصطمح  ف  أ

كذلػػؾ فػػي عيػػد  ؛األحمػػريػػدعى  فارسػػي إلمبراطػػكر األحمػػرسػػطكرة فارسػػية تنسػػب اسػػـ البحػػر أمػػا جػػاء فػػي 
 .(10: 1979براطكر ميديا)القكسى،مإ

كخػبلؿ المرحمػة  ،القػدـ منػذ  األحمػركلي في التطكر الجبيبكلػكتيكى لمبحػر الفترة التاريخية األ بدأت
ػداخمينػ ابحػرن  األحمػرالقديمة مف ىذه الفترة كاف البحر   التػيكلػى خدمػة تجػارة المنطقػة اال كظيفتػو اا اك خميجن

ػأتيـ لككانػت حػا ،ااذ كاف عدد سػكاف العػالـ محػدكدن  ،بوتحيط  ككػذلؾ كانػت قػدراتيـ البحريػة  ،ا محػدكدةيضن
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يكتسػػب  فٍ أ األحمػػركلػػـ يكػػف البحػػر  ،ذ لػػـ يكػػف مػػف رابطػػة تصػػؿ بػػيف الشػػرؽ كالغػػربإ ،فػػكؽ مياىػػو ضػػييمة
يحفػؿ بيػا  التػيالبحريػة  تاإلمكانيػاذا بدا العالـ خػارج المنطقػة يعػرؼ ا  ك  ،ايبمكتيكية تدريجين الج ىميةىذه األ
 ،جنبيػػة منيػػا الفراعنػػةأاليػػة كشػػعكب فقػػد ازدادت فػػي مياىػػو المبلحػػة عمػػى يػػد جماعػػات متك  ،األحمػػرالبحػػر 

 .(39: 1988)السمطاف، كالبيزنطيكف ،حباشكاأل ،كالركماف

 ىميا:أ ،لى مراحل عديدةإ األحمروينقسم تاريخ البحر 
 سالمما قبل اإل في عيد األحمرالبحر  .1

كتحديػدىـ التجاىػات الريػاح  لخصايصػوبعػد معػرفتيـ  األحمػربرع المصريكف القدماء في ركػكب البحػر 
لػػذلؾ  ؛الشػػعاب المرجانيػػة فػػي مقػػدمتيا تػػأتى كالتػػي ،فيػػوفػػي نطاقػػة كالتعامػػؿ بنجػػاح مػػع مخػػاطر المبلحػػة 

 .(265: 1999ماف تاـ )حسف،أبيف الشماؿ كالجنكب كفى  تقطعو فٍ أفي  نجحت السفف المصرية
حصػكؿ عمػى البخػكر لػى بػبلد الصػكماؿ كجنػكب الجزيػرة العربيػة لمإككصؿ المصريكف منذ فجر التاريخ 

ا لمكاصػبلتيـ مػػع طريقنػ األحمػػرالبحػر  افاتخػذك  ؛زمػػة لممعابػد كالحيػاة الدينيػػةبلخشػاب الكالعطػكر كبعػض األ
معػرفتيـ القديمػة  األحمػرف القدماء اقتحاميـ لطريؽ المبلحة في البحر يؿ عمى المصريكقد سيٌ  ،تمؾ الببلد

 .(62: 1988في بناء المراكب كالسفف الشراعية )ىنرل،
لػػذلؾ  ؛سػػيطرتيـ عمػػى مصػػر افرضػػك  فٍ أالمصػػرية بعػػد  األحمػػركمػػا اىػػتـ البطالمػػة بسػػكاحؿ البحػػر 

كبػديؿ لمقنػكات  األحمػريبلد لتػربط بػيف البحيػرات المػرة كالبحػر قبؿ الم(  285)قناة اصطناعية عاـ  كاجيز 
 األحمػرككانت القناة الجديػدة تنتيػى فػي البحػر  ،المبلحية الصغيرة التي كانت تربط بينيما في العيد القديـ

فػي  األحمػرعمػى اىتمػاـ البطالمػة فػي تجػارة البحػر  خػرى آ كما نجػد دلػيبلن  ،الين اح (عند بمدة كميسما )السكيس
كاىػتـ بػالطرؽ البريػة  ،ليػذا البحػر األفريقػيسسكىا عمى الشػاطا ألمدف كالمستكدعات كمراكز الصيد التي ا

لى ما يتمتع إلتنشيط التجارة عبر ىذا البحر كتركيجيا باإلضافة  األحمرالبحر ك التي تربط بيف كادل النيؿ 
 .(124: 1959ر النيؿ )نصحى،بو ىذا المكقع مف خاصية قصر المسافة بيف الميناء الجديدة كمجرل ني

كبػر كميػة أثـ جاء الركماف كحاكلكا بدكرىـ السيطرة عمى طرؽ التجارة العالميػة كالعمػؿ عمػى مػركر 
 عمػى الػيمف كامػركا بتػدمير عػدف عمػبلن  كنحػفأرسػمكا الحمػبلت  ؛مف ىذه التجارة في األراضي الخاضعة ليـ

فػػػي العصػػػكر  األحمػػػرالركمػػػاف سػػادة البحػػػر صػػػبح أ، كعمػػػى ىػػػذا األحمػػرانتعػػاش تجػػػارة مصػػػر فػػػي البحػػػر 
عداييـ الفرس مف أ ألرباح تقميبلن  األحمرثـ انتيج البيزنطيكف سياسة تشجيع التجارة في البحر  ،الكبلسيكية
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حبػػػاش الػػػذيف كػػػػانكا ف كاأليراضػػػػييـ، كتكطػػػدت العبلقػػػات التجاريػػػة بػػػػيف البيػػػزنطيأالتجػػػارة التػػػي تمػػػر عبػػػر 
 .(11: 1962)يحيي،األحمرالبحر  يسيطركف في ذلؾ الكقت عمى جنكب

 سالمي:في العيد اإل األحمرالبحر  .2

بظيكر الػديف اإلسػبلمي الحنيػؼ فػي مكػة بشػبو الجيػرة العربيػة كانتشػاره بعػد ذلػؾ بشػكؿ سػريع كفػى 
المحػاكر كاالتجاىػات حػدثت تطػكرات متبلحقػة انعكسػت عمػى الػكاقعيف البشػرل كاالقتصػادم لحػكض  جميع

الشػػعكب اإلسػػبلمية عمػػى الجػػانبيف حػػد حمقػػات الػػربط كاالتصػػاؿ كالتفاعػػؿ بػػيف أؿ شػػك ، الػػذماألحمػػرالبحػػر 
لػػػى بػػػبلد إلمكصػػػكؿ  فريقيػػػةاألقػػػاليـ ا لممسػػػمميف فػػػي األو كػػػاف يشػػػكؿ مسػػػارن ن ػػػأكخاصػػػة  ،األفريقػػػيسػػػيكم ك اآل

كاعتبػػر المسػػممكف البحػػر  ،حيػػث يكجػػد الحػػرميف الشػػريفيف فػػي كػػؿ مكػػة المكرمػػة كالمدينػػة المنػػكرة ،الحجػػاز
مػػػف عمػػػر بػػػف  )رضػػػي اهلل عنػػػو(. ا بعػػػد فػػػتح مصػػػر، لػػػذلؾ طمػػػب عمػػػر بػػػف الخطػػػابسػػػبلمين إا بحػػػرن  األحمػػر
عػػادة فػػتح القنػػاة االصػػطناعية التػػي تػػربط بػػيف النيػػؿ كبحػػر الحجػػاز، كحرصػػكا إ (. عنػػو اهلل رضػػي) العػػاص
جنبيػة بمػا فييػا التجارة العابرة لو فػي أيػدل المسػمميف، لػذلؾ كػاف ال يسػمح لمسػفف األ تككف خطكط فٍ أعمى 

 (.69: 2005ي اتجاه الشماؿ)الزككة،السفف اليندية باإلبحار فيما كراء ميناء عدف ف
تعمؿ ىذه  فٍ أفي الشاـ ، ككاف مف المتكقع  يكفكجاءت بعد ذلؾ الحركب الصميبية كاستقر الصميب

ػػػ طرة سػػػي فٌ أا الحػػػركب عمػػػى تكقػػػؼ التجػػػارة التػػػي تمػػػر بػػػيف الشػػػرؽ كالغػػػرب عػػػف طريػػػؽ مصػػػر، كخصكصن
كثػر أا ا جنكبينػيتخػذكا طريقنػ فٍ أجبر التجار كالحجاج العرب عمػى أالصميبييف عمى الشاـ كعمى طريؽ الحج 

مرىـ مػػع خشػػية تػػ  األحمػػرالغػػرب الػػدخكؿ الػػى البحػػر  ةككػػاف السػػمطاف يحػػـر عمػػى تجػػار  ،عػػداءا عػػف األعػدن بي 
ككػاف  ،قػؿ التجػارة فػي ىػذه المنطقػةنيؤكػد احتكػار المسػمميف لعمميػة  فٍ أكما كاف يريد  حباش ضد ببلده،األ

إلػػى ثػػركات خػػر يكصػػميـ آلػػى محاكلػػة العثػػكر عمػػى طريػػؽ إالبرتغػػالييف  سػػباب التػػي دفعػػتٍ ىػػـ األأىػػذا مػػف 
 .(15-12: 1962س الرجاء الصالح )يحيي،ألى ر إا تمكنكا مف كصكليـ كبعد ثبلثة عشر عامن الشرؽ، 
كالمحػيط  األحمػرلعربية التي تمػر بػيف البحػر خذت سفف البرتغالييف بعد ذلؾ في مياجمة السفف اأك 
سػػيطرة تامػػة عمػػى البحػػار الجنكبيػػة لمػػدة  ارػػبلؽ منافػػذ البحػػر الينديػػة فػػي كجػػو العػػرب، كسػػيطرك ا  ك  ،الينػػدم

دل أك  ،س الرجػاء الصػالحألػى طريػؽ ر إكركبػا أكبر مف التجػارة البحريػة مػع لكا الجانب األذ حكٌ إا ،قرف تقريبن 
ثنػاء ذلػؾ كػاف العثمػانيكف قػد اسػتكلكا عمػى بػبلد أفػي  كالخمػيج العربػي، األحمرحر الب أىميةلى فقداف إذلؾ 

سػبلمية إصػبحت أكالتػي  ،األحمرالشرؽ العربي كجعمكا مصر )السكيس( قاعدة بحرية لعممياتيـ في البحر 
( . ـ1538بطػػرد البرتغػػالييف مػػف عػػدف عػػاـ)  العثمػػانيكف تػػراؾي األ السػػكاحؿ الجنكبيػػة الغربيػػة ، بحيػػث نجػػحى 
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جنبيػػة ا بفضػػؿ قػػكة العثمػػانييف التػػي حرمػػت عمػػى السػػفف األسػػبلمين إا بحػػرن  مػػرة أخػػرل األحمػػرصػػبح البحػػر أك 
 .(23-13: 1968ارتياده فيما بعد )حراز،

 في التاريخ الحديث: األحمرالبحر  .3

  ،ساسػػي تمثػؿ فػػي التجػػارةيػا األكىمي  ـ(1580-1577بريطانيػػا المحػيط الينػػدم بػيف عػػامي ) دخمػت
ي الميػاه الشػرقية. التجػارة فػ ىا يحػض بالتنػافس عمػا جديدن ضعؼ الكجكد البرتغالي كانيياره جاء دافعن  ف  أال إ

ىػدافيا حمايػػة طػرؽ التجػارة البريطانيػػة أكمػف بػيف  ـ(0َُٔ)ت شػػركة الينػد الشػرقية فػي عػػاـ يى نًشػأي  امػف ىنػ
ثػػـ  ،فػػي المنػػاطؽ المجػػاكرة ليػػاكحمايػػة االحتكػػار البريطػػاني لممحػػيط الينػػدم بأسػػرىا ك  ،كركبػػاأيف الينػػد ك بػػ
. المقاكمػة البرتغاليػة كاليكلنديػة فػي محاكلػة لمنيػؿ مػف األحمػرلى عدف كالبحر إرسمت الحمبلت البريطانية أ

كؿ اتصػػػاالتيا مػػػع عػػػدف أجػػػرت شػػػركة الينػػػد الشػػػرقية أ (ـَُُٔ -1608يف عػػػاـ )بػػػكفػػػي الفتػػػرة الممتػػػدة 
 ـ(1798)لمصػر فػػي القػرف الثػامف عشػػرنػابميكف  رػزكثػـ جػػاء نشػاء عبلقػات تجاريػػة ىنػاؾ,  ا  ك  ،كسػكقطرة

ت القػكات البريطانيػة احتمٌ ـ ُٕٗٗكفي عاـ  ،ع اليندمدد المكاصبلت البريطانية يي ة خطر داىـناكبم ليعد
 .(59-48: 1988)السمطاف،ثـ رادرتيا  عدة شيرألريـ بالمرسمة مف بكمبام جزيرة 

 ـ(َُِٔ-ُُٗٔ)عػامي بػيف األحمػرالبحػر مػع كؿ اتصػاالتيا أفرنسا فقػد باشػرت ما أ
، حيث  (1709) (َُٖٕ)في العاـ ال إالقياـ بزيارة لمينايي عدف كالمخا  تستطعالسفف الفرنسية لـ  ف  أال إ
كمنػػذ القػػرف السػػادس عشػػر ظػػؿ  ،ع افتتػػاح مصػػنع بالمنطقػػةمػػرت مفاكضػػات حػػكؿ عقػػد معاىػػدة تجاريػػة اد

كفػػػػػي   ،تحػػػػػت حكػػػػػـ رؤسػػػػػاء القبايػػػػػؿ المسػػػػػمميف راألحمػػػػػلمبحػػػػػر  األفريقػػػػػيالجػػػػػزء الجنػػػػػكبي مػػػػػف السػػػػػاحؿ 
الحركػة الكىابيػة فػي شػبو الجزيػرة  ىاستجابت مصر لدعكة السمطاف العثماني كي تقضي عم ـ(ُُُٖ)عاـ

ا في شبو التجارة البريطانية فشكؿ ذلؾ تيديدن  األحمرالبحر  عمدت مصر كقتيا الى تكحيد شاطاف ؛العربية
انييف( بسػطت مصػر نفكذىػا، كىػي تحػت حكػـ الخػديكييف )العثمػ ـ(ُٕٖٗ-ُّٖٔ)كبيف عػامي، دلى الينإ

عنػػدما طمػػب (ـُٖٓٔ )ت ىػػذه الفتػػرة فػػي عػػاـأبربػػرة جنكبػا. بػػد ىحتػػ األحمػػر لمبحػػر األفريقػػيالسػػاحؿ  ىعمػ
ريتريػاصر كآل مف السػكداف ك يضـ الى مكي ذف مف السمطاف العثماني حاكـ مصر اإل الخديكم إسماعيؿ  ا 

ج يخمػ بمػا فييػا األحمػرسػكاحؿ البحػر مصػر فحكمت  ؛ذلؾ ىكافؽ السمطاف عمكقد  ،سنكية ضريبة  نظير
 البحػػػػػػػر ىمينػػػػػػػاء عمػػػػػػػ إثيكبيػػػػػػػاعطػػػػػػػاء إرافضػػػػػػػة فػػػػػػػي الكقػػػػػػػت نفسػػػػػػػو  رجػػػػػػػز قامػػػػػػػت بػػػػػػػاحتبلؿ كمػػػػػػػا عػػػػػػدف، 
 .(37-32: 1979)جرجس،. األحمر

دما مركػػػز الصػػػدارة مػػػف جديػػػد عنػػػ األحمػػػرعػػػاد لمبحػػػر  ـ(1869)كبعػػػد افتتػػػاح قنػػػاة السػػػكيس عػػػاـ
لتثبيػػت يطاليػػا( ا  مبرياليػػة )بريطانيػػا كفرنسػػا ك كقػػد عمػػدت  القػػكل األ ،المتكسػػط اة السػػكيس بػػالبحراتصػػمت قنػػ
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قداميا قرب باب المندب بسمسػمة مػف عمميػات احػتبلؿ  بعػد افتتػاح قنػاة السػكيس كعقػدت اتفاقػات فػي عػاـ أ
ريطانيػػا كاسػػتخدمت ب ،األحمػػر( فػػي محاكلػػة لتحديػػد مصػػالح كػػؿ قػػكة فػػي منطقػػة البحػػر ـ1897-1908)

مبريػػالي كبسػػػط السػػػيطرة عمػػػى كنقطػػػة انطػػبلؽ لممارسػػػة تكسػػػعيا األ قكاعػػدىا البحريػػػة كالعسػػػكرية فػػي عػػػدف
راضي العدنية منشػية مسػتعمرة عػدف بػؿ كاحتمػت مصػر ا مف األضمت بريطانيا مزيدن  األحمرمنطقة البحر 

ثػػػـ السػػػكداف   (ـ1884)كمػػػا احتمػػػت مينػػػايي الصػػػكماؿ زيمػػػع كبربػػػرة فػػػي عػػػاـ ـ(1882) نفسػػػيا فػػػي عػػػاـ
كلػـ تسػتطع بريطانيػا بعػد احتبلليػا لمصػر  ،كقامت بتدعيـ القاعدة البحرية البريطانية فػي عػدف (،ـ1899)
كانت مصر حصػمت عمػى اسػتقبلليا  فٍ ا  ك  ،األحمرخرل في البحر أيطاليا مناطؽ ا  تمنع احتبلؿ فرنسا ك  فٍ أ

سر بريطانيا كفرنسا ك  ف  أاال ـ( 1937))السياسي( بعد عاـ  ا بعد ما أممت مصر شركة ىاجمتيا مجددن  اييؿا 
صػػبح أك ـ( 1956)مػػا السػػكداف فقػػد حصػػمت عمػػى اسػػتقبلليا فػػي ينػػايرأك ، (ـ1956)قنػػاة السػػكيس فػػي عػػاـ

اسػػػػػػتقبلليا  ثػػػػػػـ نالػػػػػػت عػػػػػػدف كبقيػػػػػػة منػػػػػػاطؽ جنػػػػػػكب شػػػػػػبو الجزيػػػػػػرة العربيػػػػػػة( ـ1960)الصػػػػػػكماؿ مسػػػػػػتقبلن 
 .(115 :1974نعناعة، . )لتصبح جميكرية اليمف الديمقراطية الشعبية(1967)عاـ

كخمػػيج عػػػدف قػػرب بػػػاب  األحمػػرلمبحػػػر  األفريقػػيقػػداميا عمػػى السػػػاحؿ أفرنسػػػا  رسػػخت كمػػف ناحيػػة اخػػػرم
تاحػت ىػذه المحميػات لمفرنسػييف االسػتمرار فػي أك  ،المندب ثـ احتمكا مينػايي أكبػكؾ كتػاجكرا كمينػاء جيبػكتي
( 1894)عاـ إثيكبيامبراطكر إكاتفقت فرنسا مع  0مكاصبلتيـ البحرية مع الشرؽ االقصى كالتبادؿ التجارم

حيػث تشػحف المنتجػػات  ،عػف طريػػؽ مينػاء جيبػكتي األحمػرعمػى بنػاء سػكة حديػد تػربط أديػػس أبابػا بػالبحر 
الكحيػدة عمػى  إثيكبيػاكأصبحت جيبكتي نافذة  ،عمى متف سفف متجية مف أكركبا فريقيةاألكالخامات األكلية 
فػػي عصػػب ـ( 1869)فػػي عػػاـ  األحمػػركف ألكؿ مػػرة عمػػى سػػاحؿ البحػػر يطػػاليكظيػػر اإل العػػالـ الخػػارجي.

يطاليػا إا لمتكسػع لػى اتخػاذ عصػب منطمقنػإيطػاليكف ا ثػـ عمػد اإللػى مسػتعمرة كاحتمكىػا عسػكرين إتحكيميػا  كتـٌ 
كممػػت احػػتبلؿ الصػػكماؿ عػػاـ أثػػـ  إرتيريػػافخمفػػكا بػػذلؾ  ،كاحتمػػكا المنػػاطؽ المجػػاكرة ليػػا ،األحمػػرفػػي البحػػر 

 إرتيريػػاقامػػت بريطانيػػا بػػاحتبلؿ ك يطاليػػا مػػع ألمانيػػا فػػي الحػػرب العالميػػة الثانيػػة إكبعػػدما تحالفػػت  ـ(1925)
 .(82-75: 2005)الزككة،.(1952عاـ) تحت السيطرة البريطانية إرتيرياكبقيت ـ( 1941)عاـ

 األحمرتطور الخارطة السياسية لمبحر  .4
كلػػػى قبيػػؿ انػػدالع الحػػػرب العالميػػة األ راألحمػػػحػػػكض البحػػر  لػػدكؿ المتتبػػع لتطػػكر الخارطػػػة السياسػػية

لعربية تعد ىػي النطػاؽ الكحيػد الػذم لػـ يخضػع لمنفػكذ االجزاء الداخمية مف شبة الجزيرة ا ف  أ ـ(1914عاـ)
ممتػدة بػيف الحػػربيف شػيدت الخريطػة السياسػية تطػكرات متبلحقػة خػبلؿ الفتػرة ال ، كقػدكركبػياالسػتعمارم األ
 مكف حصرىا فيما يمي:كلى كالثانية كيالعالميتيف األ
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 اعمف استقبلؿ مصر رسمين أكبذلؾ ـ( 1922)نيت بريطانيا حمايتيا عمى مصر عاـأ. 
  كحصػمت اإلمػارة ، ا عمييػاميػر عبػداهلل أميػرن عيػيف األكتـ( 1923)عاـ األردفأعمف تككيف إمارة شرؽ

 .ـ(1928)عمى استقبلليا مف النفكذ البريطاني بصكرة جزيية عاـ
 كأعمػػف تأسػػيس المممكػػة  ،سػػعكد معظػػـ شػػبو الجزيػػرة العربيػػةآؿ عبػػد الػػرحمف  كحػػد عبػػد العزيػػز بػػف

 .ـ(1932) العربية السعكدية في سبتمبر عاـ
  حافظػػت الػػػيمف عمػػػى اسػػػتقبلليا ككحػػػدة سياسػػػية بعػػػد عقػػػد معاىػػػدة صػػػداقة مػػػع بريطانيػػػا فػػػي فبرايػػػر

عاىػدة الطػايؼ بػيف كتنازلت عف عسير لممممكة العربية السعكدية كالتصديؽ عمى المـ( 1934)عاـ
 .(75: 2005.) الزككة،ـ(1934)الدكلتيف العربيتيف في يكنيك عاـ

  كالػذم تمخػص فػي تعػاطؼ الحككمػة  ـ(1917)نػكفمبر عػاـ17بمفكر فػي  تصريحأصدرت بريطانيا
كلتبػدأ بعػد  ،مػانييـ بإنشػاء كطػف خػاص بيػـ فػي فمسػطيف العربيػةأالبريطانية مػع الييػكد فػي تحقيػؽ 

ة الفمسػػطينية بػػالتيجير المػػنظـ لمعناصػػر الييكديػػة المشػػتتة فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ ذلػػؾ أكلػػى المأسػػا
كاسػػػتيطانيـ فػػي مسػػػتعمرات خاصػػػة أحسػػف اختيػػػار مكاقعيػػػا كتخطيطيػػا عػػػف طريػػػؽ  ،إلػػى فمسػػػطيف

أراضػػي بػػاإلكراه تحػػت سػػمع كبصػػر السػػمطات البريطانيػػة التػػي  تػػكفيرالككالػػة الييكديػػة التػػي تكلػػت 
عػػدد الييػػكد فػػي فمسػػطيف تجػػاكز ثمػػث  ى أف  جػػرة الييكديػػة ريػػر الشػػرعية حتٌػػتغاضػػت عػػف تيػػارات الي

 .(76: 2005) الزككة، ـ(1936)مميكف عاـ
  ـ(1935)كالحبشة كاحتبلليما عاـ إرتيريانجحت القكات البريطانية في رزك. 

 تطػػػكرات جذريػػػة متبلحقػػػة بعػػػد انتيػػػاء الحػػػرب األحمػػػرحػػػكض البحػػػر لمنطقػػػة كشػػػيدت الخريطػػػة السياسػػػية 
 العالمية الثانية يمكف إنجازىا فيما يأتي:

  كالحبشػػة بمسػػاعدة بريطانيػػا فػػي إنيػػاء االحػػتبلؿ اإليطػػالي ليػػذا الجػػزء مػػف  إرتيريػػانجػػح الكطنيػػكف فػػي
كأعمػف ضػـ  ـ(1941)مبراطكر الحبشة إلى الػببلد عػاـإكما عاد ىيبل سيبلسي  ،األحمرحكض البحر 

إلػػى الدكلػػة  إريتريػػاكفػػي مرحمػػة تاليػػة أعمػػف ضػػـ  ـ(1952) إلػػى الحبشػػة فػػي اتحػػاد فيػػدرالي عػػاـ إريتريػػا
 . (ـ1962)كأحد أقاليميا اإلدارية عاـ

  بعػد حصػكؿ األميػر عبػد اهلل (ـ1946)كأصػبح المممكػة العربيػة الياشػمية عػاـ  ،األردفتغير اسـ شرؽ
 .(78: 1981مايك في نفس العاـ.) جكدة،25ممؾ في  لقب عمى

 ا إلػى كعػد بمفػكر الخػاص بإنشػاء كطػف قػكمي لى فمسطيف العربيػة اسػتنادن تزايدت معدالت ىجرة الييكد إ
بعػد انسػحاب القػكات البريطانيػة منيػا  (ـ1948)كبالفعؿ استكلى الييكد عمى فمسػطيف عػاـ ،لمييكد فييا
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كأعمف ضـ األراضي الفمسطينية الكاقعػة  ،اررـ تدخؿ الدكؿ العربية عسكرين  إسراييؿكأعمف تأسيس دكلة 
فػػي حػػيف تكلػػت  ـ(1949) يػػة الياشػػمية عػػاـاألردنإلػػى المممكػػة  -الضػػفة الغربيػػة -ألردفارػػرب نيػػر 

منػػػذ  دارة الجػػػزء الجنػػػكبي الغربػػػي مػػػف فمسػػػطيف كالمطػػػؿ عمػػػى البحػػػر المتكسػػػط ) قطػػػاع رػػػزة (إمصػػػر 
 .(1949عاـ)

  ٌككػاف  ر الييكد اسػـ الثغػر العربػي "أـ الرشػراش" الكاقػع عمػى رأس  خمػيج العقبػة  كأصػبح  إيػبلت ،كري
ى صػدكر قػرار مجمػس ا عربيػة حتٌػىذا النطاؽ الصغير المطؿ عمى رأس خميج العقبة في األصؿ أرضن 

تحركػػػات عسػػػكرية ، كمػػػع ذلػػػؾ كررػػػـ  ة كمنػػػع أميسػػػراييماإلبكقػػػؼ القتػػػاؿ بػػػيف القػػػكات العربيػػػة ك  األمػػػف
سػػػراييؿمحادثػػػات اليدنػػػة بػػػيف مصػػػر ك  ات تحركػػػت القػػػك  ـ(1949) فػػػي جزيػػػرة ركدس فػػػي فبرايػػػر عػػػاـ ا 

البحػػػػرم الػػػػذم تتكسػػػػطو أـ الرشػػػػراش فػػػػي  ت النطػػػػاؽكاحتمٌػػػػ ،ة صػػػػكب شػػػػمالي خمػػػػيج العقبػػػػةيسػػػػراييماإل
يػة األردنكىػي مينػاء محصػكرة بػيف العقبػة  ،بعػد ذلػؾ يسػراييماإلكلتصبح ميناء إيػبلت  ـ(1949)مارس

 بالشرؽ كطابا المصرية بالغرب.
  ـ(1953)عػاـ كأصػبحت مصػر جميكريػة ،يكليك في مصر التي أنيت النظاـ  الممكي23اندلعت ثكرة 

 . (ـ1954)كما كقعت اتفاقية جبلء القكات البريطانية عف منطقة قناة السكيس عاـ
  مػف لمسػكداف دكلػة مسػتقمة عي أك  ( 1954)لغيت معاىدة الحكـ الثنايي المصرم البريطاني لمسكداف عاـ أي

 (125 :1974نعناعة، . )ـ(1956)ذات سيادة عاـ
 كلمػدة  ـ(1950)مطؿ عمى المحيط اليادم تحت الكصػاية الدكليػة عػاـ لا –لي كضع الصكماؿ اإليطا

ليصبحا  –فالمطؿ عمى خميج عد -قميـ الصكماؿ البريطانيإكاتحد مع  ،استقؿ بعدىاثـ عشرة سنكات 
 .ـ(1960)كؿ يكليك عاـ أعمف استقبلليا في أدكلة مكحدة 

 بعػد سػيطرة القػكات  ـ(1962)ير سػبتمبر عػاـكاخػر شػآعمف النظاـ الجميكرم في الػيمف الشػمالية فػي أ
 مكر في الببلد . اليمنية عمى مقاليد األ

  قميميػة ( خػبلؿ إسػمطنة  17نحػاء الػببلد )حػكالى أسيطرة قكات التحريػر الكطنيػة فػي الػيمف عمػى جميػع
ة ضػػد بعػػد حػرب تحريػػر شػاقة كمشػػرف (ـ1967 )كتػػكبر مػػف عػاـأرسػطس ك أالفتػرة الممتػػدة بػيف شػػيرم 

مػف نفػس العػاـ  (نػكفمبر 29)بريطانية ميناء عػدف فػير قكات خآكرادرت  ،الحتبلؿ البريطانيةالقكات ا
 الديمكقراطي. صبح اسميا السياسي جميكرية اليمفأك  ،عمف استقبلؿ اليمف الجنكبيةأكمف ثـ 
اسػػتفتاء شػػعبي بػػيف  مجػػر أي عنػػدما (ـ1967 )مػػارس عػػاـ 19ت المرحمػػة السياسػػية الثانيػػة فػػي أكبػػد
 ؛مف مجمكع الناخبيف لصالح االرتباط بفرنسا مػع االسػتقبلؿ الػذاتي (%60)تي صكت فيو نحكسكاف جيبك 

حيػػث حصػػمت جيبػػكتي عمػػى الحكػػـ الػػذاتي (ـ1967 )يكليػػك عػػاـ 5لػػذلؾ بػػدا الكضػػع السياسػػي الجديػػد فػػي 
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حتػػػى الكصػػػكؿ  ـ(1977 )ى عػػػاـكاسػػػتمر ىػػػذا الكضػػػع حتٌػػػ ،الفرنسػػػي عفػػػار كعيسػػػى اإلقمػػػيـكعرفػػػت باسػػػـ 
 .(97: 1978بلؿ التاـ.)محمد ،لبلستق

حيث كاف البحر األحمر محط  ،كيرل الباحث أف لمبحر األحمر أىمية جغرافية كتاريخية منذ القدـ
كتكمػػف أىميتػػو االقتصػػادية كالسياسػػية بأنػػو  ،أطمػػاع لمػػدكؿ االسػػتعمارية عمػػى مػػر التػػاريخ كتػػكالي العصػػكر

حيػػث  اإلسػػبلـ،ة قبػػؿ كبعػػد ييػػر مػػف الحمػػبلت الصػػميبممػػر مػػايي يػػربط القػػارات الػػثبلث لػػذلمؾ تكالػػت إليػػو كث
 مما أثارت كثير مف الخبلفات كاألزمات.  ،كانت تمر بو معظـ القكافؿ التجارية كالرحبلت االستكشافية
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 المبحث الثاني
 القومي العربي األمن

ي يىسػػتطيع ميمارسػػة أنشػػطتو بكػػٌؿ كػػ ؛كاالسػػتقرار األمػػفيىحتػػاجي اإلنسػػافي ألف يىعػػيشى فػػي حالػػةو مػػف 
أريحٌيػػةو، كألجػػًؿ ذلػػؾ فرضػػت الٌشػػريعة اإلسػػبلمية مقاصػػد كضػػركرياتو يجػػبي الحفػػاظ عمييػػا كىػػي: الػػٌنفس، 

 األمػػفكالػديف، كالًعػػرض، كالمػػاؿ، كال ييمكػػف لدكلػػةو أٍف تتقػػٌدـ كتىتطػػٌكر كتيحقٌػػؽ الرفاىيػػة لمكاطنييػػا إاٌل بتحقيػػؽ 
 انتشػػػر خػػػبلؿ الفتػػػرة الماضػػػية فػػػي جميػػػع أنحػػػاء العػػػالـ منػػػذ أفٍ  اكثيػػػرن  األمػػػفكلقػػػد رددت كممػػػة  ،كاالسػػػتقرار

كلػػيس كميػػا، فقػػد بػػدأنا  األمػػف  بمعنػػاه المباشػػرة ىػػك أحػػد أنػػكاع األمػػفك  ،اإلرىػػاب كأعمػػاؿ العنػػؼ عنػػد الػػدكؿ
تكافر الغذايي ) األمفالنفسي )ارتباط كثيؽ بالشعكر كاإلحساس(، ك  األمفمثؿ:  األمفعف أنكع  انسمع كثيرن 

االجتمػاعي )تػكفر الطمأنينػة كالرفاىيػة كالتغمػب عمػى المػرض  األمػف(، األمػفالغذاء كعبلقتو بقضػية تحقػؽ 
الثقػػافي كالفكػػرم )عػػدـ كجػػكد أم عكامػػؿ خارجيػػة كرػػزك فكػػرم(،  األمػػفكالجيػػؿ كاالعتػػداء عمػػى الػػنفس(، 

القػكمي  األمػفدراسػة  ف  إ ،لمياه(المايي )تكفر ا األمفاالقتصادم )ثبات في الدخؿ كاستقرار مادم(،  األمف
يػا يطرح التػيسػس المكضػكعية ي الدكلة التي تطبؽ المعػايير كاألتشكؿ اليـك رافعة حقيقية لئلدارة كالحكـ ف

 (16: 2010.)حبيب،جؿ الكصكؿ الى الحكـ الرشيدأمف 
   األمنغوي واالصطالحي لمفيوم التعريف الم: 

لثبلثي أًمف أم حقؽ األماف. قػاؿ ابػف منظػكر: "أمنػت كالفعؿ ا ،في المغة ىك نقيض الخكؼ األمن
ضػد الخػكؼ، كاألمانػة ضػد الخيانػة، كاإليمػاف ضػد الكفػر،  األمففأنا آمف، كأمنت ريرم أم ضد أخفتػو، فػ

 (140 :2001ابف منظكر،) .مف بو قـك ككذب بو قكـكاإليماف بمعنى التصديؽ، كضده التكذيب، فيقاؿ آى 
حػػػبلؿ شػػػعكر األمػػػاف ببعديػػػو النفسػػػػي يشػػػير إلػػػى تحقيػػػؽ حالػػػة مػػػف انك  عػػػداـ الشػػػعكر بػػػالخكؼ، كا 

كالجسػػػدم محػػػؿ الشػػػعكر بػػػالخكؼ، كالشػػػعكر باألمػػػاف قيمػػػة إنسػػػانية ككنيػػػة مرركبػػػة ال تقتصػػػر عمػػػى فيػػػة 
اجتماعيػػة معينػػة أك مرتبطػػة بمسػػتكل الػػدخؿ، فػػالفقير مثػػؿ الغنػػي يحتػػاج إلػػى الشػػعكر باألمػػاف كيسػػعى إلػػى 

فٍ  لصػػعكبة تحقيػػؽ األمػػاف الكامػػؿ، فقػػد أصػػبح يينظػػر لؤلمػػف  االمتمتػػع بػػو، كنظػػرن اختمفػػت درجػػات  تحقيقػػو كا 
 (30 :1999سميماف،   (عمى أنو مسألة نسبية مرىكنة بالسعي لتعزيز أفضؿ الشركط لتكافره 

فليعبدداوا ره اددذا البيدد  الددذ  أ عمعددم مدده جددو  وآمنددعم مدده  كقػػد كرد المفيػػـك فػػي القػػرآف الكػػريـ بقكلػػو تعػػالى: 

 (4-3سكرة قريش، اآليتاف  )    خوف
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 :القومي   األمن تعريف  
 اسػتمرار تىػأميف عمػى الٌدكلػة قػدرة :وبأن ػ( National Security:باإلنجميزيػة) القػكميٌ  األمػف ييعػٌرؼ

 التػي األخطػار لمكاجية الحياة مناحي ميختمؼ في كاالقتصادٌية كالعسكرٌية كالخارجية، الٌداخمية قٌكتيا أساس
ػػػمـ الحػػػرب حالػػػة كفػػػي كالخػػػارج، اخؿالػػػدٌ  مػػػف تيػػػٌددىا كفيمػػػا يمػػػى  (15، 2001)حسػػػيف،  .سػػػكاء حػػػد   عمػػػى كالس 

 التفصيؿ:
 القومي العربي األمن: مفيوم أواًل 

 األمػػػفالتعريفػػػات  نسػػػرد بعػػػض كنسػػػتطيع أفٍ  ،القػػػكمي العربػػػي األمفتعػػػددت اآلراء كالتعريفػػػات الخاصػػػة بػػػ
 القكمي العربي لبعض المفكريف العرب.

 مػػف كمبادييػػا كأسسػػيا األٌمػػة إنجػػازات حفػػظً  عمػػى العربيػػة األٌمػػة قيػػدرة :وبأن ػػ العربااي   القااومي   مااناأل ي عاار ف
 كميػا العربٌية األٌمة يخٌص  أك ميعٌيننا عربيًّا قيطرنا يخص   تيديدنا كاف سكاءن  تكاجييا، التي كالٌتيديدات األخطار

 .(،2013 :143حسنيف )
كمنجػػزات األمػػة كقيميػػا مػػف  العربيػػة عمػػى حمايػػة كامػػؿ التػػراب العربػػيقػػدرة األمػػة  :وبأن ػػ حااوات حيااث ياارى
 (.5، 2002لؤلمة كميا )حكات،  سكاء كانت تمؾ التيديدات مكجية لقطر عربي بعينو أك ،التيديدات

تتخػذ لممحافظػة عمػى أىػداؼ  العربي ىك مجمكعة اإلجراءات التي يمكػف أفٍ  األمف إف   ىويدي: بينما يرى 
اإلمكانػػػات المتاحػػػة كتطكيرىػػػػا، أم  لمنطقػػػة العربيػػػػة فػػػي الحاضػػػر كالمسػػػتقبؿ، مػػػػع مراعػػػاةككيػػػاف كأمػػػاف ا

دراؾ المتغيػرات التػي تحػدث مػف ا  بنػاء القػدرة ك  استغبلؿ المصػادر الذاتيػة ألمػة العربيػة كجعميػا األسػاس فػي
 (.22، 1991)ىكيدم،  حكلنا كفي داخمنا

 القومي العربي األمنا: مقومات ثانيً 
لؤلمػػف  أىميػػةالتػػي تػػكلي الػػدكؿ  دكلػػة، كليػػذا فػػإف  لمالقػػكمي مػػف أىػػـ األكلكيػػات  ألمػػفامكضػػكع  إف  
كتييػػا مكاطنييػا كمؤسسػػاتيا  يػة المختمفػػة المتباينػة كالمتضػاربةاألمنالسياسػػات ا مػػا تقػكـ برسػـ القػكمي رالبنػ

ريػػة اإلرادة الكطنيػػة كح ،كبنػػاء أفػػراد مػػؤمنيف بالمكاطنػػة ،القػػكمي األمػػفلمتكيػػؼ مػػع متطمبػػات  اا كمعنكينػػنفسػػين 
لمتطمبػػات مراحػػؿ كمفاصػػؿ ميمػػة فػػي تػػاريخ دكلػػتيـ لمكاجيػػة األزمػػات كالتحػػديات كاالسػػتيداؼ مػػف  الكاعيػػة

 (22: 2009)نبياف،.القكمي أم مصادر تيديد لؤلمف
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ف يتككف م األمفىذا  ف  ، كعميو فإ"دارة الدكلةإصكؿ أ"قكمي بمفيكمة العاـ ىك عبارة عف ال األمفك 
القػكمي  األمػفسػقاطو عمػى إكىك مػا يمكػف  ،مات تشكؿ في مجمميا اإلطار العاـ لمحكـ الصالحخمسة مقك 

 كىي: ،ساسيةأالعربي الذم يتككف مف خمسو مقكمات 
   -:فأساسيي ىيففي اتجا ـك المق ىذا كريتمح ةالسياسي اتالمقوم :-1

الداخميػة حػزاب كالتنظيمػات لعمػؿ األ ياسػية الداخميػة مػف تنظػيـتتحػدث بػإدارة الحيػاة الس: السياسة الداخمية
رار يسػػاعداف عمػػى جػػراء االنتخابػػات كانتقػػاؿ السػػمطات، فالديمكقراطيػػة كاالسػػتقكضػػماف الحريػػات العامػػة، كا  

 (116: 2007،جكفكبالتالي فيما عنصراف متبلزماف.)ىا ،التنمية الشاممة
 ، كعمػىقامػة عبلقػات دبمكماسػيةإيتحػدد بالعمػؿ السياسػي خػارج حػدكد الدكلػة، مثػؿ ك  الخارجياة:السياساية 

قميميػة بمػا ال ييػدد ا  حػبلؼ دكليػة ك أمكانيػة الػدخكؿ فػي معاىػدات ك ا  ك  ،الدكؿ األخرل كفػؽ المصػالح القكميػة
 (دراسة: 2006ا لمصالحيا القكمية)المالكي،منيا القكمي، كيضمف ليا التأثير في محيطيا الخارجي تحقيقن أ

لػػػة ك ات إلػػػى قػػػدرات الدك الثػػػر ك ارد الطبيعيػػػة ك المػػػ كأ مقتصػػػاداال كـيشػػػير المقػػػ: ةقتصاااادياال اتالمقومااا -2
 عميػػو كـيقػػ مسػػاس الػػذاألككػػذلؾ  ،ى الخػػارجمػػعتمػػاد عدرجػػة االك  (صػػناعية, خػػدماتيػػة، زراع)قتصػػادية اال
 لمػدك ة ىمة المؤ مضافة إلى نسبة اليد العامإلبا ،اا ريعين اقتصادن  كا أا إنتاجين اقتصادن  ونك حيث ك فقتصاد ماال
 تعػػد كالتػػي مسػتدامة تنميػػة إلػى كصػػكالن  اقتصػادم تحقيػؽ نمػػك أجػػؿ مػف, اإلنتػػاج مػؿاك المناسػػب لع ؼظيػك الت

 الدكلػة تمتمكيػا التػي كالثػركات المػكارد بػيف كاضػحة عبلقػة كىناؾ ،جتماعياالك  يستقرار السياسلبل ساألسا
تػؤثر  فٍ أ فمػ د  بيػ الات ك ثػر الك ارد الطبيعيػة ك فر المػك تػ ـعػد كفر أك قػة فػي تػبلذه العيى لمتتجك  ،ميك الق كأمنيا

 يعكس الذم السياسي سمكؾ الدكلةخيرة في بالتالي تؤثر األك مية, ك ا القيتك في ق ـ ث فمك لة ك في اقتصاد الد
 .( 11: 1994)مينا، .الدكلة مؾي لتكمالق األمف سياسة

 ت)طكايػػػػػؼ ،أقميػػػػػا االجتمػػػػػاعي التكػػػػػكيف طبيعػػػػػة إلػػػػػىالعامػػػػػؿ ذا ىػػػػػيشػػػػػير  :االجتماعياااااة اتالمقومااااا -3
 كالنمك السكاني  كالنم فبي فاز ك كذا التك  (صراع كأ كفتعا)قة السايدة في المجتمع بلالع كتكعية (..كمذاىب,

 .(14: 2013محدكدة )األسطؿ،  مكارد ظؿفي  مقتصاداال
 فا مػػىػػمػػة تجػػاه رير ة األك نػػة لقػػك العناصػػر المك فمػػ وزيادتػػ كفيفسػػر ك  ،فالسػػكا لعػػدد كبيػػرة أىميػػة ىنػػاؾ كأف  
 العامػؿ أىميػة ادايمن  ؾر تد فأ بجية الرشيدة ياألمنالسياسة  ف  أك  ،بالعدد فقطـ تماػىيقتصر اال كالب, ك الشع

 تحقيؽ أىدافيا. في يقؼ الذم البشرم
 فػي األكلػى الركيػزة لتسػمؿ الجغرافيػة الطبيعػة ؾ أف  يػتلالجيكبك مػاء مع مفػي رأ: ةوليتكيبالجيو  اتالمقوم -4

 منػاطؽ تعيػيف كتتضػمف ،الجغرافيػة الظػركؼ اىلػة تحػددك سياسػة الد ف  أ كفيعتبر  حيث القكمية قكتيا تككيف
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كتشػػػمؿ المقكمػػػات  ،األقػػػاليـ عمػػػى الصػػػناعات انتشػػػار ككػػػذلؾ طريقػػػة ،فزيػػػع السػػػكاك كيفيػػػة تك  ،لػػػةالدك  أمػػػف
الجيكيكلكليتيكيػػػة : حجػػػـ الدكلػػػة كشػػػكميا كالعبلقػػػات السياسػػػية كاالقتصػػػادية كتأثيرىػػػا عمػػػى البعػػػد العسػػػكرم 

كاالتسػػاع المتػػاح لمتجمعػػات السػػكانية ، كلممػػكارد الطبيعيػػة كتكزيعيػػا ، كقػػرب ذلػػؾ مػػف  ،الطبيعيػػةكالعكايػػؽ 
الحيكية، كاألىداؼ الصناعية الحيكية،  ىميةالحدكد كعبلقتيا مع دكؿ الجكار ، كالمناطؽ كاليييات ذات األ

طبيعيػة ، كشػكؿ سػكاحؿ الدكلػة كمدل تمتع حػدكد الدكلػة كسػكاحميا بحمايػة  ،كالمنافذ البرية كالبحرية لمدكلة
 .(117: 2010،حبيب) لبلستغبلؿ في األنشطة االقتصاديةكطكليا ،كصبلحيتيا 

 المقومات العسكرية -5
 كيعتمد نجاح ىذه المقكمات عمى ما يمى : ،كثرىا فاعميةأالقكمي ك  األمفمقكمات أىـ يا مف ن  إ
عسػػكرية المرسػػكمة التػػي تعبػػر عػػف كجيػػػات العسػػكرية : كىػػى عبػػارة عػػف السياسػػة ال ةصػػيارة العقيػػد -1 

سػػس يتعمػػؽ بطبيعػػة الحػػرب كراياتيػػا كاألكتشػػمؿ كػػؿ مػػا  ،لصػػراع المسػػمحامػػكر أالنظػػر الرسػػمية لمدكلػػة فػػي 
 (34 :2006الجكىرية إلعداد القكات المسمحة .)عبد اليادم،

 بنػاء ييؿإسػرا ضػد معظميػا كاف ماضية مرحمة في أك ما فترة في العربية، الجيكش عقيدة كتختمؼ
 جانػب إلػى كانػت لكنيػا عسػكريًّا، اهتػر  مػا اتجػاه في أمر مأ لقبكؿ امستعدن  يجعمو األساس ىذا عمى المقاتؿ
ػ ربمػا يػان  أ سػكل طبلؽ،اإل عمى كاردة المتحدة الكاليات تكف كلـ لمشيكعية، العداء تدرج ذلؾ،  كراء يقػؼ فٍ مى
 ،إسػػػراييؿ مػػػاـأ اليػػػزايـ نحػػػس اصػػػابو كبعضػػػيا ترىمػػػت، العربيػػػة الجيػػػكش حيػػػث أكثػػػر ،لمعػػػداء الػػػدفع ذلػػػؾ

 إلػى يتقػدـ فٍ أ قبػؿ "جيش ال يقيػر" إلى البعض عند يسراييماإل الجيش ؿتحكٌ . ضدىا القتاؿ بمعنة فأصيبت
 مقاتميػػػو سػػػبلح قبػػػؿ فيػػػو انتصػػػرت الػػػذماألمنيػػػة "  اهلل حػػػزب"  عقيػػػدة كسػػػرتيا الفكػػػرة ىػػػذه ،كػػػاف مو أ قتالػػػو

 أمػػػف قػػػكل لتكػػػكف تسػػػتعد فٍ أ العربيػػػة الجيػػػكش تمػػػؾ عمػػػى صػػػار كقػػػتال القتػػػاؿ، كمػػػع رضأ فػػػي كصػػػمكدىـ
 عنػدما لمػداخؿ، سػبلحيا حكلػت فٍ أ بعػد بأمرىػا مشػككؾ صػار العسػكرية، عقيػدتيا أف   المؤسػؼ مف داخمية،
 سيطرتو يبسط الذم المصرم، الجيش ىنالؾك منيـ،  خطرأ بؿ ال الخارج بأعداء شبوأ الداخؿ أعداء صار
 يكاجػػو الػػذم الػػيمف حػػاؿ لؾككػػذا". العدكيػػة رابعػػة" فػػي فعػػؿ كمػػا الػػداخمي لمقتػػاؿ متأىػػب كىػػك مصػػر داخػػؿ

..  جمدىا تغير لك كما العربية، الجيكش عقايد تتغير مستمرة، ىكذا كفر كر عمميات في خكاتياأك " القاعدة"
 العقيػدة قطتسػ كبالتػالي داخمػي، أمػف قػكل إلػى تتحػكؿ أف الجيكش، ليذه يراد كأنما..  بندقيتو أدار معظميا
، ذات شػػأف ليػػا كػػاف التػػي األصػػيمة ػػ" الرجعيػػات" إلييػػا أضػػيؼ كقػػت فػػي فقػػط، إسػػراييؿ قتػػاؿ كىػػك يػػـك  اأيضن
 .: صحيفة(2011ية، ن)الكطف العما.كاالستعمار االستعمار كأعكاف
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لػػى خبػػراء كذكل إ ج بػػؿ يحتػػاا سػػيبلن مػػرن أيػػة ليسػػت األمنبنػػاء المؤسسػػات  ف  يػػة: إاألمنبنػػاء المؤسسػػات  -2
 مكاؿ كثيرة كراية كاضحة.أختصاص ك ا
اىػػػـ مػػػا يجعػػػػؿ الػػػدكؿ الدكلػػػة قػػػادة عمػػػػى حمايػػػة نفسػػػيا مػػػػف  ف  إا: القػػػدرة عمػػػى تصػػػنيع السػػػػبلح محمينػػػ -3

التيديدات الخارجية كعدـ رضكخيا لمضغط كاالبتزاز الخػارجي ىػك مقػدار مػا تمتمػؾ مػف قػدرة عمػى تصػنيع 
 . (114: 2010رية )حبيب، التكنمكجيا العسككانتاج الحربى لدييا كامتبلؾ 

كانػػت  فػػاذا ،العسػػكرية كاسػػتقرارىا ةا فػػي تنميػػة القػػك ا مػػؤثرن البشػػرية دكرن  ةعػػداد القػػك أالبشػػرية: تمعػػب  القػػكة -4
كىػػك  ،الدكلػة ال تمتمػؾ مػػا يكفييػا مػف العناصػػر البشػرية يتكجػب عمييػػا تجيػيش الشػعب لسػػد الػنقص العػددم

لكجيػػا السػػبلح التػػي تمتمكيػػا ك لبقػػاء تكػػكف ضػػعيفة بػػررـ كػػؿ تكنمكانيػػة اإمػػر تصػػعب اسػػتمراريتو، كبالتػػالي أ
 (31: 2004رمني،أ(.)إسراييؿعمى ذلؾ ) مثاؿالدكلة ك 

إكسػػاب لػػى إيػػا تيػػدؼ ألن   ؛تكػػكف مسػػتمرة فٍ أعمميػػة يجػػب  لتػػدريب الفنػػي لؤلفػػراد كالقػػادة: كىػػيمسػػتكل ا -5
لذلؾ تقكـ  ؛التي تكاجييا ةة لمتحديات الخارجيالسيناريكىات المحتمم كالجنكد الخبرات الكافية لمكاجية ةداالق

كالضػباط األكفػاء القػادريف عمػى  ،عػدادكالشرطية المتخصصة بالتػدريب كاإل الدكؿ بإنشاء الكميات العسكرية
 المسيكلية. تكلي
التجاذبػات بعادىػا عػف أيىػـ مػا يحفػظ المؤسسػة العسػكرية أ ف  إالحفاظ عمى حيادية المؤسسة العسكرية:  -6

إلى حركب أىميػة، ببساطة دخكؿ الببلد  ات الداخمية يعنيدخكليا في الصراعك  ،ثنيةسية كالحزبية كاإلالسيا
 (115: 2010لى تدمير الدكلة كفتح المجاؿ لمتدخبلت الخارجية .)حبيب،كيؤدم إ

 القومي العربي األمنا: التحديات التي تواجو ثالثً 
بجميػع أشػكاًلو.  كاالسػتقرار فييػا األمػفي تيػدد تتعرض الػدكؿ العربيػة إلػى العديػد مػف المخػاطر التػ

كالمػكارد مػف جيػة ، كلغيػاب اإلرادة السياسػية لػدل القػادة  المكقػع ىميػةكىذه التحديات ىي نتيجػة طبيعيػة أل
ات التحػديىػذه  ف  كا   كالتحػكؿ إلػى مركػز قػكة عمػى السػاحة العالميػة مػف جيػة أخػرل. العرب في تغيير الكاقع
 القكمي العربػي منيػا الخارجيػة كالداخميػة، أـ األمفتيدد  عدة عكامؿىنالؾ ك  اثيرة جدن التي يكاجييا العرب ك

تشػػمؿ  كأمػػا العكامػؿ الداخميػة فيػي ،العكامػؿ الخارجيػة فيػي تشػمؿ دكؿ الجػػكار الجغرافػي كالػدكؿ الكبػرل ف  أ
يديػػدات كاألخطػػار فػػإذف الت ي العربػػي.اإلقميمػػقضػػايا عػػدـ انػػدماج األقميػػات كأزمػػة الديمقراطيػػة فػػي النظػػاـ 

تػػػػرتبط بالطاقػػػػات كالثػػػػركات كالخصػػػػايص  القػػػػكمي العربػػػػي كالتػػػػي األمػػػػفالداخميػػػػة كالخارجيػػػػة التػػػػي تكاجػػػػو 
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  اكاسػػػػػتراتيجين  اكسياسػػػػػين ا اقتصػػػػػادين ا ك غرافينػػػػػج مػػػػػةيملمػػػػػكطف العربػػػػػي، جعمػػػػػت منػػػػػو منطقػػػػػة  اسػػػػػتراتيجيةالجيك 
 .اكحضارين 

 :القومي العربي األمنالتحديات الخارجية التي تواجو  -1
, سػراييؿإل العميػا القكميػة األىػداؼ لتحقيػؽ ةيسػراييماإل السياسة تسعي (:إسرائيل) الصييوني التحدي 1-1

, العربيػػػة المنطقػػػة فػػػي مييمنػػػة عظمػػػي إقميميػػػة كقػػػكة, النقيػػػة اليكيػػػة الييكديػػػة ذات الدكلػػػة بإقامػػػة كالمتمثمػػػة
 الجكار دكؿ مع جيدة كعبلقات رمحضا تفكؽ ظؿ كفي, دكلينا بيا معترؼ آمنة حدكد داخؿ بقاييا كضماف
 فػػي -كنػػكعي كمػػي - عسػػكرم كتفػػكؽ, كاقتصػػادينا سياسػػينا المنطقػػة عمػػي سػػيادة ليػػا يػػؤمف بمػػا, الجغرافػػي
  العربية الدكؿ جميع عمي كرير التقميدم التقميدم المجاليف

 أعمػػى مسػػتكل ذات عمػػؿ اسػػتراتيجية خػػبلؿ مػػف القكميػػة كأىػػدافيا راياتيػػا لتنفيػػذ (إسػػراييؿ) كتعمػػؿ
 2001, سػػكيمـ) .المػػدل بعيػػدة العميػػا أىػػدافيا لتنفيػػذ اخبلليػػ مػػف ترسػػـ كالػػذم, الكبػػرل الخطػػة تطمػػؽ عميػػو

:19) 
المحاصػػرة ، أم تطكيػػؽ السياسػػة العربيػػة ،  اسػػتراتيجيةفػػي سياسػػتيا تجػػاه العػالـ العربػػي  إسػػراييؿتبنػػت  كمػا

ا ، كمػا حػدث فػي السػكداف كالتػي ثػـ بترىػ  Peripheral doctrineكىػك مػا يعػرؼ بسياسػة شػد األطػراؼ
بنػػػاءن عمػػػى رربػػػة دكليػػػة قكيػػػة لفصػػػؿ جنػػػكب ( 2011يكليػػػك  9)انتيػػػت بظيػػػكر دكلػػػة جنػػػكب السػػػكداف فػػػي 

 إثيكبيػػابػػدكؿ الجػػكار فػػي  فريقيػػةاألى ة كحتٌػػيسػػراييماإلالسػػكداف ، حيػػث تبلقػػت جميػػع المصػػالح األمريكيػػة ك 
كير بيػػدؼ التكاجػػد سػػمفا هادة جػػكف جػػارنج كمػػف بعػػدالتمػػرد بقيػػا قػػكات حيػػث دعمػػكا جميعنػػ ،ككينيػػا كأكرنػػدا

كالكاليػػات المتحػػدة فييػػا أفضػػؿ كسػػيمة لمسػػيطرة عمػػى  إسػػراييؿالفعمػػي عمػػى أرض جنػػكب السػػكداف التػػي تػػرل 
، إضػافة القكمي العربي عامػة، كالمصػرم السػكداني خاصػة، كبشػكؿ مباشػر األمف، كتيديد األفريقيالعمؽ 

 يسػػػراييماإلمػػػف الجنػػػكب كاالسػػػتثمار بػػػو . ككمػػػا حػػػدث فػػػي التعػػػاكف إلػػػى الحصػػػكؿ عمػػػى الػػػنفط السػػػكداني 
عف طريؽ تطكيؽ الدكؿ العربية كخاصػة  يسراييماإل األمفإلى تحقيؽ نظرية  ااألثيكبي، كالذم ييدؼ أيضن 

عمػى  إسػراييؿمصر كحرمانيا مف أم نفػكذ فػي الػدكؿ المتحكمػة فػي ميػاه النيػؿ مػف منابعػو ، فمقػد حصػمت 
،  األحمػر، حيػث تكاجػدت فػي جػزر دىمػؾ بػالبحر  إثيكبيػافي  كاالستراتيجيةزات العسكرية كثير مف االمتيا

بخصكصػية التػدخؿ العسػكرم المباشػر فػي حالػة  إسػراييؿكما حصمكا عمى اتفاؽ تعاكف عسكرم تتمتع فيو 
، أك كجػػػكد مخػػػاطر أخػػػرل تيػػػدد مصػػػالحيا التجاريػػػة خاصػػػة فػػػي قنػػػاة  األحمػػػرتيديػػػد المبلحػػػة فػػػي البحػػػر 

تحمػؿ طػابع السػرية ، كذلػؾ لػردع  إثيكبيامف بناء قاعدة عسكرية في شماؿ  إسراييؿسكيس ، كما تمكنت ال
بصكرة مفاجية ، كما تصبح المنطقة فػي حػكض النيػؿ عمػى ىييػة  ثيكبياأم تحرؾ مصرم سكداني معاد إل
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لقكاعػد قكس حماية مف شػـر الشػيخ إلػى جنػكب مصػر ككضػع السػد العػالي كيػدؼ عسػكرم ، إضػافة إلػى ا
المصػرية المنتشػرة عمػػى جػانبي السػػد العػالي ، كذلػػؾ اإلجػراء يػػدخؿ المنطقػة ضػػمف دايػرة المراقبػػة فػي كقػػت 

 .)15 ،2007أبك شكيشة ،  ) السمـ ، بما فييا شماؿ السكداف
 تقػػػػكـ التػػػػي المشػػػػاريع تمػػػػؾ المباشػػػػرة( ةيسػػػػراييماإل) العسػػػػكرية التيديػػػػدات إلػػػػى نضػػػػيؼ أفٍ  كيمكػػػػف

 كلبنػاف سكرية )مثؿ مباشرة، ليا المحاذية العربية األقطار عمى الخناؽ تضييؽ أجؿ مف ابتنفيذى( إسراييؿ)
 العربيػة المنطقػة لتفتيػت الػدكؿ تمػؾ فػي الطايفيػة نػار إلشػعاؿ المسػتمر عمميػا خػبلؿ مػف ،(كمصر األردفك 

 تضػػمفك  ناحيػػة مػػف شػػرعية نفسػػيا عمػػى تضػػفي كبػػذلؾ ،الطايفيػػة الػػدكيبلت مػػف ليػػا حػػد   ال مجمكعػػة إلػػى
فساد ،األدياف محاربة في مخططيـ كذلؾ أخرل، ناحية مف ىيمنتيا  إقامػة خػبلؿ مػف العربية المجتمعات كا 
 .(25: 2010األسطؿ، . )بيا العرب كتكييؼ رربية حضارة

 بعيػػدة كاسػػتراتيجية الميػػاه منػػابع عمػػى كاسػػتيبلييا العربيػػة، لمميػػاه (إسػػراييؿ) أطمػػاع إلػػى ىنػػا كنشػػير
 اإلطػػار ىػػذا فػػي كتنفػػذ إثيكبيػػا مػػع عبلقاتيػػا تمتػػيف عمػػى قصػػيرة ليسػػت فتػػرة منػػذ تعمػػؿ اأٌنيػػ كمػػا ، المػػدل

 مغطػاة قنػاة عبر المياه لنقؿ األزرؽ النيؿ عمى مايية سدكد إقامة في كالمساعدة مشتركة، مايية مشركعات
 عسػػكرية مسػػاعدات تقػػديـ مقابػػؿ ،"إيػػبلت" إلػػى كصػػكالن  األحمػػر البحػػر تجتػػاز ماييػػة كنػػاقبلت نيػػر عمػػى أك

 بغيػػة ،إرتيريػػا مػػع يػةاألمنك  العسػػكرية عبلقاتيػػا بتمتػيف( إسػػراييؿ) قامػػت كمػػا ثيكبيػة،اإل الحككمػػة إلػػى كماليػة
 . (27: 2010األسطؿ، . )خطيرة إستراتيجية أىمية ذا ييعدٌ  الذم األحمر البحر جنكب في التكرؿ
 يما يمي:القومي من خالل النظام العربي يتمخص ف األمنعمى  إسرائيلوتأثير 

 .تصفية المقاكمة الفمسطينيةمحاكلة  -1
-الصػراع العربػػي اسػتنزاؼ الطاقػة العربيػة مػف خػبلؿ عمميػة التسػػمح كالػدفاع كذلػؾ فػي إطػار متطمبػات -2
 .يسراييماإل
 يسػراييماإلالقصػؼ  ا مف خبلؿكيظير ذلؾ كاضحن  ،تحجيـ عممية التطكر التكنكلكجي في حدكد معينة -3

 .في السكداف المصانع في الخرطكـ
كتيػػػػدؼ  (كريػػػػرىـ-األكػػػػراد-)جنػػػػكب السػػػػكداف قميات()األتشػػػػجيع الحركػػػػات االنفصػػػػالية لمػػػػدكؿ العربيػػػػة -4

كػػكف ذلػػؾ يػػؤدم إلػػى  كالػػدكؿ التػػي أنشػػأتيا كدعمتيػػا إلػػى إدماجيػػا فػػي المنطقػػة مػػع الػػدكؿ العربيػػة إسػػراييؿ
كتيييػػة شػػبكة مػػف المصػػالح  ،ميةاإلسػػبل -إضػػفاء الصػػفة الطبيعيػػة عمػػى عبلقاتيػػا مػػع دكؿ الجػػكار العربيػػة
 كاقتصػادية تتجػاكز حقيقػة الثقافػة كالتػاريخ المتبادلة مما يؤدم إلى قياـ منظكمة إقميمية عمى أسس جغرافيػة

االقتصػػادية كالتجاريػػة بسػػبب المجػػاؿ الحيػػكم  كبػػذلؾ تزيػػد مػػف عناصػػر قكتيػػا لتطػػكر إمكاناتيػػا ؛كالحضػػارة
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كخاصػػػة الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة مػػػف النػػػاحيتيف  الغربيػػػةلمشػػػرؽ األكسػػػط، كىػػػذا يخػػػدـ مصػػػالح الػػػدكؿ 
 العسكرية كاالقتصادية.

اسػػتمرار  يشػػكؿ مصػػمحة اسػػتراتيجية ليػػا خصكصػػية فػػي تجزيػػة المنطقػػة كضػػماف إسػػراييؿفكجػػكد 
ا إلشػغاؿ ا ميمنػمصػدرن  كاسػتغبلؿ ثركاتيػا الطبيعيػة لتحقيػؽ المصػالح الحيكيػة الغربيػة، كتعػد ،السيطرة عمييػا

كالبلجيػػيف الفمسػػطينييف مػػف جيػػة  مػػف جيػػة إسػػراييؿؿ العربيػػة بمشػػكمة داخميػػة تتمثػػؿ فػػي الحػػركب مػػع الػػدك 
بمػكرة خطػط كبػرامج لمتقػدـ كالتطػكر فػي  كىذا يؤدم في طبيعػة الحػاؿ إلػى إعاقػة الػدكؿ العربيػة عػف ،خرلأ

 (67-42: 1985)ربيع،مختمؼ المجاالت.
 قوم عمى ما يمي:تة يائيمسر اإلن االستراتيجية إولتحقيق ىذه األىداف ف

 ي العربي.اإلقميمعضاء النظاـ أقيؽ التفكؽ العسكرم المطمؽ عمى تح -
 عربية جديدة تحت شتى الذرايع كالكسايؿ كالحجج. ؿ أراضو بلالتكسع كاحت -
العنصػػر  الػػديمكررافي داخػػؿ فمسػػطيف المحتمػػة لضػػماف سػػيطرة فكؽاالسػػتمرار فػػي سياسػػة مػػا يسػػمى بػػالت -

 كالمساعدة ليـ. ؾ بفتح باب اليجرة لييكد العالـ لمقدكـ إلى فمسطيف كتقديـ العكفكذل ؛الييكدم
 استمرارية التحالؼ كالتنسيؽ مع الكاليات المتحدة بشكؿ خاص كمع دكؿ الغرب بشكؿ عاـ. -
العػالـ  دكؿ يات كبقيػة الييػكد فػي شػتى أنحػاءفمكاصمة الضغط عمػى الكتمػة الشػرقية لتيجيػر الييػكد السػك  -

 فمسطيف المحتمة. إلى
 ي العربي.اإلقميمتشجيع كدعـ الطايفية كاألقميات كالحركات االنفصالية في النظاـ  -

 ايعكد أيضن  القكمي العربي األمفالمصدر الرييسي لتيديد  إسراييؿالفيصؿ الحقيقي في اعتبار  "إف  
 البػاحثيف مػف مجمكعػة .)(يؿإسػراي )ة خيػر دليػؿ عمػى خطػكرة تيػدديسػراييماإلإلػى تنػامي القػدرات النككيػة 

،7891 :98) 
 ثيوبي:التحدي اإل 2-1

ػػػأ ثيكبيػػاإل عربيػػػة مثػػػؿ أراضو فقػػػد احتمػػت مطػػػامع إقميميػػة فػػػي دكؿ الجػػػكار الجغرافػػي العربػػػي،  ايضن
كتيػدد كحدتػو الكطنيػة  عمػى السػكداف اصػكماؿ منػذ السػتينات، كتمػارس ضػغطن ضد ال اكخاضت حربن  إرتيريا

ػػأفػػي الجنػػكب، كتطمػػع  بػػدعميا الحركػػة االنفصػػالية السػػكداف كضػػميا إلييػػا، كقػػد  مػػف راضو أفػػي فصػػؿ  ايضن
تػػتحكـ فػي حػػكالي  إثيكبيػا كالسػػكداف، ذلػؾ أف   االقتصػادم لمصػر األمػػفا عمػى خطيػرن  اتيديػػدن  إثيكبيػامارسػت 

القتصػػػاديات كػػػؿ مػػػف  الكميػػػة الحيكيػػػة ىػػػيك ينبػػػع مػػػف اليضػػػبة األثيكبيػػػة م ذالػػػ األزرؽ مػػػف النيػػػؿ (90%)
صرؼ في المياه الكاقعة عمى أراضػييا دكف اعتبػار لبلتفاقػات تمف حقيا ال أف   يا تعتقدكمصر، فإن   السكداف
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 بطػػرس رػػالي أفٍ  آنػػذاؾالماييػػة بػػيف بمػػداف حػػكض النيػػؿ ممػػا حػػدل بػػكزير خارجيػػة مصػػر  المنظمػػة لمحقػػكؽ
تقػػدير الباحػػث كفػػي  ،الحػػرب المقبمػػة فػػي منطقتنػػا سػػتككف حػػكؿ ميػػاه النيػػؿ أف   (1985)فػػي شػػباط  يصػػرح

فالعبلقػات األثيكبيػة منػذ  ي العربػي،اإلقميمػتنخرط في اسػتراتيجيات دكليػة معاديػة لمنظػاـ  إثيكبيا أف  )ىاشـ( 
إبػػاف حكػػـ الػػرييس منغسػػتك عنػػدما  أيػػاـ اإلمبراطػػكر المعػػزكؿ "ىػػيبل سيبلسػػي" معركفػػة كتحالفاتيػػا المشػػبكىة

ػ اجزءن  إثيكبياكانت  ية اسػتكلت عمييػا إسػراييمبشػراء أسػمحة  إثيكبيػا ا قامػت، كمػامػف المعسػكر الشػيكعي أيضن
باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ مسػػػألة تيجيػػػر الييػػػكد األحبػػػاش  ـ(1982)األخيػػػرة أثنػػػاء رزكىػػػا لمبنػػػاف فػػػي حزيػػػراف 

 (70: 2000)ىاشـ،.إسراييؿ)الفبلشا( إلى 
النيػؿ إلػى  عمػى نيػر(2012)عاـ قد يؤدم سد جديد يجرم بناؤه كالسكدافعمى مصر  المياهخطر قمة ف إف

كىنػاؾ منػاطؽ قميمػة  ،إلى اتفاؽ بشػأنو مػع مصػر كالسػكداف إثيكبيااندالع حرب عمى المياه، ما لـ تتكصؿ 
ثيكبيامصر ك في  بنفس الدرجة التي تشيدىا منطقة حكض نير النيؿ افي العالـ تشيد تكترن  بينيما خبلؼ ك  ا 

ا تنفيػػذ تحػػكؿ المشػػكمة، كيجػػرم حالينػػ كبيػػر حػػكؿ السػػد ، المعػػركؼ باسػػـ "سػػد النيضػػة" كالسػػكداف فػػي كسػػط
لقػد كػاف ىنػاؾ حػديث حػكؿ بنػاء سػد عمػى النيػؿ األزرؽ ، جيكسياسي كبير، بمحػاذاة أطػكؿ نيػر فػي العػالـ

بنػػاء السػػد، كانػػت ثػػكرات الربيػػع العربػػي قػػد انطمقػػت، ككانػػت  إثيكبيػػامنػػذ سػػنكات عديػػدة، لكػػف حينمػػا بػػدأت 
سػد ، فػي مشػركع تبمػ  كمفتػو البناء  ـ(2012)في عاـ  إثيكبيا بدأت .مصر حينيا منشغمة بأمكرىا الداخمية

ا بسػػػبب الرافػػد الرييسػػي لنيػػر النيػػؿ، قمقنػػ كيثيػػر السػػد، الػػذم يقػػاـ عمػػى النيػػؿ األزرؽ، أربعػػة مميػػارات دكالر
ا لمخبلفػات بػيف مصػر ؿ استغبلؿ مياه نيػر النيػؿ مصػدرن كشكن ، صباحتماؿ تقميؿ حصة المياه في دكؿ الم

كتعتمػػد مصػػر بصػػفة ، كيمػػر بالسػػكداف كينتيػػي فػػي مصػػر إثيكبيػػا، حيػػث ينبػػع النيػػر مػػف ثيكبيػػاا  كالسػػكداف ك 
 .[نت:BBC ،24/2/2018]شبو كاممة عمى النيؿ في تكفير مياه الشرب كالرم

 اإلثيوبي ريتيرياأل النزاع  3-1
قػت آلخػر ال يختمؼ النزاع اإلريترم اإلثيكبي كثيرنا عف بقيػة النزاعػات الحدكديػة التػي تحػدث مػف ك 

عمى نطػاؽ العػالـ، سػكل أنػو تمٌيػز بككنػو تحػٌكؿ مػف نػزاع حػدكدم حػكؿ منطقػة بعينيػا إلػى صػراع شػمكلي 
( كيمػػكمتر بػػيف البمػػديف، كخمٌػػؼ آثػػارنا إنسػػانية كاقتصػػادية كسياسػػية 1000دار عمػػى طػػكؿ الحػػدكد الممتػػدة لػػػ)

 عميقة عمى مستكل البمديف.
جػػػزء منػػػو باألكضػػػاع االقتصػػػادية، كفػػػي جانػػػب آخػػػر كبحسػػػب تقػػػارير إعبلميػػػة، يػػػرتبط النػػػزاع فػػػي 

 أف   لػػـ تػػنسى  إثيكبيػػا أف  ا ك مٌ سػػي بالقيػػادة السياسػػية فػػي كمتػػا الػػدكلتيف، كفػػي جانػػب ثالػػث بالعامػػؿ النفسػػي، ال

http://www.masrawy.com/news/Tag/17169/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
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بالغػػة ليػػا نظػػرنا لكجػػكد مػػكانا  أىميػػةيػػا كانػػت تشػػكؿ كانػػت فػػي يػػكـ مػػف األيػػاـ خاضػػعة ليػػا، كمػػا أن   إريتريػػا
 كمينايي مصكع كعصب. األحمرإريترية عمى ساحؿ البحر 

، كجزء مف نزاعات ـ(2000ى مايك كحتٌ  1998مايك )كاندلعت الحرب بيف أسمرا كأديس أبابا في 
 (ـ1991)الفعمػػػي فػػػي إريتريػػػايا نزاعػػػات حدكديػػػة بػػػيف الجػػػانبيف بعػػػد اسػػػتقبلؿ لكػػػف سػػػبقت ،األفريقػػػيالقػػػرف 

  .األحمرى البحر مف كاجيتيا البحرية الكحيدة عم إثيكبيا ؛ إذ تسٌبب في حرمافـ(1993)كالرسمي في
عمػػى جميػػع األراضػػي الميتنػػازع عمييػػا كتقػػدمت داخػػؿ األراضػػي  إثيكبيػػافػػي نيايػػة الحػػرب، سػػيطرت 

، مػػف ًقبػػؿ األمػػـ المتحػػدة، لتحسػػـ اإلثيكبيػػة ةاإليريتريػػكقػػت الحػػؽ، تأسسػػت لجنػػة الحػػدكد كفػػي  ،ةاألريتيريػػ
 .ريترياالنزاع بيف الجانبيف، إلمسألة ترسيـ الحدكد كتقضي بانضماـ بمدة "بادمي" ، المنطقة محؿ 

كمنذ ذلؾ الحيف تنتشر قكات مف البمديف عمى طكؿ الحدكد  ،كاصمت احتبلليا لبادمي  إثيكبيا لكف
ػػ( 2016)ثيػػر مكاجيػػات متقطعػػة مثػػؿ تمػػؾ التػػي جػػرت فػػيالبػػال  ألػػؼ كيمػػكمتر، كت ا، مخػػاكؼ مػػف خصكصن

 :صحيفة[9/6/2018]مصراكم، نزاع أكسع، كفؽ تقارير إعبلمية.
 القومي العربي: األمنالتحديات الداخمية التي تواجو  -2

 إخفاق مشاريع التنمية - أ
  مػػػره أ عربػػػي صػػػادمالمبنػػػي عمػػػى ضػػػركرة اقتصػػػاد عربػػػي كاحػػػد أك حتػػػى عػػػف تكامػػػؿ اقت الطػػػرحى  إف  

تسػػكده مظػػاىر القطريػػة المتخبطػػة، كيغيػػب  االقتصػػادم السػػايد فػػي الػػكطف العربػػي ، فالكضػػعاعربينػػ امرركبنػػ
ميثػػػػاؽ جامعػػػػة الػػػػدكؿ العربيػػػػة كاالتفاقيػػػػات  عميػػػػو عنػػػػو التخطػػػػيط القػػػػكمي المتكامػػػػؿ الشػػػػامؿ، الػػػػذم نػػػػٌص 

ديػد مػف اإلشػػكاليات المتعمقػة بالجانػػب يمكػف إبػػراز الع االقتصػادية العربيػة، كدكف الخػػكض فػي ىػذه المسػػألة
 تتمثؿ في: االقتصادم لؤلمف القكمي العربي، كالتي

 .اقطرين ا التبعية العربية لبلقتصاد العالمي، كبطء عممية التنمية االقتصادية كاتخاذىا طابعن  -
 رياب التطكر الشامؿ، كرياب التنسيؽ التجارم كاإلنتاجي بيف ىذه األقطار. -
 األمكاؿ العربية كىركبيا إلى خارج الكطف العربي.تكظيؼ رؤكس  -

ػيعاني الكطف العربي مف أزمة حقيقية في مجاؿ أمنو  بعػد يػـك نتيجػة  االغذايي، كتتضػخـ ىػذه المشػكمة يكمن
ما المػكاد فػي اإلنتػاج، كال سػيٌ  االزدياد الكبيػر فػي عػدد سػكاف الػكطف العربػي، كالػذم يترافػؽ بتنػاقص كاضػح

 .(65: 2005دبش،الغذايية الضركرية)
 

http://www.masrawy.com/news/Tag/17169/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/17169/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
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 المائي األمنالغذائي و  األمنمشكمة  -  
قػػػكل خارجيػػػة عمػػػى  إضػػػافة لسػػػيطرة ،ا لؤلمػػػف القػػػكمي العربػػػيا مباشػػػرن ىػػػذه المشػػػكمة تحػػػدين  تشػػػكؿ
 األمػػفالغػػذايي العربػػي, كقضػػية  األمػػفكمػػف التحػػديات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة, قضػػية  ،مصػػادر الميػػاه

ا كرقػػةن ميمػػةن فػػي الصػػراع السياسػػي كاالقتصػػادم فػػي المنطقػػة المػػايي، حيػػث أصػػبحت أزمػػة الميػػاه حالينػػ
ككػػذلؾ الفقػػر كسػػكء تكزيػػع الػػدخؿ القػػكمي,  ،يػػةاإلقميمالعربيػػة، كربمػػا اعتبػػرت فتيػػؿى األزمػػة فػػي النزاعػػات 

مميػػكف  (70)أكثػػر مػػف ثمثػػي السػػكاف يقيمػػكف فػػي األقطػػار منخفضػػًة الػػدخؿ, كىنػػاؾ أكثػػر مػػف  حيػػث إف  
 .:نت(new ،2011 )فقر.عربي يقعكف تحت خط ال

 . واألرىا حركات التطرف  - ت
تعػػاني معظػػـ الػػدكؿ العربيػػة مػػف اضػػطرابات سياسػػية كفكريػػة كاجتماعيػػة كدينيػػة تسػػبب التطػػػرؼ  

كالعنؼ األمر الذم أدخؿ الكثير مف األنظمة العربية في حالة مف الفكضى كالحركب كالصراعات األىمية، 
سػػاـ الػػدكؿ كالمجتمعػػات العربيػػة إلػػى عػػدة كيانػػات طايفيػػة كمذىبيػػة كقػػد أدت حالػػة االنسػػداد الفكػػرم إلػػى انق

كعرقية كمناطقية، بحيث كصؿ االنحطاط األخبلقي إلػى أدنػى درؾ ممػا ييػدد بتفكػؾ كتشػرذـ المنطقػة إلػى 
ف كػػاف ىػػك األبػػرز، لكػػف ىنػػاؾ  دكيػػبلت ككانتكنػػات، كالتطػػرؼ الػػذم يكاجػػو العػػرب لػػيس فقػػط تطرفػػان دينيػػان كا 

ي كالثقافي كاالجتمػاعي كالتطػرؼ القػكمي، ىػذه األشػكاؿ مػف التطػرؼ تطفػك فتػرة ثػـ تخفػت التطرؼ السياس
يكػكف ذلػؾ بسػبب رد فعػؿ عمػى تطػرؼ آخػر، أك يكػكف شػكبلن مػف  ليظير أحدىا كيتراجع اآلخر، كرالبػان مػا

ىر أشكاؿ االحتجاج عمى االعتداؿ، لذلؾ نجد أف التطػرؼ كالتشػدد ينتشػراف فػي مجتمعػات تكثػر فييػا مظػا
التخمػػػؼ كالجيػػػؿ كاألزمػػػات حيػػػث تخػػػتمط العصػػػبية بالقبميػػػة بالخرافػػػة كاألحكػػػاـ القطعيػػػة النياييػػػة مػػػع الػػػركح 

 :نت(2017)العاصي، العدايية، كىك مناخ تكفره المجتمعات العربية
 كالمػؤطر ضعؼ األنظمة العربيػة كالتعامػؿ مػع الحركػات الدينيػة كاحتػكاء نشػاطيا المػدعـلنتيجة ك  
التعامػؿ مػع  .كقد شكؿ ضعؼ النسؽ العربي لػيس فقػط كؼ كالعنؼصيميش إلى االنحراؼ كالتالبطالة كالت

تأطيرىػػػا فػػػي أكركبػػػا  العربػػػي، بػػػؿ حتػػػى فػػػي التعامػػػؿ مػػػع انصػػػكؿ كمصػػػادر الحركػػػات الدينيػػػة داخػػػؿ الػػػكطف
نتيجػػة األمريكيػة، ضػعفا أدل فػي المرحمػة األكلػى إلػى المػس باألنظمػة العربيػة فػي ذاتيػا  كالكاليػات المتحػدة

 اإلرىػػػابي، كفػػي المرحمػػػة الثانيػػة انقمػػػب ىػػذا النشػػػاط حتػػى عمػػػى الػػدكؿ الغربيػػػة التػػي شػػػكمت أساسػػػا النشػػاط
 (69: 2005)دبش، الحركات الدينية في الكطف العربي كخاصة العالـ اإلسبلمي.
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 اإلسبلمية الدكلة تنظيـب ىكعندما نتحدث عف اإلرىاب فبلبد مف تسميط الضكء عمى ما يسم
 كاألجانب العرب لممقاتميف كتجنيد جذبكالتي تقكـ ب – بداعش -كالمعركؼ كالشاـ، ؽاالعر  في المزعكـ
 كاستغبلؿ العربية، األنظمة معظـ منيا تعاني التي الشرعية أزمة إلى األكلى بالدرجة تستند عكامؿ،لعدة 
، العربي لربيعا تاثكر  عمى كأكربية عربية دكؿ مف المدعكمة القكل بعض كانقبلب الطايفي، الشحف

 كالتحكـ المنطقة، في نيااإلير  كالتدخؿ ف،اكاير  كاليمف كسكريا ؽاالعر  في كالجماعة السنة أىؿ كاضطياد
مستغمة تممؾ التيديدات كحالة الضعؼ العربي لتأصيؿ ىذا  العربية البمداف بعض في السيادية راترابالق

 ، فقد مارسكا أعماالن العربي القكمي لؤلمف اتيديدن  أكبركيشكؿ ىذا التنظيـ المعركؼ بداعش  ،التنظيـ
 تقاتميا، التي بالكتايب الغدر المسممة، بالدماء داعش جماعة استيانةإجرامية تحت شعار اإلسبلـ منيا؛ 

عداـ المسمميف أحياء كما ك ككذلؾ الكذب كالغدر كالسرقة لمماؿ العاـ  معيا تعقدىا التي العيكد كنقض ا 
دعاييك ، كتكفير كؿ مف يخالفيـ، الكساسبة معاذ األردني الطيارفعمكا مع  ـ أنيـ مع الجيش الحر ا 

 المناطؽ عبر لمتمدد داعش استعممتيا التي القذرة األساليب أسكأ مفك يش النصرة في سكريا، كخداعيـ لج
كسرقتيا  جدان، قميمة المباشر العسكرم بالغزك داعش احتمتيا التي المدف فأل احتبلليا، كاعادة المحررة

 داعش ارتكبت لقد ،الخاص الماؿ إلى أيضان  يدىا مدت كربما ليا، حقان  باعتباره سكريا،مماؿ العاـ في ل
 كبكحشية ان ردر  كقتمت السكرم، النظاـ تقاتؿ التي العسكرية، التنظيمات بحؽ الدمكية المجازر تاعشر 
 بالردة عمييـ كالحكـ قتمكىـ، فم فرتك بيانات أصدركا مجزرة رتكبكاا مماك ك التنظيمات، ىذه قادة مف عددان 
ـ( أم أنو مف التحديات المعاصرة لؤلمف 2013، كيرجع تأسيس ىذا التنظيـ لعاـ )لؤلمريكاف العمالة أك

القكمي العربي، بدءنا بالعراؽ كسكريا كليبيا كاليمف، كمحاكلتو لمكصكؿ إلى سيناء، كباقي أرجاء الكطف 
 . (112: 2015)الرقب، العربي
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 مبحث الثالثال
 األحمرستراتيجية لمبحر ا ىميةأ

 :تمييد
ػػ األحمػػريتميػػز البحػػر  يػػة اإلقميما مػػف التعقيػػد عمػػى العبلقػػات بمكقػػع جيكبػػكليتيكي فريػػد يضػػفى نكعن

ذ أكركبػا مػف الشػماؿك  ،كاسػيا مػف الشػرؽ ،مػف الغػرب أفريقيػا :نقطػة التقػاء القػارات الػثبلثفيك  ،كالدكلية ، كا 
ػػمك  األحمػػريحتػػؿ البحػػر  حػػر العربػػي كالمحػػيط الينػػدم ا يػػربط البقعػػو بػػيف بحػػار الشػػرؽ كالغػػرب، فيػػك أيضن

بيػذا يصػبح البحػر  ،المتكسط بكاسػطة مضػيؽ بػاب المنػدب فػي الجنػكب كقنػاة السػكيس فػي الشػماؿبالبحر 
 .ىمزة كصؿ استراتيجية لكثير مف الطرؽ المايية األحمر

 ةاالستراتيجي البحر األحمر أىمية :أواًل 
بػػيف شػػبو  األحمػػريفصػػؿ البحػػر حيػػث  ،يػػتحكـ فػػي طريػػؽ المبلحػػة العالميػػة األحمػػرحػػر الب مكقػػع

 ،كركبػاأكقربو مف  ،أفريقيامكقعو بيف آسيا ك  الىاالستراتيجية تعكد  كأىميتو ،فريقيةاألقارة الالجزيرة العربية ك 
عػف طريػؽ بػاب  كىك منفذ بحرم بيف المحػيط الينػدم كالبحػر المتكسػط كالمحػيط األطمسػي كالخمػيج العربػي

مػف احتيػاطي الػنفط %( 70)حيث يكجد  ،عمى مخزكف نفطي في العالـأقربو مف ك  ،المندب كقناة السكيس
ػػم األحمػػرمػػف منطقػػة  البحػػر ألػػذلؾ يبقػػى  ؛العػػالمي فػػي منطقػػة الخمػػيج العربػػي ػػ ،اا دكلينػػيمن مػػف أ ف  أا بػػعممن

الػدكؿ الكبػرل كاحتياجاتيػا النفطيػة  ف  أ الإالػدكؿ التػي تطػؿ عميػو  ةيككف مف مسؤكلي فٍ أالمنطقة المفركض 
لدكؿ الكبرل بأمف البحر يدم دكؿ المنطقة كازدياد ارتباط اأمف البحر في ألف تترؾ  يافإن  مف النفط العربي 

 ،بخاصػػة فػػي ريػػاب لمػػدكؿ العربيػػة النفطيػػة خػػبلؿ أزمػػة الخمػػيج الثانيػػة عجزىػػا عػػف حمايػػة نفطيػػاالعربػػي ك 
مداداتػػػوميف حراسػػػتو ك أتػػػك  مضػػػيؽ ميػػػـ ىػػػك بػػػاب المنػػػدب، ب مػػػع الخمػػػيج العربػػػي األحمػػػرالبحػػػر  كيػػػرتبط ،ا 

جزيػرة حنػيش ك  إريتريػافػي  إسػراييؿ فكجػكد األحمػرسػيطر عمػى البحػر يمف يسيطر عمييما كمضيؽ ىرمز ك 
، 2016)عثمػػاف،  االسػتراتيجيةمػف الناحيػة  ميػـ األحمػرالبحػر  ريعتبػ، لػذلؾ األحمػرعمػى البحػر  ةسػيطر لم

23) 
نجمتػػػرا كفرنسػػػا المتحػػدة الكاليػػػات مثػػػؿ الكبػػرل القػػػكل حرصػػت فقػػػد األحمػػػرالبحػػر  ىميػػػةأل اكنظػػرن   كا 

 البحػر أىميػة بػرزت كقػد.   فيػو نفػكذ كمنػاطؽ أقػداـ مػكاطا ليػا يكػكف أفٍ  عمػى السػابؽ السػكفياتي كاالتحاد
 ـ(1973األكؿ تشػػريف/حرب)أكتػػكبر فػػي ذلػػؾ اتضػػح كمػػا ،كاألزمػػات الحػػركب أكقػػات إبػػاف بشػػدة األحمػػر
 كذلؾ أىميتو كبرزت ،مصر مع بالتعاكف ةيسراييماإل المبلحة أماـ المندب باب مضيؽ اليمف أرمقت حينما
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 مػػررت (حيػػثـ2003عػػاـ) العػػراؽ ىاجمػػت التػػي القػػكل حشػػد كأثنػػاء ـ(1991) الثانيػػة الخمػػيج حػػرب إبػػاف
 (17، 2001. )المكعد، الحربي العتاد أنكاع مختمؼ عبره
 األحمرحر عسكرية لمب أىمية :ثانًيا

االتجاىػػػات  أحػػػدى  كالسياسػػػية كاالقتصػػػادية كالعسػػػكريةبكػػػؿ المعػػػايير الجغرافيػػػة  األحمػػػريعػػػٌد البحػػػر 
فيػػذا البحػػر، كمسػػرح حػػرب، يحتػػكم عمػػى عػػدد مػػف األىػػداؼ  ،الحيكيػػة لمػػدفاع البحػػرم العربػػي االسػػتراتيجية
بالتسػاكم عمػى السػاحميف اآلسػيكم كاالقتصادية كاإلدارية لسٌت دكؿ عربية تطؿ عميو، كتتػكزع  االستراتيجية

، مثاؿ ذلؾ: األماكف المقدسة القريبػة مػف السػاحؿ فػي المممكػة العربيػة السػعكدية، كقنػاة السػكيس، األفريقيك 
 يراف، كباب المندب، كبعض الجيزر، كالثركات االقتصادية في البحر، كخطكط المبلحػة. كال شػؾ  تكمضيؽ 
يتحكؿ إلى بحيرة مغمقػة،  ىذا البحر يتميز بداللة خاصة، إذ يمكف أفٍ الطبيعة الجغرافية، قد جعمت  في أف  

 (34: 1988،)السمطافالقكمي العربي.  األمفقد تعكس العديد مف المميزات، بالنسبة إلى 
ػػزر  األحمػػرإعػػداد مسػػرح البحػػر  فػػي أف   كيبػػدك لمعمميػػات الدفاعيػػة، بشػػكؿ فٌعػػاؿ كمػػؤٌثر، يجعػػؿ الجي

ػزر، سػكاء عمػى  إلى الدكر الذم يمكف أفٍ  افي عممية التجييز، نظرن  ز أساسيةالكثيرة فيو ركاي تمعبو ىذه الجي
ػػػزر فػػػي المسػػػرح،  اأك العمميػػػاتي أك التكتيكػػػي، ككفقنػػػ االسػػػتراتيجيالمسػػػتكل  لمكقػػػع كػػػؿ جزيػػػرة مػػػف ىػػػذه الجي

 (:نتMoqatel ،2017) كخصايص كؿ منيا كطبيعتيا.
غرافيػة، يتميػز بامتػداد طػكلي كبيػر، فعمػى عػاتؽ الػدكؿ مػف الناحيػة الج األحمػرالبحػر  إلى أف   اكنظرن 

العربيػػة تقػػع مسػػؤكلية الػػدفاع عػػف سػػكاحؿ، سػػكاء فػػي السػػمـ أك الحػػرب. كيصػػٌعب ىػػذه المسػػؤكلية ظػػاىرة 
إلػػى االفتقػػار إلػػى  تخمخػػؿ الكثافػػة السػػكانية كمراكػػز العمػػراف عمػػى طػػكؿ ىػػذه الجبيػػة السػػاحمية، إضػػافةن 

تػػربط بػػيف السػػاحؿ كمنػػاطؽ العمػػؽ، كىػػك مػػا يحتػػاج إلػػى تػػكافر أعػػداد  الطػػرؽ الرييسػػية العرضػػية، التػػي
كبيػػرة مػػف الكحػػدات البحريػػة، التػػي يمكنيػػا تغطيػػة ىػػذه السػػكاحؿ بشػػكؿ مكثػػؼ، خاصػػة أثنػػاء العمميػػات 

 العسكرية. 
، األحمػػرفػػي البحػػر  االسػػتراتيجيةكمػػف العكامػػؿ الجغرافيػػة األخػػرل، التػػي تصػػٌعب مسػػألة الحسػػابات 

، األفريقػػػي، عمػػػى السػػاحؿ (ـ 100ك 70)يط الصػػػخرية العاليػػة، التػػػي يػػراكح ارتفاعيػػػا بػػيفانتشػػار الحػػكا
كأعمى مف ذلؾ عمى الساحؿ اآلسيكم. كتمثؿ تمؾ الحكايط عقبة بيف الساحؿ كالبحػر، تػؤدم إلػى تقميػؿ 
 إمكانػػات تػػكافر كسػػايؿ اإلنػػذار المبكػػر باليجمػػات الجكيػػة عمػػى الكحػػدات البحريػػة، المنتشػػرة فػػي البحػػر

 . األحمر
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كباسػػػتثناء مصػػػر كالػػػيمف كالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية، تفتقػػػر بقيػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة، المطمػػػة عمػػػى البحػػػر 
األمػر الػذم ييػدد أمػف تمػؾ الػدكؿ، فػي حالػة نجػاح  ؛، إلى منافذ بحرية أخػرل تجػاه العػالـ الخػارجياألحمر

       ، )قبػػل أك شػػٌؿ حركػػة تجارتيػػا.أم دكلػػة معاديػػة فػػي فػػرض الحصػػار البحػػرم عمػػى تمػػؾ المنافػػذ البحريػػة، 
 (:صحيفة 2009

، السػػايدة طػػكاؿ العػػاـ فػػي البحػػػر ةالجػػك ماييػػالطبيعػػة الييدركجرافيػػة كاألحػػكاؿ  كعمػػى الػػررـ مػػف أف  
طبيعة سكاحمو كجيزره المحاطة بالشعاب  ، تسمح باستخداـ جميع أنكاع الكحدات البحرية، إاٌل أف  األحمر

ر المسػػاعدات المبلحيػػة، أٌديػا إلػػى تحديػػد طػرؽ المبلحػػة، التػػي تتبعيػا السػػفف أثنػػاء المرجانيػة، كعػػدـ تػكاف
نجػػاح الخصػػـ فػػي  اإلبحػػار، كىػػك مػػا يحػػٌد مػػف قػػدرة المنػػاكرة أثنػػاء العمميػػات العسػػكرية البحريػػة. كمػػا أف  

كفػي  ،يحػٌد مػف إمكانػات امػتبلؾ السػيطرة البحريػة إربلؽ ىذه الممػرات المبلحيػة المحػددة، مػف شػأنو أفٍ 
الكقػػت نفسػػو، يػػؤٌثر تفػػاكت درجػػة حػػرارة المػػاء كالممكحػػة فػػي كفػػاءة عمػػؿ أجيػػزة االسػػتماع تحػػت سػػطح 

 .(53: 2016)عثماف ، امترن  (50)شفافية المياه، التي تصؿ إلى  البحر، إضافة إلى أف  
ب ، أنػػو يمكػػف اعتبػػار ىػػذا البحػػر بحيػػرة شػػبو مغمقػػة، بسػػباألحمػػركقػػد أثبػػت التػػاريخ العسػػكرم لمبحػػر 

كجكد اختناقات رييسية، تتحكـ في مداخمو الشمالية كالجنكبيػة، كتبقػى ليػذا الػدرس المسػتفاد مػف التػاريخ 
 عمى الررـ مف التطكرات التقنية الكبيرة في مجاؿ التسميح.  قيمتو األحمرالعسكرم لمبحر 

ج الثانية، كبػدء ثمة ظاىرة نجمت عف انتياء الحرب الباردة، كانييار االتحاد السكفيتي، كحرب الخمي
ذا  ،األحمػػرمػػكازيف القػػكل فػػي منطقػػة البحػػر  اخػػتبلؿي، كىػػي إسػػراييمعمميػػة التسػػكية لمصػػراع العربػػي  كا 

كانت األرقاـ الدالة عمى القكل بأنكاعيا كأعدادىا، تفسر تفٌكؽ إحدل ىذه الدكؿ في مجاؿ مف مجػاالت 
إذا مػػا كقػػع صػػداـ  ة، تفػػٌكؽ تمػػؾ الدكلػػةىػػذا التفسػػير ال يعنػػي بالضػػركر  القػػكل عمػػى الػػدكؿ األخػػرل، فػػإف  

التحالفػات  تؤٌثر في ميزاف القكل، كتدخؿ في مككنات كٌفتيو. كما أف   عكامؿ أخرل كثيرة ذلؾ أف   ؛مسمح
اـ تمؾ التحالفػات ال تعنػي في حاؿ قي ،األحمرتنشأ بيف بعض الدكؿ المطمة عمى البحر  التي يمكف أفٍ 

 كانت أرقاـ الميزاف العسكرم ترجح كفة ذلؾ التحالؼ. تفٌكؽ تحالؼ عمى آخر، إذا  اأيضن 
، سكاء بشكؿ مباشر أك رير مباشر، في األحمرالكجكد العسكرم لمقكل الكبرل في البحر  أف   كيبدك

كالخمػػيج العربػػي كالمحػػيط الينػػدم، يػػؤٌثر فػػي ميػػزاف القػػكل فيمػػا بػػيف  األفريقػػيالمنػػاطؽ المجػػاكرة، كػػالقرف 
قػػػكة ىػػػذه الػػػدكؿ نفسػػػيا، ىػػػي التػػػي تشػػػكؿ األسػػػاس لتقػػػكيـ الكضػػػع  ، إاٌل أف  األحمػػػردكؿ منطقػػػة البحػػػر 

دعكتيػا  أكثر منػو داخمػو، كأف   األحمركجكد القكل الكبرل، يتركز خارج البحػر  ، خاصة أف  االستراتيجي
األمػر الػذم أحػاؿ المنطقػة، خاصػة فػي فتػرة الحػرب  ؛إلى المنطقة، عادة، تتـ مف جانػب القػكل المحميػة
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مكازيف القكل في المنطقة تشير، بكضكح، إلى  ردة، إلى ساحة لمصراع كالتنافس. كعمى العمكـ، فإف  البا
سػراييؿعدة دالالت، مف أىميػا أف المممكػة العربيػة السػعكدية كمصػر ك  ، تعػٌد مػف أبػرز القػكل العسػكرية ا 

 ( 52: 2017)محمد،. اكتطكرن ا في المنطقة، كأكثرىا تسمحن 
عسػكرية مػف المػكانا العديػدة المطمػة عميػو كالصػالحة  أىمية األحمرالبحر عف ذلؾ اكتسب  كفضبلن 

لبلسػػتخداـ العسػػكرم كالتجػػارم كمػػف طبيعتػػو الفريػػدة كبحػػر داخمػػي يتصػػؿ بالبحػػار كالمحيطػػات الميمػػة، 
بطػػػكؿ شػػػكاطيو  األحمػػػركبػػػالقرب مػػػف سػػػكاحمو تكجػػػد المراكػػػز االقتصػػػادية كمنػػػابع الػػػنفط. يمتػػػاز البحػػػر 

البرية كالجكية الممتازة خاصةن عمػى سػكاحمو الشػرقية، كمػا تمتػاز مكانيػو بعمػؽ مياىيػا  المرتبطة بالطرؽ
ثركاتػػو الماييػػة  الصػػالحة لرسػػك السػػفف كنقػػؿ المعػػدات كاإلمػػدادات العسػػكرية، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، فػػإف  

ات أعمػػػاؽ كافيػػػة إلخفػػػاء الغكاصػػػات، كىػػػك ميػػػداف مثػػػالي لمعمميػػػ األحمػػػرتحتػػػاج إلػػػى الحمايػػػة، بػػػالبحر 
تتمركػػز فيػػو مثػػؿ حػػامبلت الطػػايرات كالبػػكارج البحريػػة  حيػػث بإمكػػاف القطػػع البحريػػة الكبيػػرة أفٍ  ،البحريػػة

عسكرية كبيرة مثؿ جزر مدخؿ حميج السػكيس  أىميةبالجزر التي تتمتع ب األحمرالكبيرة، كيزخر البحر 
تحكـ بالمبلحػػة بػػيف البحػػر يػػا تػػن  إحيػػث  ،التػػي تمثػػؿ أىػػـ طػػرؽ االقتػػراب اإلسػػتراتيجي لمقػػكات العسػػكرية

فتبرز أىميتيا العسكرية  األحمر، أما جزر القطاع الجنكبي في البحر األحمراألبيض المتكسط كالبحر 
في قدرتيا عمى اعتراض الخطكط المبلحية الدكلية لؤلساطيؿ التجارية كالعسػكرية الداخميػة أك الخارجيػة 

 اي المنطقة، كمػف أىػـ الجػزر عسػكرين ات العسكرية فكاستخداميا كنقاط مراقبة لمتحرك األحمرمف البحر 
جػزر فرسػػاف ال تػتحكـ فػي أم مضػػيؽ أك  ، كمػع أف  أىميػػةجزيػرة )دميػرا( األقػرب لبػػاب المنػدب كاألكثػر 

عسػػػكرية إلمكانيػػػة اسػػػتخداميا فػػػي مراقبػػػة التحركػػػات العسػػػكرية فػػػي  أىميػػػةيػػػا ذات نقطػػػة اختنػػػاؽ إال أن  
مكانيػػػة اسػػػتخداميا طػػػة إنػػػذار متقدمػػػة كدفػػػاع أمػػػامي إلعاقػػػة أم ىجػػػـك كتعطيػػػؿ القػػػكات كنق المنطقػػػة كا 

    .المياجمة كتأميف المكاصبلت البحرية كحماية شكاطا المممكة

Albarriyah) ،نت( 2018ػ : 
 :األحمراالقتصادية لمبحر  ىميةاأل: ثالثًا

بعػد افتتػاح قنػاة  فػي التجػارة كالمبلحػة الػدكلييف كخاصػةن  األحمػراالقتصػادية لمبحػر  ىميةكتتمثؿ األ
كيحتػػكل عمػػى  ،نػػكع مػػف األسػػماؾ (300)حيػػث تكجػػد فيػػو  ،ككػػذلؾ أىميتػػو فػػي الثػػركة السػػمكية ،السػػكيس
كيحتػكل مػاؤه السػاخف األجػاج  ،فيك مف أرنى مناطؽ الثػركة المعدنيػة البحريػة فػي العػالـ ،اقتصاديةثركات 

دف الثقيمػػػة كالحديػػػد كالػػػذىب كالفضػػػة عمػػػى نسػػػبة مركػػػزة مػػػف األمػػػبلح المعدنيػػػة الضػػػركرية لكثيػػػر مػػػف المعػػػا
 نت( : Almayadeen ،2017) كالنحاس كالرصاص كالمغنسيـك كالكالسيكـ
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 (18)إلػى اكتشػاؼ ـ( 1970)كقد تكصػمت المجنػة السػعكدية السػكدانية لمتنقيػب عػف المعػادف عػاـ 
ة كالكادميكـ عمى معادف ككميات كبيرة مف الزنؾ كالرصاص كالنحاس األصفر كالفض ممنطقة عميقة تحتك 

حصمت شركات عالمية  كالمنجنيز كالحديد كمعادف أخرل، باإلضافة إلى كجكد النفط في قاع البحر، حيث
ريتريػػايػػة لكػػؿ مػػف الػػيمف ك اإلقميممكبايػػؿ كتكتػػاؿ عمػػى تصػػريح بالتنقيػػب عػػف الػػنفط فػػي الميػػاه  :عػػدة مثػػؿ  ا 
 (22: 2016 )عثماف،

ػػأالطاقػػة  كنقػػؿ لمتجػػارة ؽكطريػػ كبػػرل أىميػػة تمتمػػؾ األحمػػر البحػػر فمنطقػػة  كحسػػب ٌنػػوإ حيػػث ا،يضن
 بعػدىا لتنتقػؿ ،يكمينػا البحػر تعبػر الػدكلي الػنفط مػف طػف مبليػيف أربعػة ييقػارب مػا فإف الرسمية اإلحصاءات

 تعبػػػػر تجاريػػػػة سػػػػفينة ألػػػػؼ (21) إلػػػػى باإلضػػػػافة األرض، بقػػػػاع كافػػػػة ثػػػػـ إلػػػػى كمػػػػف السػػػػكيس، قنػػػػاة إلػػػػى
ػػأكيكجػػد  :صػػحيفة(2017/ينػػاير27السػػكداف اليػػكـ، )0.البحػػر  (2011ديسػػمبر ) فػػيك ، الغػػاز الطبيعػػيا يضن

الػػذل مػػف  الطبيعػػيالسػػعكدية عػػف اكتشػػاؼ كميػػات كبيػػرة مػػف الغػػاز  أرامكػػك أعمػػف الػػرييس التنفيػػذم لشػػركة
 ³مميػػكف قػػدـ 10تػػدفؽ الغػػاز  كيبمػػ  معػػدؿ (:نػػتRetrieved ،16/7/2012لممكػػف االسػػتفادة منػػو تجاريػػا)

كفػي أعقػاب اكتشػاؼ  ،ا مػف المعػادفجػدن يشػتمؿ عمػى كميػات كبيػرة  األحمػرلى ذلؾ البحر إ ةضافا  ، ك ايكمين 
بطمػػب إلػػى األمػػـ  ـ(1968، تقػػدمت شػػركة أمريكيػػة لممػػكارد البحريػػة )فػػي عػػاـ األحمػػرالمعػػادف فػػي البحػػر 

. كقػػد األحمػػرفػػي كسػػط البحػػر  (2كػػـ38.5 )المتحػػدة لمقيػػاـ بعمميػػة كشػػؼ عػػف المعػػادف فقػػط فػػي مسػػاحة
 ىميػػػةالسػػػيادة عمييػػػا. كلكػػػي تػػػتمكف مػػػف تحديػػػد األدكلػػػة ب مىػػػذه المنطقػػػة لػػػـ تطالػػػب أ زعمػػػت الشػػػركة أف  

االقتصػػادية لممعػػادف، طمبػػت الشػػركة الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة األمػػـ المتحػػدة عمػػى أخػػذ عينػػات كعمػػؿ خػػرايط 
كتػػدعى األمػػـ  ،يػػا لػػـ تحصػػؿ عمػػى ىػػذه المكافقػػةريػػر أن   ،لمركاسػػب المعدنيػػة عمػػى مػػدل فتػػرة ثػػبلث سػػنكات

 11 ،هرام المسائيةاأل).األحمرقكؽ لمبحث عف المعادف في قاع البحر يا ال تممؾ سمطة منح حالمتحدة أن  

 ( صحيفة :4112/ 11/
لػػػى كجػػػكد سػػػياحة تػػػنعش إطػػػكؿ الشػػػكاطا ممػػػا يػػػؤدل  األحمػػػراالقتصػػػادية لمبحػػػر  ىميػػػةلػػػى األإكيضػػػاؼ 

 .األحمربيا في البحر  بأس الاالقتصاد ، ككجكد ثركة سمكية 
، يمكػف األحمػرالفنية العربية، فػي بعػض الػدكؿ المطمػة عمػى البحػر كجكد األيدم العاممة كالميارات  إف  

مػع رأس المػاؿ العربػي المكجػكد فػي دكؿ أخػرل منيػا، عمػى عػدة  ، فػي قطاعػاتا اقتصادين يحًدث تكامبلن  أفٍ 
، كيسػػػػاىـ، مػػػػف ثػػػػـ، فػػػػي تطػػػػكير التنميػػػػة األحمػػػػرنحػػػػك يحقػػػػؽ المصػػػػالح االقتصػػػػادية العربيػػػػة فػػػػي البحػػػػر 

يشػػكمو مػػف  بمػػا العربيػػة عمػػى كجػػو الخصػػكص. كيػػنعكس بعػػد ذلػػؾ عيػػة فػػي ىػػذه الػػدكؿاالقتصػػادية كاالجتما
 في مراحؿ الحقة.  عمى إحداث تكامؿ اقتصادم إسبلمي نكاة اقتصادية متماسكة

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88
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يعػػٌد مػػف أكبػػر منتجػػي الػػنفط  بعضػػيا أىميتيػػا مػػف حقيقػػػة أف   األحمػػركتسػػتمد الػػدكؿ المطمػػة عمػػى البحػػر 
، كلدل بعضيا اآلخػر إمكانػات زراعيػة كماييػة ضػخمة )السػكداف( أك رأس مػاؿ )المممكة العربية السعكدية(

 بشرم ضخـ كمتقدـ )مصر(. 
حتػػى إرػػبلؽ قنػػاة  ـ(1948)فقػػد شػػيدت الفتػػرة مػػف العػػاـ ،عمػػى ثػػركات ضػػخمة األحمػػركيحتػػكم البحػػر 
ف البحػػث ، االىتمػػاـ الفعمػػي بثػػركات ىػػذا البحػػر. ففػػي تمػػؾ الفتػػرة، أجػػرت سػػفـ(1967)السػػكيس فػػي العػػاـ 

دراسات في البحر لتعٌرؼ خصايصو، فيمػا يتعمػؽ بػدرجات الحػرارة، كمسػتكل العمػؽ، كمػدل كجػكد الثػركات 
كقػػد أثبتػػت ىػػذه الدراسػػات كجػػكد ظػػاىرة انبثاقػػات كتككينػػات حديثػػة لطبقػػات مػػف المػػاء  ،المختمفػػة فػػي القػػاع

 2047 )أعماقيػػػػػا بػػػػػيف المػػػػالح األجػػػػػاج السػػػػػاخف، أمكػػػػػف تحديػػػػد مكاقعيػػػػػا فػػػػػي أربعػػػػػة منخفضػػػػات، تتػػػػػراكح
كيحتػكم ىػذا المػاء السػاخف األجػاج  ،، كتعٌد مف أرنى مراكز الثركة المعدنية البحرية فػي العػالـ ـ(2167ك

 .(21: 2016)عثماف،عمى نسبة مركزة مف األمبلح المعدنية، الضركرية لكثير مف المعادف الثقيمة 
لميمىعػػدف، فػػي ثػػبلث طبقػػات، تمتػػد فػػي منطقػػة يكجػػد فػػي المنطقػػة قبالػػة السػػكداف، المػػاء السػػاخف األجػػاج اك 

كسط قاع البحر، كرربي خػط الكسػط الػذم يتكسػط البحػر بػيف  ( ـ200)، بعمؽ (2كـ250)مساحتيا نحك 
 د رالسػػاحمىٍيف السػػعكدم كالسػػكداني. كتمثػػؿ ىػػذه المنطقػػة أحػػد مراكػػز الثػػركة المعدنيػػة الغنيػػة فػػي العػػالـ، إذ قيػػ

العميا فقط مف صخكر ىذا القاع )سٍمؾ عشرة أمتار( بمػا يزيػد عمػى مميػارم  قيمة ما تحكيو الطبقات امبديين 
دكالر كنصؼ المميار. كتعٌد نسبة تركيز المعادف في ىذه الصخكر البحرية نسبة مرتفعة كاقتصادية، إذا ما 

ة لقيمػة كىنالػؾ تقػديرات عديػد ،فػي اليابسػة االخامػات المعدنيػة المسػتغمة حالينػقكرنت بتمػؾ التػي تتركػز فييػا 
كعمػى  ،المعادف التي تحكييا ىذه المنطقة، تػراكح بػيف مميػارم دكالر كنصػؼ المميػار كثمانيػة مميػارات دكالر

لمتعػاكف الثنػايي بػيف القطػريف فػي  ايػا تمثػؿ أساسنػالررـ مف صعكبة اسػتغبلؿ ىػذه الثػركات الضػخمة، إاٌل أن  
 : نت( Moqatel) ،2017 .مجاؿ االستخراج

  :اتمةالخ
 جعمتو استراتيجية  أىمية أعطتو( كبشرية طبيعية) جغرافية بخصايصى  األحمر البحر منطقة تتمتع

 كبػػرل أىميػػة األحمػػر لمبحػػرو ،فريقيػػةاأل القػػارة كعمػػى عميػػو لمسػػيطرة ةاسػػتعمارين ألطمػػاع جيكبكلتيكيػػة  امحطنػػ
ػػ عميػػو، ةالمطمػػ العربيػػة لمػػدكؿ القطػػرم المسػػتكل عمػػى أك القػػكمي المسػػتكل عمػػى سػػكاء العربػػي لؤلمػػف  اكأيضن
 مػراأل فػرض سياسػة ف  إ كمػا ؛كمتداخمػة متصػمة يةاألمن الدكاير كىذه ،فريقيةاأل الدكؿ كأمف العالمي، لؤلمف
 الرؤيػا كريػاب العربػي كالضػعؼ التفكػؾ بسػبب نجحػت قػد األحمػر البحػر منطقػة فػي إسػراييؿ تنتيجيػا التي

 .العربية المستقبمية



                                                     

 

 

ىالفصلىالثالث
 األحمرفي البحر  يسرائيماإلفوذ النالمبحث األول :

 أثيوبياالنفوذ اإلسرائيمي في المبحث الثاني :

 البحر األحمرإريتريا وجزر النفوذ اإلسرائيمي في المبحث الثالث :
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 :تمييد
ة فػي يسػراييماإلىػداؼ كاحػد مػف األكىػك  ،األحمػرفػي البحػر  يسػراييماإلالكجػكد  ناكؿ ىذا الفصػؿتي
 ايتكاسػتخدم أفريقيػاك  األحمػر، لمسيطرة عمى البحر ـ(1948)عاـ  فيمنذ قياميا  ؿإسرايي ىكتسعالمنطقة، 

كؿ النفػػكذ كيتنػػاكؿ المبحػػث األ ،المنفػػذ الكحيػػد ليػػا وألن ػػ ؛قػػدـ فيػػو مػػكطاى تجػػد ليػػا مختمػػؼ الكسػػايؿ حتٌػػب
ألميركيػػة تسػػعى كبػػدعـ مػف الكاليػػات المتحػػدة ا إسػػراييؿ عمػػى أحػػد أف   اكلػػـ يعػػد خافينػ ،أفريقيػػافػػي  يسػراييماإل

ة السياسػػية يسػراييماإليخ ىػذا النفػكذ كاالسػػتراتيجية ثػـ يتنػاكؿ ىػػذا المبحػث تػػار  ،أفريقيػػافػي إلػى تقكيػة نفكذىػػا 
كالػػػػدكر  ،إثيكبيػػػػافػػػػي  يسػػػػراييماإللػػػػى دراسػػػػة حالػػػػة النفػػػػكذ إ عثػػػػـ يتفػػػػر  ،أفريقيػػػػاكالعسػػػػكرية كاالقتصػػػػادية فػػػػي 

كيتنػاكؿ المبحػث الثالػث  ،يتركيػا عمػى دكؿ المصػب التػي ثػار الكارثيػةالنيضػة كاآل فػي بنػاء سػد يسراييماإل
لػػى إثػػـ يتطػػرؽ ىػػذا المبحػػث  ،كاالقتصػػادمكالعسػػكرم  السياسػػيعػػد كدراسػػة البي  إريتريػػافػػي  يسػػراييماإلالنفػػكذ 

كتيراف كصنافير كحنيش الكبرل بما ليا مف  ذىمؾكتشمؿ جزيرة  ،األحمرفي جزر البحر  النفكذ األسراييمي
ىناؾ عبلقػات سياسػية كاقتصػادية كعسػكرية كأمنيػة لكيػاف االحػتبلؿ كأف   ،كعسكرممنى أك  استخباراتينفكذ 

 . األحمر( كىي مطمة عمى البحر إرتيريا، إثيكبيا) األحمرالصييكني مع دكؿ حكض النيؿ كدكؿ البحر 

 

  



                                                     

54 

 المبحث األول 
 أفريقيا في يسرائيماإل النفوذ

 مقدمة
بشػتى - إسػراييؿ، كسػعت يسراييماإلدل ساحات الصراع العربي تشكؿ إح أفريقيا أف   إسراييؿتدرؾ 
مف مطامعيا التي تمتػد مػف الفػرات إلػى النيػؿ، كمػع  ايا تمثؿ جزءن ألن   ؛أفريقيالمتغمغؿ في  -الكسايؿ كالسبؿ

إلػى األمػـ المتحػدة صػارت تشػٌكؿ كتمػة صػكتية ليػا كزنيػا فػي المحافػؿ الدكليػة؛ لػذلؾ سػعت  أفريقياانضماـ 
كخمػػؽ  أفريقيػػاكقػػد عممػػت مػػف ىػػذا المنطمػػؽ عمػػى التغمغػػؿ فػػي  ،فريقيػػةاألإلػػى كسػػب تأييػػد الػػدكؿ  إسػػراييؿ

ػػػعبلقػػػات مػػػع دكليػػػا فػػػي مختمػػػؼ المراحػػػؿ؛ كذلػػػؾ لً  مػػػف عمػػػؽ اسػػػتراتيجي كأمنػػػي كثقػػػافي  أفريقيػػػاا تمثمػػػو مى
ى اإلحاطة جادة بالتعاكف مع دكؿ االستعمار القديـ كالحديث عم إسراييؿكحضارم لمكطف العربي. كعممت 

 .أفريقيابالكطف العربي كتطكيقو كعزلو عف 
ة في يسراييماإلتحميؿ أىداؼ كمحددات السياسة  المبحث اىذفي  يحاكؿ الباحث ،مف ىذا المنطمؽ

لقػاء الضػكء عمػى مرامػي  ،ة اإلثيكبيػةيسػراييماإلمع التركيز بشكؿ خػاص عمػى العبلقػات  أفريقياعبلقاتيا ب كا 
كمحكريػػػة  أىميػػػةكلكجيػػػة كالتكراتيػػػة كالسياسػػػية كاإلسػػػتراتيجية كخاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بكأىػػػدافيا األيدي إسػػػراييؿ

 القكمي العربي. األمفكانعكاس ذلؾ عمى  ،في تحديد مسار ىذه العبلقات يسراييماإلالصراع العربي 
، بػػؿ مػػع  ـ(1948)لػػـ تبػػدأ بقيػػاـ دكلػػة الكيػػاف فػػي عػػاـ  أفريقيػػافػػي  يسػػراييماإلمحاكلػػة التغمغػػؿ  

حيػػث بػػرزت فػػي صػػدارة جػػدكؿ  ،فػػي بػػازؿ بسكيسػػرا ـ(1897)د أكؿ مػػؤتمر صػػييكني فػػي أرسػػطس انعقػػا
 لمييكد بجانب األرجنتيف كفمسطيف. اا قكمين ليككف كطنن  ؛أعمالو خيار أكرندا

(, كشػؼ فيػو مؤٌلفػو أفريقيػابعنكاف: )الصييكنية فػي  ـ(1968)كقد تأكدت ىذه الحقيقة في كتاب صدر في 
المستعمرات البريطانية قد شٌجع ثيكدكر ىيرتزؿ مؤسػس الصػييكنية عمػى كضػع مخطػط أف تشمبرليف كزير 

رفػض  ـ(1903)قٌرر المؤتمر الصييكني السػادس فػي بػازؿ  إلنشاء كطف قكمي لمييكد في أكرندا, إلى أفٍ 
 (: صحيفةـ9/5/2002،)األىراـمشركع أكرندا

خااالل الوثااائق والدراسااات المتااوفرة  ولااو: يمكاان تناماان أفريقيااافااي  يساارائيماإلتاااريخ النفااوذ : أواًل 
 عدة أىميا: مراحلب مر   ون  أوالتي تشير ب

 ،أطمػػؽ عمييػػا مرحمػػة االسػػتقبلؿ كالتغمغػػؿ كالػػدعــ(: 1972-1948)ماان عااام  المرحمااة األولااى .1
 :كىي ،كاشتممت عمي ثبلث فترات فرعية
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مػع  إسػراييؿ عبلقػة ىكاقتصػرت عمػ: م(1956 – 1948) ترة االساتطالع والبحاث عان الطرياقف -أ 
ثيكبياليبيريا ك  تيف إحداىما في يية خططت لبناء عبلقاتيا مع دكلتيف ساحمإسراييمالستراتيجية  اكفقن  ا 
لتكسػػػيع شػػػبكة العبلقػػػات مػػػع بػػػاقي الػػػدكؿ  اكاألخػػػرل فػػػي رربيػػػا لتكػػػكف قاعػػػدة كثكبنػػػ أفريقيػػػاشػػػرؽ 

 فريقيةاأل
 (1960)عػػاـ  أفريقيػػاؿ دكؿ اسػػتقبل إسػػراييؿاسػػتغمت  ـ(1962– 1957) فتاارة التغمغاال والتوسااع -ب 

كاتخػػذت ىػػذه المرحمػػة شػػكؿ زيػػارات متبادلػػة بػػيف  ،بادلػػت معيػػا التمثيػػؿ الدبمكماسػػيفاعترفػػت بيػػا كت
الكسطي، كليبيريا ، كأكرندا ، كجامبيػا ، بمػا حقػؽ  أفريقياكالجابكف ، كمدرشقر، كبنيف ، ك  إسراييؿ

 .لتمؾ الدكؿمناطؽ ارتكاز لتنمية عبلقاتيا مع دكؿ مجاكرة  سراييؿإل
دكلػػة ( 33)أقامػت خبلليػا عبلقػػات دبمكماسػية مػع ـ(: 1973 – 1962فتارة االنتشاار والاادعم: ) -ج 

 :صحيفة(2003)المياديف،أفريقيةاتفاقية لمتعاكف مع دكؿ (20)ككقعت عمى أفريقية
 ،التي أطمؽ عمييا مرحمة التدىكر كاالنييػار ثػـ العػكدة يكىـ(: 1983– 1973) المرحمة الثانية .2

 :مرت بفترتيف فرعيتيفكقد 
جػاءت نتيجػة لقيػاـ حػرب  م(:1979 – 1973) أفريقياافاي  يسارائيماإلفتارة التادىور واالنيياار  - أ

ـ   ـ(،1973)أكتكبر عاـ   . إسراييؿلعبلقاتيا مع  أفريقياخبلليا قطع عبلقات دكؿ  حيث ت
عبلقاتيػا  يػةفريقاألسػمت بإعػادة بعػض الػدكؿ كقػد اتٌ : (1983 – 1979) ىفترة العاودة مارة أخار  - ب

حيػث بػدأت بزاييػر ثػـ ليبيريػا ، سػاحؿ العػاج،  ،بلـ مػع مصػرنتيجة لتكقيع معاىدة السٌ  إسراييؿمع 
مكثفة إلعادة عبلقاتيػا  اجيكدن  إسراييؿتكجك ، ماالكم ، سكازيبلند ، ليسكتك ، بتسكانا ، كقد بذلت 

 . دبمكماسيةمع دكؿ أخرل مستغمة عبلقاتيا مع الدكؿ الغربية لمساندة مساعييا ال
تطػكير عبلقاتيػا مػػع دكؿ  ىخبلليػا إلػػمػف  إسػراييؿىػػدفت  م(:2017– 1983) المرحماة الثالثاة .3

فػي آب/ أرسػطس عػاـ  إسراييؿ ىلإكقد تمت أكؿ زيارة مف رييس أفريقي " رييس ليبيريا "  ،أفريقيا
اييػػا فػػي مػػف خبر  اعػػددن  إسػػراييؿ، ثػػـ تمتيػػا زيػػارة إسػػحاؽ شػػامير إلػػى تكجػػك، كمػػا أكفػػدت ـ(1983)

 فريقيػةاألمت مساعداتيا المالية بيدؼ إرػراء بػاقي الػدكؿ المجاؿ االقتصادم خاصة الزراعة ، كقدٌ 
كآخرىػا  فريقيػةاألإلعادة عبلقاتيا معيا، كتكالت زيارات شركات كقادة الكياف الصييكني إلى الدكؿ 

كالمشػاركة  إثيكبيامع (، ككانت قاعدة االنطبلؽ كالعكدة ىي العبلقة 2016كانت زيارات نتنياىك )
  (130 :2005ا. )عبد الرحمف، النيضة( بيا، إلخضاع مصر كتركيضيالجادة في بناء )سد 
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 أفريقيا في يسرائيماإل االىتمام واقع :اثانيً 
 فػػإف(, ـ1948)عػػاـ فييػػا ةيسػػراييماإل الدكلػػة كقيػػاـ, فمسػػطيف عمػػى الييػػكد حصػػكؿ مػػف الػػررـ عمػػى

 (12: 2007 إبراىيـ،) :اآلتية كالدكافع لؤلسباب كذلؾ, عقكليـ في ظٌمت أفريقيا
 منػابع لكجػكد كذلػؾ الكبػرل؛ (إسراييؿ) دكلة إقامة يستطيعكف خبلليا مف التي البداية أفريقيا تمٌثؿ – 1

 .(إسراييؿ )حمـ يمٌثؿ الذم فييا النيؿ
 كالقانكنية. ةالسياسي الشرعية لكسب فريقيةاأل الدكؿ قبؿ مف دكلة بيا لبلعتراؼ إسراييؿ حاجة – 2
 مػف أفريقيػاك  جيػة مػف كتركيا بإيراف طٌكقتيا قد ياأن   إسراييؿ ترل إذ كتطكيقيا؛ العربية الدكؿ عزؿ – 3

 .أخرل جية
 مػػدير «أفنيػرم كمكاشػ» دهأٌكػ مػػا كىػذا, يإسػراييم ضػد( فريقػػيأ – عربػي) تكتػؿ قيػاـ دكف الحيمكلػة – 4

 تكطيػػد كراء مػػف نتكخاىػػا كنػػا التػػي األىػػداؼ إف" : يبلن قػػا( ـ1975)عػػاـ ةيسػػراييماإل الخارجيػػة كزارة عػػاـ
, السياسػػية العزلػػة مػػف الخػػركج أجػػؿ مػػف الػػدكؿ ىػػذه صػػداقة كسػػب ىػػي فريقيػػةاأل الػػدكؿ مػػع العبلقػػات
 " إسراييؿن  ضد السياسي نضاليـ في العرب جانب إلى يقؼ معادو  فريقيأ معسكر قياـ دكف كالحيمكلة
 األخػرل؛ القػارات ببقيػة مقارنػة ةيسػراييماإل االسػتراتيجية في متقدمة مكانة فريقيةاأل القارة تبكأت كقد
 قػػٌكت التػػي القػػارة كانػػت كأكركبػػا األمريكػػي، النفػػكذ عمػػى حكػػرنا الكقػػت ذلػػؾ فػػي كانػػت البلتينيػػة فأمريكػػا
 كانػػت فقػػد اآلسػػيكية؛ القػػارة أمػػا, ليػػا الرييسػػة دكليػا قٌدمػػو الػػذم كالػػدعـ المسػػاندة عبػػر يسػػراييماإل الكيػاف
 بكصػفيا أفريقيػا ظيػرت فقػد كعميػو؛. كبيػرة إسػبلمية كجماعػات دكؿ لكجػكد أماميػا، المغمقة بالقارة أشبو

 البدايػػػة( ـ1955) فػػػي بانػػػدكنج مػػػؤتمر مثٌػػػؿ حيػػػث, يسػػػراييماإل القػػػرار صػػػانع أمػػػاـ المناسػػػب النمػػػكذج
 كضػػػػع عمػػػػى ةقصػػػػير  بمػػػػدة المػػػػؤتمر بعػػػػد إسػػػػراييؿ فعممػػػػت, أفريقيػػػػا نحػػػػك يسػػػػراييماإل لمتحػػػػٌكؿ الحقيقيػػػػة

ـٌ؛ كمػػف. فريقيػػةاأل القػػارة فػػي لمتغمغػػؿ المػػدل كطكيمػػة شػػاممة اسػػتراتيجية  كمػػا – مثمٌػػت فريقيػػةاأل فالقػػارة ثػػ
 الػػكزراء ريػػيس حػػديث إلػػى اإلشػػارة ىنػػا كيكفػػي ة،يسػػراييماإل لبلسػػتراتيجية بالنسػػبة بالغػػة أىميػػة – زالػػت
 ،ىميػةاأل تمػؾ لنػا لتتضػح( ـ1960) عػاـ يسػراييماإل الكنيسػت فػي ركريػكف بػف ديفيػد آنذاؾ يسراييماإل

 الصػراع عػف أفريقيػا تحييػد إلػى  األكلػي حػٌدىا فػي تيػدؼ فريقيػةاأل – ةيسراييماإل الصداقة" : قاؿ حيث
 " ةيسػػراييماإل لممكاقػػؼ أفريقيػػة مسػػاندة ضػػماف إلػػى حاالتيػػا أحسػػف فػػي تيػػدؼ كمػػا ،يسػػراييماإل العربػػي

 (133: 2005)عبد الرحمف، 
 فػػي يسػػراييماإل التغمغػؿ ليػػذا الطريػػؽ تمييػد فػػي كبيػػر بػدكر كفرنسػػا بريطانيػػا مػف كػػؿ   أسػػيمت كقػد 

 تنجانيقػا مػف كػؿ بجعػؿ بريطانيػا قامػت حيث, منيما كؿ   سيطرة تحت كانت التي فريقيةاأل المستعمرات
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 المسػتعمرات ىػذه فػي فخرية قنصميات بإقامة ليا كسمحت ،أفريقيا في سراييؿإل ارتكاز نقاط كسيراليكف
 النحػاؿ) المسػتعمرات ىػذه اسػتقبلؿ بعػد يةإسػراييم سػفارات إلػى القنصػميات ىػذه كتحٌكلت استقبلليا، قبؿ

 (. 9: 2003 كالنعيمي،
 لػػدعـ السػػنغاؿ فػػي داكػػار كمينػػاء جيبػػكتي مينػػاء فػػي العمػػؿ حريػػة سػػراييؿإل فتحػػت فقػػد فرنسػػا؛ أمػػا
 سػػاحؿ فػػي حػػدث كمػػا, أفريقيػػا برػػر  فػػي مسػػتعمراتيا مػػع كثيقػػة عبلقػػة بإقامػػة ليػػا كسػػمحت نشػػاطيا،

 األفارقػة إلػى الصػييكني الكيػاف دكلػة تقػديـ عمػى الغربػي االسػتعمار عمؿ فقد آخر؛ جانب كمف. العاج
ػػ العنصػػرم التمييػػز تعػػاني دكلػػة بكصػػفيا  حػػيف فػػي, لػػكنيـ بسػػبب التمييػػز يعػػانكف فالػػذي كاألفارقػػة اتمامن

 كقػػد ،أفريقيػػا فػػي الرقيػػؽ لتٌجػػار أحفػػادنا فيـبكصػػ العػػرب صػػكرة كشػػٌكه العربػػي النشػػاط إعاقػػة عمػػى عمػػؿ
 التجػػارة حريػػة تػػأميف بيػػدؼ فرنسػػا مػػع عػػدة كتجاريػػة تمكيميػػة اتفاقيػػات يسػػراييماإل الكيػػاف دكلػػة عقػػدت

 مػػع مماثمػػة اتفاقيػػات بعقػػد قامػػت كمػػا, أفريقيػػا رػػرب فػػي السػػابقة الفرنسػػية المسػػتعمرات مػػع ةيسػػراييماإل
 .البريطاني لمنفكذ خاضعة كانت التي ريقيةفاأل الدكؿ عمى لتطبيقيا بريطانيا
 ىػػػذه كتتضػػػح بعينيػػػا، أفريقيػػػة جماعػػػات مػػػع العبلقػػػات دعػػػـ فػػػي بػػػالتركيز إسػػػراييؿ قامػػػت ذلػػػؾ فػػػي

 الخارجيػػػة السياسػػية الثكابػػػت مػػف تيعػػد كالتػػػي, فريقيػػةاأل القػػػارة مػػع يسػػراييماإل التعامػػػؿ فػػي الخصكصػػية
 عػػػدـ بػػػافتراض – فريقيػػػةاأل الحكػػػـ أنظمػػػة مػػػع المؤقػػػت ؿالتعامػػػ تتجػػػاكز كالتػػػي, أفريقيػػػا فػػػي ةيسػػػراييماإل

 إذا كمسػػاندتيا بمسػػاعدتيا فتقػػكـ بعينيػػا، جماعػػات مػػع الػػدايـ كشػػبو المتغيػػر التعامػػؿ إلػػى – اسػػتقرارىا
ػا القايمػة لمسػمطة قاعػدة تشػٌكؿ كانػت , إسػراييؿ مػع العبلقػات ألكاصػر كتكطيػدنا السياسػي لبلسػتقرار دعمن

 االسػػػتقرار كعػػػدـ الفكضػػػى مػػػف حػػػاؿ إلشػػػاعة السياسػػػية السػػػمطة  خػػػارج انػػػتك إذا بمسػػػاندتيا تقػػػكـ أك
 بعػػػػض مػػػع عبلقػػػػات طػػػٌكرت  حيػػػػث السػػػكداف؛ فػػػػي حػػػدث كمػػػػا سػػػراييؿإل معاديػػػػة دكلػػػة فػػػػي السياسػػػي
 إلشػاعة, نسػمة مبليػيف ثبلثػة بنحػك عػددىا ييقػٌدر كالتػي, السػكداف جنكب في «الدينكا» مثؿ, الجماعات
 العػػرب بػػيف الكراىيػػة عقػػدة كزرع, كسياسػػينا اقتصػػادينا إلجياضػػو لسػػكدافا فػػي االسػػتقرار كعػػدـ الفكضػػى
 يشػػػٌكؿ بكصػػػفو األفريقػػػي ىكحتٌػػػ كاإلسػػػبلمي، العربػػػي دكره أداء عػػػف السػػػكداف ؽتعػػػك  بصػػػكرة كاألفارقػػػة
ػػ  مػػع الكثيػػؽ تعامميػػا عمػػى إسػػراييؿ ظمٌػػت نفسػػو الكقػػت كفػػي. المنشػػكد األفريقػػي العربػػي لمتعػػايش انمكذجن
ػا, «منجسػتك» أك «ىيبلسبلسػي» ظػؿ فػي سػكاء, إثيكبيػا فػي حاكمػة كانػت التي «األميرا» جماعة  دعمن
  كتعزيػػزنا, - إسػػبلمية األخػػرل الجماعػػات معظػػـ  – الجماعػػات مػػف ريرىػػا عمػػى الجماعػػة ىػػذه لسػػيطرة
 (نت:2017الصحراكم،.) األحمر البحر كمدخؿ النيؿ حكض منطقة في يسراييماإل لمكجكد
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 ةيسرائيماإلستراتيجية في اال أفريقيا :اثالثً 
 المركػػػز تيديػػػد حالػػػة فػػػي( احتياطيػػػة) تبادليػػػة مكاقػػػع باعتبارىػػػا فريقيػػػةاألالقػػػارة  إلػػػى إسػػػراييؿ تنظػػػر

 ف  أ ررػػػـ المكاقػػػع بػػػرز ىػػػذهأ( أكرنػػػدا كشػػػماؿ السػػػكداف، كجنػػػكب ،إثيكبيػػػا)كتعػػػد  فمسػػػطيف، فػػػي ليػػػا األصػػػمي
 يضػع يسػراييماإل التطمػع ف  أ ذلػؾ يبػدك عمػى أسيسنػاكت. السمراء القارة جزاءأ شمؿ معظـ الصييكني االمتداد
ا مثمثنػػ بػػذلؾ مةن شػػكٌ مي  اثالثنػػ امكقعنػػ أفريقيػػا كتشػػكؿ جنػػكب ،(يبػػكاإل) منػػاطؽ حيػػث ثػػاف نيجيريػػا كمكقػػع جنػػكب
 .(19: 2015دياب،ا لمقضاء عميو)تمييدن  أفريقيا في سبلمياإل المد كيستكعب يحتكم

 فػػي -إسػػراييؿقيػػاـ  بعػػد دفػػاع فييػػا كزيػػر كأكؿ ي،ييمإسػػراريػػيس كزراء  أكؿ-كقػػد سػػاىـ بػػف رريػػكف
 تطكيػػػؽ أم( لػػدايرةاحمػػػؼ ) كأ( المحػػيط بحمػػػؼ) سػػمىيي  مػػػا نظريػػة نػػت كفػػػؽبي   يةإسػػػراييم اسػػتراتيجية إرسػػاء
 العربيػػػة ريػػػر العربػػػي المبلصػػػقة لمػػػكطف الػػػدكؿ مػػػع تحالفػػػات إقامػػػة عبػػػر كالػػػكطف العربػػػي األكسػػػط الشػػػرؽ

 كالطػػػكؽ العربيػػػة، حػػػاجز عزلتيػػػا لكسػػػر مجػػػاالن  فريقيػػػةاأل البييػػػة ليػػػا أتاحػػػت د، فقػػػ( يػػػرافإ تركيػػػا، ،إثيكبيػػػا)
مف جانب  كىك ،أفريقيا كراء ما لىإية اإلقميم العزلة تمؾ مف كالخركج ا،اقتصادين  ا كسياسين  عمييا المفركض

 يػؽفػي تطك  عػف أىػدافيا فضػبلن  ر،أكبػ دكلػي تأييد لمحصكؿ عمى السعي ىك ييميا كاف ما ف  أ خر يكشؼآ
 عبػر األحمػرالبحػر  فػي المبلحػة عمػى ذلػؾ السػيطرة فػي بمػا مياه النيؿ، مفأ كتيديد العربي، المايي األمف

 . (9: 2006مكانيو)حكيـ، عمى السيطرة
 قسػػـ ريػػيس ف  أ بػػؿ ال ،أفريقيػػا لػػىإ الخػػاص لمنفػػاذ باىتماميػػا إسػػراييؿ اسػػتمرت بػػف ركريػػكف عيػػد كبعػػد
 لمجابيػػػة كسػػعييا أفريقيػػا نحػػػك يسػػراييماإلربػػػط التكجػػو  آنػػذاؾ، ةيراييمسػػاإل الخارجيػػػة فػػي فريقيػػةاألالشػػؤكف 

 الػى بالنسػبة ممػات كأ حيػاة و قضػيةن ػأب يوكشػب   ،ىنػاؾ قػدـ مػكطا لكضع يةاإلقميمك  لمقكل الدكلية راداتاإل
 أف  "  :بػػالقكؿ أفريقيػػا نحػػك ةيسػػراييماإل سػػتراتيجيةاال (يشػػكع ريػػش) يسػػراييماإل الكاتػػب لخػػص كقػػد ،إسػػراييؿ
  التي تتمثؿ العميا كالمصالح رراضاأل عف ازىن من   ليس نشاطيا كأف   ،افريقيأ في خيرم بعمؿ تقكـ ال إسراييؿ

 باىتمػػاـ إثيكبيػػا حظيػػت كقػد .أفريقيػػاك  إسػػراييؿ عبلقػات ـأمػػا المجػػاؿ إلفسػػاح  ؛العربػي الحصػػار تحطػػيـ فػي
 (191: 2004ماراتية،)الخميج اإل رزىابأ مف لعؿٌ  عديدة، استراتيجية دكافع بمكجب إسراييؿ مف خاص
 لعػؿن  نيػاراأل مػف العديػد راضػيياأ فػي ذ يجػرمإ الماييػة، خاصة الطبيعية، بالمكارد رنية إثيكبيا تعد -

 فػػػي كىػػػي ،العظمػػػى تانػػػا بجانػػػب بحيػػػرة كاتشػػػيمي، كاشػػػك،أك  مػػػكدك،أك  كبػػػاراد، بػػػام كتكػػػازا،أ :ىميػػػاأ
 .النيؿ يرلن اكميمن  ا كبيرنامايين  امخزكنن  تمثؿ مجمكعيا

لبلتحػاد  المقػر دكلػة ايػنلكك  فقػط لػيس ا،ا، كسياسػين كديمغرافينػ ا،جغرافينػ ثيكبيػاإل ستراتيجيةاال ىميةاأل -
 .ريتيرياا  ك  في الصكماؿ خاصة ،اإلقميـ في لتأثيرىا لكف ،األفريقي
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 السياسية االستراتيجية: ارابعً 
 زعمػػػاء اسػػػتطاع ؛ فريقيػػػةاأل ؿكالػػػدك  كبمجيكػػػا كبريطانيػػػا فرنسػػػا فػػػي الصػػػييكنية الحركػػػة خػػػبلؿ مػػػف

 مػػع عبلقػػات إيجػػاد, الييكديػػة الككالػػة كزعمػػاء جػػكالف، يكسػػؼ كسػػكرتيره جكلػػدماف نػػاحكـ كبخاصػػة الحركػػة،
 خػػػبلؿ مػػػف كذلػػػؾ البريطػػػاني، الفرنسػػػي الحكػػػـ ظػػػؿ فػػػي كترعرعػػػت نشػػػأت التػػػي فريقيػػػةاأل النقابػػػات بعػػػض

 كمػػػا, العماليػػػة النقابػػػات تعقػػػدىا كانػػػت التػػػي المػػػؤتمرات مثػػػؿ الػػػدكلي، المسػػػتكل عمػػػى العٌماليػػػة المػػػؤتمرات
, كبريطانيػػا فرنسػػا فػػي نشػػأت سياسػػية كحركػػات أفريقيػػة شخصػػيات مػػع خاصػػة عبلقػػات يقيمػػكا أفٍ  اسػػتطاعكا

 (65: 2003ككىيف،) كريرىما بكانيو كفكليكس سنقكر ليكبكلد مثؿ
  :كىي, محاكر عدة رعب أفريقيا في السياسي لمتغمغؿ مخططو بمكرة مف الصييكني الكياف فرغ كقد

 مرحمػػػة قبػػػؿ سػػػكاء: بػػػالظيكر بػػػدأت أفريقيػػػا فػػػي سياسػػػية كحركػػػات أحػػػزاب مػػػع كطيػػػدة عبلقػػػات إقامػػػة -أ 
 الصػػػييكنية العماليػػػة األحػػػزاب بقيػػػة مػػػع(, المابػػػام) إسػػػراييؿ عمػػػاؿ حػػػزب مثػػػؿ بعػػػدىا، أك االسػػػتقبلؿ
 االشػػتراكية األحػػزاب ؽطريػػ عػػف أفريقيػػة أحػػزاب مػػع الجسػػكر مػػدٌ  فػػي رييسنػػا دكرنا مارسػػت التػػي األخػػرل
 إقامػػػة فػػػي سػػػاىـ الػػػذم الفرنسػػػي االشػػػتراكي الحػػػزب كبخاصػػػة االشػػػتراكية، الدكليػػػة كالمنظمػػػة الغربيػػػة
 االشتراكية. الدكلية بالمنظمة عبلقة ذات أخرل كدكؿ كمالي السنغاؿ في أحزاب مع عبلقات

 الصػػييكني الكيػػاف اتٌبػػع يػػثح: االسػػتقبلؿ عمػػى حصػػكليا حػػاؿ فريقيػػةاأل بالػػدكؿ االعتػػراؼ إلػػى المبػػادرة -ب 
 تحصػػؿ أفريقيػػة دكلػػة بػػأم االعتػػراؼ إلػػى بالمسػػارعة كذلػػؾ ،فريقيػػةاأل الػػدكؿ رضػػا لكسػػب ذكيػػة كسػػيمة
رسػػاؿ, اسػػتقبلليا عمػػى  الكسػػيمة ىػػذه كانػػت مػػا ككثيػػرنا لممسػػاعدة، بعػػركض التقػػٌدـ ثػػـ, لمتينيػػة الكفػػكد كا 

 الحٌكػػػاـ مػػػع قكيػػػة كعبلقػػػات دبمكماسػػػية تعبلقػػػا إقامػػػة :النتػػػايج ىػػػذه أبػػػرز كمػػػف فكريػػػة، نتػػػايج تعطػػػي
 .األفارقة

 سػػػعييـ فػػػي كفيسػػػراييماإل اتٌبعػػػو الػػػذم اآلخػػػر االتجػػػاه كػػػاف حيػػػث: األفارقػػػة الحكػػػاـ مػػػع عبلقػػػات إقامػػػة -ج 
 الحٌكػاـ مػع شخصػية عبلقػات إقامػة فػي كيتمثػؿ ،فريقيػةاأل القػارة فػي السياسػي كجكدىـ لترسيخ الحثيث
 ،مػػكاقفيـ فػػي لمتػػأثير إلػػييـ كالتقػػرب الحٌكػػاـ ىػػؤالء كدٌ  كسػػب إلػػى ذلػػؾ كراء مػػف يرمػػكف ككػػانكا, األفارقػػة
 لكينيػػا، ريػػيس أكؿ كنياتػػا جكمػػك :كمػػنيـ, الحٌكػػاـ مػػف العديػػد مػػع العبلقػػات ىػػذه مثػػؿ إقامػػة مػػف كتمٌكنػػكا
 بعبلقتو يفتخر ككاف, إسراييؿب تعترؼ أفريقية دكلة رييس أكؿ ييعد الذم الميبيرم الرييس تكيبماف ككلياـ

ػػا ،إسػراييؿ عمػ  كفػػاءن  إسػراييؿ أصػدقاء أكثػػر وبأن ػ ييعػرؼ الػػذم السػابؽ زاييػر ريػػيس مكبكتػك جكزيػؼ أيضن
 أنػو نفسػو يػرل الػذم إثيكبيػا إمبراطػكر ىيبلسبلسػي كػذلؾ السػمطة، تػكٌلي فػي سػاعدكه يـألن   ؛أفريقيا في
 (.65: 2003ككىيف،)الييكد سبللة مف
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 نحػػك مػػع الدبمكماسػػية العبلقػػات مػػف شػػبكة أكسػػع إنشػػاء عمػػى كفيسػػراييماإل حػػرص: الدبمكماسػػي التمثيػػؿ -د 
 مػف العػدد ىػذا مػع الدبمكماسػية عبلقاتيا شبكة مف سياسينا إسراييؿ استفادت كلقد أكثر، أك دكلة ثبلثيف
 خارجيػػػة كمػػػؤثرات عكامػػػؿ أسػػػيمت كقػػػد الػػػدكلي، مركزىػػػا كتحسػػػيف النفػػػكذ كسػػػب فػػػي فريقيػػػةاأل الػػػدكؿ

 :اآلتي في نوجزىا أن   ويمكن, نجاحال ىذا إحراز فيعدة  كداخمية
 دبمكماسػػية عبلقػػات إلقامػػةإسػػراييؿ  مبػػادرات حيػػاؿ فريقيػػةاأل الػػدكؿ مكاقػػؼ فػػي االسػػتعمارية القػػكل تػػأثير -

 فػػي إسػػراييؿب اعترفػػت, دكلػػة( 13) عػػددىا يبمػػ  كالتػػي, بالفرنسػػية الناطقػػة الػػدكؿ أف   نجػػد ذلػػؾ كمثػػاؿ معيػػا،
 إسػػػراييؿب لبلعتػػػراؼ اسػػػتعمرتيا التػػػي الػػػدكؿ فػػػي بريطانيػػػا أثٌػػػرت ذلؾككػػػ فرنسػػػا، مػػػف بتػػػأثير ـ(1960عػػػاـ)

 .بيا عبلقتيا كتكطيد
 ىػػذه بػػيف يػػربط أفٍ  عمػػى عمػػؿ حيػػث, نشػػأتو ظػػركؼ بشػػأف فريقيػػةاأل الػػدكؿ تضػػميؿ إلػػىسعت)إسػػراييؿ(  –

ا بذلؾ ليكجد ؛فريقيةاأل األقطار بيا مٌرت التي كالظركؼ الظركؼ  كنشػاطاتو مبادراتػو مع التجاكب مف نكعن
 .فريقيةاأل القارة في
 الجكانػب، المتعػددة نشػاطاتيا تعميػؽ إلػى الخطػكة بيػذه إسراييؿ سعت: العمالية النقابات مع العبلقات  - ق

 تحقيػؽ فػي كاعتمػدت ،فريقيػةاأل المينيػة كالمنظمػات العماليػة النقابػات مػع عبلقات إقامة في كتجسدت
 .(يستدركتال) العامة الصياينة العماؿ نقابة عمى م ربيا

 :عمى ذلك ساعد وقد
, فريقيػػةاأل الػدكؿ اسػتقبلؿ سػػبؽ قػد نشػكؤىا كػاف كالتػػي, فريقيػةاأل العماليػة الحركػػات مػع العبلقػات تطػكير –

 صػػفكؼ فػػي لمتغمغػػؿ العبلقػػات ىػػذه اسػػتخداـ مػػف إسػػراييؿ تمٌكنػػت كقػػد معيػػا، االتصػػاالت شػػبكات بتكسػػيع
اكخ, فريقيةاأل كالنقابات االتحادات مف الكثير  عدة اتحادات تنظيـ ميمة( اليستدركت) تكٌلت أفٍ  بعد صكصن

 (.18 – 17 :1983 إسماعيؿ،)
رػػػػراقيـ ،إسػػػػراييؿ فػػػػي كالتػػػػدريب لمدراسػػػػة المتقدمػػػػة فريقيػػػػةاأل العماليػػػػة لمكػػػػكادر الدراسػػػػية المػػػػنح تقػػػػديـ –  كا 

 الكياف. ىذا لمصمحة تحقيقنا تكريميـ في كالمبالغة, المالية بالمكاف ت
 اسػػتخداـ أف   يخفػػى كال ،أفريقيػػا فػػي مػػؤثرة جاليػػات يسػػراييماإل لمكيػػاف يكجػػد: أفريقيػػا فػػي يكديػػةالي الجاليػػة - ك

 خػػارج الييػػكد بػػيف المتبػػادؿ كاالعتمػػاد ،يسػػراييماإل السياسػػي النفػػكذ دعػػـ فػػي سػػاىـيي  أفريقيػػا لييػػكد إسػػراييؿ
 فػي ةيسػراييماإل الدبمكماسػية تالبعثا كتعمؿ .إسراييؿ في الشتات ييكد بتجميع ترتبط الفكرة كىذه ،إسراييؿ
 خدمتيـ أنيكا الذيف الييكد مف المتطكعيف كاستقطاب, إسراييؿ إلى أفريقيا ييكد زيارات تنظيـ عمى أفريقيا

 .إسػػراييؿ لمصػػمحة مػػنيـ األمػػكاؿ جمػػب إلػػى باإلضػػافة, أفريقيػػا جنػػكب ييػػكد عمػػى ينطبػػؽ كىػػذا العسػػكرية،
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 الككالػػػة منيػػػا, عديػػػدة مؤسسػػػات طريػػػؽ عػػػف الشػػػتات دلييػػػك  خاصػػػة دكرات تنظػػػيـ إلػػػى إسػػػراييؿ كسػػػعت
 مػػايير جكلػػدا قالػػت حيػػث بيػػا، الييػػكد ارتبػػاط لتكػػريس ؛يفيسػػراييماإل القػػدماء المحػػاربيف كمنظمػػة, الييكديػػة
 أفٍ  الػدكلي، المسػرح كعمػى حػدكدىا داخػؿ العربيػة، لمػدكؿ مكاجيتيػا في إسراييؿ عمى إف  " : الكزراء رييسة
 الطبيعػي كمف, " عمييا المفركض الحصار اختراؽ مف لتمكنيا جديدة مسالؾ كتشاؼال فايقة جيكدان  تبذؿ
 كالييػكد إسػراييؿ بػيف الػركابط تنميػة عمػى العمػؿ أفريقيػا فػي ةيسػراييماإل لمبعثػات األساسػية المياـ تككف أفٍ 

 (.22: 1998العابد،) ىناؾ
 االقتصادية االستراتيجية: خامًسا

ذلػؾ أنػو يحقػؽ لمدكلػة  ؛كبيػرة أىميػة أفريقيػالمتغمغػؿ فػي  (إسػراييؿ)تراتيجيةيحتؿ الجانػب االقتصػادم فػي إسػ
 :العبرية مجمكعة مف األىداؼ

 .ةيسراييماإلفتح أسكاؽ لممنتجات  -1

 .ةيسراييماإلالحصكؿ عمى المكاد األكلية البلزمة لمصناعة  -2

 .تشغيؿ فايض العمالة لدييا مف خبراء كفنييف في دكؿ القارة -3

 :في إستراتيجيتيا ىذه مجمكعة مف اآلليات إسراييؿكقد تبنت 

 .أفريقيةعمى أنيا  عدة ، كتأسيس شركاتأفريقياالحصكؿ عمى امتيازات لمبحث عف البتركؿ في  -1

مػف خػبلؿ كجػكد  تحكيؿ مبال  كبيرة مف المػاؿ تحػت أسػماء تجػار ييػكد يحممػكف جنسػيات تمػؾ الػدكؿ -2
 .بالكالء (ؿسرايي)إلخبراء يحممكف جنسيات دكؿ أكركبية كيدينكف 

احتكػار تجػارة بعػػض المحصػكالت كاألسػػكاؽ، اسػتيبلؾ العديػد مػػف السػمع، كاحتكػػار أسػكاؽ المنتجػػات  -3
، كمحصكؿ البف في أكرندا، كمحاصيؿ السمسـ كالفكؿ السكداني إثيكبياالغذايية كعصير الفاكية في 
 .أفريقياكريرىا في عمـك دكؿ شرؽ 

ثيكبيػاسػب األسػكاؽ، مثممػا حػدث مػع كينيػا ك غيػة كاتباع سياسػة إرراقيػة فػي تجارتيػا بي  -4 حينمػا أررقػت  ا 
ككانػػت جميعيػػا تسػػتكردىا بأسػػعار منخفضػػة مػػف بمػػداف أخػػرل،  ،أسػػكاقيما بمختمػػؼ البضػػايع كالسػػمع

 نت(:2017)دحماف،  .العربي األفريقي، ك األفريقي األفريقيكذلؾ بيدؼ سد الطريؽ أماـ التعامؿ 

، مركػزة فػي ىػذا المجػاؿ فريقيػةاأللصناعة االستخراجية في القػارة السيطرة عمى قطاع ا إسراييؿكتستيدؼ 
 أفريقيػػػػاعمػػػػى اسػػػػتغبلؿ الثػػػػركات الطبيعيػػػػة كالمػػػػاس فػػػػي كػػػػؿ  مػػػػف الككنغػػػػك الديمقراطيػػػػة كسػػػػيراليكف كرانػػػػا ك 

 .الكسطى، كاليكرانيـك في النيجر
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كة "أرريػد أب" لمتطػكير كشػر  األفريقػيكف اليكـ كبرل الشركات التي تتحكـ فػي االقتصػاد يسراييماإلكيممؾ 
قامة المزارع ك"شركة ألرا" ك"مكتكركال" ك"ككف" التجارية ك"سكليؿ  ،الزراعي التي تقكـ باستصبلح األراضي كا 

 . (نت:Aljazeera ،12/6/2017 ) كريرىا أفريقياكنيو" الفرع الخارجي، ككذلؾ شركة فنادؽ ب

ػا مىػػدفن  أفريقيػاكتعتبػر الثػركات المعدنيػة الطبيعيػة فػي  ، فالقػارة السػػمراء أفريقيػاة فػي يسػراييماإللمسياسػة  ايمن
رنيػػة بالمػػاس كاليكرانيػػـك كالمػػكاد المشػػعة كالككبالػػت كريرىػػا مػػف المعػػادف كالػػذىب، كالتػػي تحػػاكؿ الشػػركات 

ة االسػػتحكاذ عمػػى النصػػيب األكبػػر فػػي اسػػتخراج ىػػذه المعػػادف كمنافسػػة األطػػراؼ األخػػرل التػػي يسػػراييماإل
 .ؿتنشط في ىذا المجا

، لتػدريب أفريقيػاة لمتنميػة الدكليػة فػي يسػراييماإلمف ميزانيتيػا لتمكيػؿ أنشػطة الككالػة  اجزءن  إسراييؿتخصص 
ة، كصػػػقؿ ميػػارات بعػػػض يسػػراييماإلكرصػػد مػػػنح تعميميػػة ليػػـ فػػػي الجامعػػات  فريقيػػةاألبعػػض أبنػػاء الػػػدكؿ 

 يسػراييماإلالحضػكر  بيف إلػى أف  العسكرييف األفارقة مف خبلؿ التدريب كدعـ القػدرات، كيشػير بعػض المػراق
 .تفكؽ عمى الحضكر الفرنسي ررـ عبلقات فرنسا بالقارة أفريقيافي 

كنيجيريػا كرانػا كأكرنػدا  إثيكبيػامػف  لكؿو  ـ(2009)ليذه الجيكد جاءت زيارة ليبرماف عاـ  اكاستمرارن 
ثيكبيػػاكينيػػا ك ككينيػػا، كزيػػارة بنيػػاميف نتنيػػاىك ألربػػع مػػف دكؿ حػػكض النيػػؿ بػػدأىا بأكرنػػدا ثػػـ  كتنتيػػى فػػي  ا 

كعػكدة  أفريقيػاإلػى  إسػراييؿعكدة " :ياكىي الزيارة التي كصفيا نتنياىك بأن   ـ(2016)كذلؾ في عاـ ا، ركاند
ا رمزينػػ األقػػؿ تحمػػؿ معنػػىن  كىػػذه الزيػػارة لػػدكؿ الحػػكض ليسػػت مصػػادفة كلكنيػػا عمػػى "،إسػػراييؿإلػػى  أفريقيػػا
)محمد،،  .إزاء مشركع سد النيضػة فػي ظػؿ التػكتر مػع مصػر آنػذاؾفي مكقفيا  إثيكبيامع  اا معنكين كتضامنن 

 ، نت(8179
  العسكرية االستراتيجية: سادًسا

 ىػػػذا أف   كالحقيقػػػة, أفريقيػػػا فػػػي يسػػػراييماإل لمنشػػػاط بالنسػػػبة خاصػػػة أىميػػػة العسػػػكرم الجانػػػب يشػػػغؿ
 اسػػتيدفت التػػي ةيسػػراييماإل باالسػػتراتيجية تػػاـ كبشػػكؿ يسػػراييماإل النشػػاط جكانػػب مػػف كغيػػره ارتػػبط الجانػػب
 ىػػػذه مػػػف كانطبلقنػػػا .فريقيػػػةاأل األقطػػػار فػػػي الحساسػػػة كالمرافػػػؽ األجيػػػزة إلػػػى كالنفػػػاذ, أفريقيػػػا فػػػي التغمغػػػؿ

 البعثػػات إيفػػاد طريػػؽ عػػف العسػػكرم نشػػاطيا تكثيػػؼ أجػػؿ مػػف جيػػدىا صػػارلقي  إسػػراييؿ بػػذلت االسػػتراتيجية
نشػػاء ،(حالينػػا الديمقراطيػػة الكنغػػك) زاييػػر مثػػؿ الػػدكؿ بعػػض إلػػى كاممػػة كحػػدات إرسػػاؿ بػػؿ كبيػػرة، بأعػػداد  كا 

 العسػػكرية كشػػبو العسػػكرية الكحػػدات تنظػػيـ عمػػى كاإلشػػراؼ(, الناحػػاؿ) مسػػتكطنات رػػرار عمػػى مسػػتكطنات
 النشػػػػاط سػػػػار كلقػػػػد .ةيسػػػػراييماإل العسػػػػكرية المعاىػػػػد فػػػػي كالدراسػػػػة لمتػػػػدريب األفارقػػػػة اسػػػػتقداـ ثػػػػـ, كتػػػػدريبيا

 :وىي, ومتوازنة متكاممة خطوط ثالثة في كرمالعس الصعيد عمى يسراييماإل
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 .بعضيا كتنظيـ فريقيةاأل الجيكش تدريب  أجؿ مف المستشاريف إرساؿ – 1
, الياكف مدافع ثـ العكزم، برشاش بدءنا ؛فريقيةاأل الدكؿ إلى إسراييؿ في المصنكعة األسمحة تصدير  – 2

 .كريرىا زيييؼ كزكارؽ, حربية طايرات ثـ, التدريب كأسمحة
 األقطػػػػار إلػػػػى(, الجػػػػدناع) الفتػػػػكة ككتايػػػػب(, الناحػػػػاؿ) المحػػػػارب الطبليعػػػػي الشػػػػباب تجػػػػارب تصػػػػدير – 3
 فريقيػػةاأل لؤلقطػػار تػػكٌفر أفٍ  إسػػراييؿ كاسػػتطاعت ،فريقيػػةاأل الػػدكؿ إلػػى التجربػػة ىػػذه بيػػع كمحاكلػػة, فريقيػػةاأل

 ككتايػب كالشػرطة العسػكرييف مػف اكمػدربن  امستشػارن ( 1300) قرابػة (1972) إلػى (1958) مػف الفترة خبلؿ
 (.62 :1996الزربي،)أفريقيا في ليا العسكرم االمتداد لتثبت( الناحاؿ) المحارب الطبليعي الشباب
ػػا إسػػراييؿ قامػػت  (ـ1976)عػػاـ ففػػي ببلدىػػـ، فػػي العسػػكرية الخدمػػة لتنظػػيـ األفارقػػة مػػف عػػدد بتػػدريب أيضن
 قامػػت كمػػا الشػػرطة، بقػػكات الخاصػػة المبػػادئ دريسلتػػ تنزانيػػا إلػػى الخبػػراء مػػف عػػدد بإرسػػاؿ إسػػراييؿ قامػػت
 العسكرييف الخبراء قٌدمت كما, مكبكتك رأسيـ كعمى, كنشاسا الكنغك مف المظمييف الجنكد مف أعداد بتدريب
 لممظػػبلت مدرسػػة كأنشػػأت, لمكنغػػك الصػػنع ةيسػػراييماإل األسػػمحة بعػػض كقػػٌدمت الكنغػػكلي، الجػػيش لتػػدريب
 ليقكمػكا الجػيش مػف كضػباط عسػكرييف بخبػراء سػيراليكف بتزكيػد إسػراييؿ قامػت (ـ1965) عػاـ كفػي ىناؾ،
 مدرسػػػة إلنشػػػاء سػػػيراليكف زارت قػػػد إسػػػراييؿ ضػػػباط مػػػف عسػػػكرية بعثػػػة ككانػػػت, سػػػيراليكف جػػػيش بتػػػدريب
 .سيراليكف عاصمة تاكف فرم في عسكرية

ا  سياسػة تتبػع يثح ؛األفريقي كالقرف العظمى البحيرات منطقة في التغمغؿ إلى إسراييؿ تسعى أيضن
 األمػػف لتيديػد مكثفػة كأمنيػة عسػػكرية بأنشػطة فييػا نفكذىػا زيػادة كمحاكلػػة النيػؿ حػكض دكؿ حػكؿ االلتفػاؼ
قامػة عسػػكرية، تسػػييبلت عمػى الحصػػكؿ خػػبلؿ مػف كذلػػؾ كمصػػر، لمسػكداف العربػػي القػكمي  جكيػػة قكاعػػد كا 
 سػعت كمػا .العربيػة األقطػار عمػى سػسلمتج قاعػدة فريقيػةاأل الدكؿ كاستخداـ استراتيجية، أماكف في كبحرية
 نفػػػكذ بنػػػاء بيػػدؼ كذلػػػؾ, فريقيػػػةاأل الػػدكؿ مػػػف العديػػد مػػػع كعسػػػكرية أمنيػػة عمػػػؿ فػػػرؽ تشػػكيؿ إلػػػى إسػػراييؿ

 ماسػػػيٌ  كال, فريقيػػػةاأل البمػػػداف فػػػي كالسياسػػػية كاالسػػػتخباراتية يػػػةاألمنك  العسػػػكرية المؤسسػػػات داخػػػؿ سػػػراييؿإل
 (نحػػػك ـ2002 عػػػاـ) كٌقعػػػت الديمقراطيػػػة الكنغػػػك أف   إلػػػى قػػػاريرالت بعػػػض تشػػػير حيػػػث, الديمقراطيػػػة الكنغػػػك

 بتدريب إسراييؿ بمقتضاىا تقكـ أمنية عسكرية سرية اتفاقية منيا, إسراييؿ مع الشامؿ لمتعاكف اتفاقية( 12)
 الشػػرطة قػػكات بنػػاء إعػػداد عمميػػة فػػي كالمشػػاركة, ليػػا التابعػػة الخاصػػة كالقػػكات كتسػػميحو الكنغػػكلي الجػػيش

 (.270:  2005 – ـ2003 العربي، االستراتيجي التقرير) .األمفك 
ػػػا , ـ(1998 عػػػاـ) منػػػذ ركانػػػدا مػػػع كالعسػػػكرم ياألمنػػػ لمتعػػػاكفعػػػدة  اتفاقيػػػات إسػػػراييؿ أبرمػػػت أيضن

 استضػػافت االتفاقيػػات ىػػذه كبمكجػػب كتدريبػػو، كتسػػميحو الركانػػدم الجػػيش قػػكات بنػػاء إعػػادة فػػي كسػػاىمت
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 كمػػف .إسػػراييؿ فػػي لمتػػدريب الركانديػػة القػػكات فػػي األسػػمحة أفػػرع اطضػػب مػػف العديػػد سػػنكية كبصػػكرة إسػػراييؿ
 مػف األكبػر الجانػب تتحمؿ إسراييؿ أف   أكدٌ  ـ(1996عاـ) في الفرنسية المخابرات تقرير أف   بالذكر؛ الجدير
 ركانػػدا جيشػػي بتسػػميح قامػػت إسػػراييؿ أف   التقريػػر كأكضػػح, العظمػػى البحيػػرات منطقػػة فػػي األكضػػاع تػػدىكر
 حمايػة فػي البمػديف لحكػكمتي مسػاعدة بعػرض كقامػت, المنطقػة فػي أقػداميا تضػع أفٍ  كاستطاعت, دمكبكرن

 التقريػػر تطػرؽ ثػـ اليكتػػك، قبيمػة ىجمػات ضػػد( كيجػالي( )بكجمبػكرا) العاصػػمتيف فػي االسػتراتيجية المنشػ ت
 األكضػاع إلشػعاؿ د؛المكسػا أكامػر عمػى بنػاء زىيػدة بأسػعار لممتمػرديف األسمحة ببيع قامت إسراييؿ أف   إلى
ػا إسػراييؿ سػعت .ةيسػراييماإل لممسػاعدات المنطقػة دكؿ حككمػات حاجػة اسػتمرار كضماف, المنطقة في  أيضن
 جكنػػاس بزعامػػة المتمػػردة «يكنيتػػا حركػػة» لمسػػاعدة الثمانينيػػات بدايػػة فػػي بػػأنجكال التمػػرد حركػػات دعػػـ إلػػى

 كتقػػػديـ كتػػػدريبيـ المتمػػػرديف لتسػػػميح سػػػرم برنػػػامج كضػػػع كتػػػـٌ  لكانػػػدا، فػػػي الشػػػرعية القػػػكات ضػػػد سػػػافيمبي
 تقع كانت التي األلماس مناجـ عمى لمحصكؿ سراييؿإل بكابة مثؿ ذلؾ كاف كقد, ليـ العسكرية االستشارات

 الخبػػػػراء مػػػػف عػػػػددنا إسػػػػراييؿ أكفػػػػدت السػػػػكداف جنػػػػكب كفػػػػي .«يكنيتػػػػا» عمييػػػػا تسػػػػيطر التػػػػي المنػػػػاطؽ فػػػػي
 لقػكات العسػكرية القػدرات تطػكير فػي لممسػاىمة كذلػؾ ألحبػاش،ا «الفبلشا» ييكد مف كمعظميـ, العسكرييف

 (.379 :2003 ،األفريقي االستراتيجي التقرير) الشعبية الحركة
 القػػػارة فػػػي كبيػػػر بػػػدكر ةيسػػػراييماإل األمػػػف شػػػركات تقػػػكـ بػػػؿ ،الحػػػد ىػػػذا عنػػػد يسػػػراييماإل الػػػدكر يقتصػػػر ال
فػي مجػاؿ االسػتخبارات كالتػدريب العسػكرم،  فريقيػةاألمصػداقية كبيػرة لػدل الػدكؿ  إسػراييؿتمتمػؾ , فريقيةاأل

منػػذ البدايػػة عمػػى ىػػذه المسػػايؿ التػػي تمػػت ترجمتيػػا عمػػى شػػكؿ شػػركات  فريقيػػةاألكقػػد ركػػزت فػػي تفاعبلتيػػا 
 .أمنية

  :ويمكن التمييز في ىذا اإلطار بين نوعين من الشركات
" التػػػي تتػػػكلى تػػػدريب كتسػػػميح شػػػركات المرتزقػػػة، كمػػػف أبرزىػػػا شػػػركة "ليػػػؼ داف" كشػػػركة "الشػػػبح الفضػػػي -

 .مميشيات قبمية لحماية الرؤساء كالشخصيات السياسية الميمة
، كأىميػػا شػػركة "يػػكؿ بػػاريمي" لؤلسػػرار، كشػػركة أفريقيػػاة فػػي يسػػراييماإلشػػركات تتػػكلى تنفيػػذ المخططػػات  -

 ."أباؾ" كىما شركتاف فرنسيتاف مممككتاف لعناصر ييكدية
بيػػػدؼ إسػػػقاط أنظمػػػة تسػػػعى  أفريقيػػػاإشػػػعاؿ كتصػػػعيد الصػػػراعات فػػػي  سياسػػػة تيػػػدؼ إلػػػى إسػػػراييؿكتتبنػػػى 

 .ةيسراييماإللمتقارب مع الدكؿ العربية، كإلحكاـ السيطرة السياسية كاالقتصادية 
، فريقيػػةاألبػػدعـ أنظمػػة الحكػػـ المتعاكنػػة معيػػا كالمكاليػػة ليػػا فػػي القػػارة  إسػػراييؿفػػي الجانػػب السياسػػي تقػػـك 

 .لنشر حالة مف عدـ االستقرار السياسي سراييؿفي الدكؿ رير المكالية إل كبتكسيع دكر حركات المعارضة
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تتعامػؿ مػػع األشػػخاص األفارقػػة كذكم النفػػكذ الػػذيف ليػػـ  إسػػراييؿ كتفيػد الخبػػرة التاريخيػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف  
 نت(:Aljazeera،25/6/2008 ).مستقبؿ سياسي فاعؿ في بمدانيـ

 باألمػػة دكليػػا عبلقػػات تطػػٌكر ؽكيعػػك  ،فريقيػػةاأل القػػارة يتيػػدد خطػػرنا مثػػؿي يسػػراييماإل الكجػػكد ىػػذا أف   شػػؾ ال
 يجعػؿ مػا كىػك كالعسػكرية، كاالقتصػادية السياسػية الجكانػب في يتغمغؿ أفٍ  استطاع كقد كاإلسبلمية، العربية
 ىػدافياأ كيحقػؽ ،إسػراييؿ مصػالح يخػدـ مػا إلى سياساتيا كتكجيو, فريقيةاأل الدكؿ في التأثير في قكينا نفكذه

  كأعماؿ عديدة، دراسات إلى كيحتاج دقيقة، كحسابات شاممة، مراجعات إلى يحتاج أمر كذلؾ, االستراتيجية
 كريػػر الرسػػمية, كاإلسػػبلمية العربيػػة كالكيانػػات ،فريقيػػةاأل الكيانػػات عمػػى فييػػا الجيػػكد عػػبء يتػػكزع كثيػػرة،
 :نت(2017صحراكم،ييكدية.)ال مستكطنة إلى أفريقيا تتحكؿ أفٍ  قبؿ منيا، الرسمية
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 المبحث الثاني
 إثيوبيافي  يسرائيماإلالنفوذ  

 مقدمة:
 :منيػا ،عػدة دكافػع بمكجػب تشػكؿ بؿ العدـ، مف نابعنا ،فريقيةاأل بالقارة يسراييماإل االىتماـ يكف لـ
 .أفريقيا في الييكدية باألقميات االىتماـ ككذلؾ جيكاستراتيجية كسياسية اقتصادية، استراتيجية،
 الشػػيء ،مكضػػكعاتيا كتعػػدد أطرىػػا بتشػػعب اإلثيكبيػػة ةيسػػراييماإل العبلقػػات تتميػػز معػػركؼ ىػػك كمػػا

 خمسػػينيات إلػػى يرجػػع تػػاريخي إرث بفعػػؿ جػػاء كالػػذم ،الطػػرفيف بػػيف المتبادلػػة المصػػالح تنػػكع يعكػػس الػػذم
 التػي ىػي يييمسػرااإل العربي كالصراع الفبلشا كالمياه ييكد مسألة فيو تظؿ الذم الكقت في الماضي، القرف
 .إثيكبياب إسراييؿ تربط التي العبلقة تثار عندما األذىاف إلى تتبادر

 عمػى المسػاعدات ميزانيتيػا معادلػة فػي تعتمػد زالػت ال إسػراييؿ ف  إفػ االقتصػادية، الناحيػة كمػف
 الطبيعية المكارد إلى إسراييؿ افتقار أف   كما ،إسراييؿ خارج في العالـ جيكد مف إلييا تصؿ التي الخارجية

 أكالن  بالتصػنيع اقتصػادىا لترصػيف جيػدىا صػارلقي  إسػراييؿ تبػذؿ كليػذا ،متػيف اقتصػاد بنػاء مػف يمكنيػا ال
  .ءالسكا حد عمى كاآلسيكية فريقيةاأل الدكؿ مع اقتصادية عبلقات عقد تحاكؿ حيث، اثانين  كبالزراعة

 تحػاكؿ حيػث يػة،األمنقتصادية ك اال ماسيٌ  ال مصمحتيا تعظيـ عف تبحث إسراييؿ ف  إ القكؿ كيمكف
 تعػرض حيػث يػة،اإلقميم عزلتيػا ككسػر طػكؽ أفريقيػا شػرؽ كبخاصػة فريقيػةاأل الػدكؿ مػع عبلقػات إنشػاء

 الخارجيػة عبلقاتيػا تكطيػد إلػى جاىػدة كتسػعى كالتنميػة االقتصػادية، الزراعػة مجػاؿ فػي الفنيػة المسػاعدات
 (9: 2009معيف،). الضركرة تقتضية امى لً  كفقان 
 فمنيا: ،ةواستراتيجي وتاريخية دينية تالعتبارا إثيوبيا منطقة في يسرائيماإل أسبا  االىتمام :أواًل 

 أف   يػزعـ المػيبلد، قبػؿ الثالػث القرف إلى تعكد إثيكبيا مع العبلقات بأف   إسراييؿ في السايد االدعاء 
 الحبشػة مؤسػس ىػك بمقػيس الممكػة زكجتػو مػف- السػبلـ عميػو -سػميماف النبي مف منحدر )منميؾ(

 سػبللة مف ىي األحباش األباطرة إلييـ ينتمي الذيف األميرة كأف   ،)ماكدا( اسابقن  سمىتي  كانت التي
 .- السبلـ عميو -سميماف سيدنا

 تمكنت كبالفعؿ ضايعة، ييكدية قبيمة ىـ الفبلشا ىؤالء أف   إسراييؿ كتدعي، إثيكبياب الفبلشا كجكد 
 .إسرييؿ إلى منيـ كبيرة أعداد كترحيؿ إلييـ الكصكؿ مف كبياإثيب عبلقتيا خبلؿ مف إسراييؿ
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 إسراييؿ إلى الييكد ىؤالء تيجير عممية جاءت إثيكبيا مع إسراييؿ عقدتيا اتفاقيات جممة كبعد، 
 إثيكبيا حككمة مع ـ(1977)في الخارجية كزير – دياف يومكش عقده الذم السرم االتفاؽ أكليا
أف   كما، إسراييؿ إلى الفبلشا ىجرة عمى المكافقة مقابؿ بالسبلح بياإثيك  مدادإ بمكجبو تـٌ  كالذم

 مع اتمشين  إسراييؿ إلى الفبلشا لمييكد اليجرة باب لفتح ستكجمن رفض عمى صبرت إسراييؿ
 .فريقيةاأل الكحدة لمنظمة العاـ االتجاه
 األمريكيػة تار سػتخبااال ككالػة مػع المكساد تعاكف عندىا السرية العمميات إلى إسراييؿ لجأت لذلؾ

(CIA)  يؿ،سػرايإ إلػى الفبلشػا مػف ألػؼ ترحيػؿ تػـ ـ(1982) العػاـ جػاء كعنػدما التيجيػر، عمميػة لتنفيػذ 
 المناصػر مكقفػو عنػد كأنػو بيػا، ـيعمػ ال أنػو أساس عمى ستكجمن الرييس أدانيا العممية ىذه كشفت كعندما
ػ أكثػر بعمميػات يتـ أصبح ماإن   ؼ،يتكق لـ الفبلشا ترحيؿ أف   دى يٍ بى  ،الفمسطينية لمقضية  كاتخػذت كدقػة اتنظيمن

 .(190: 2013) األميف،.مسمياتيا في ادينين  عناطاب
 مػف العديػد ضػيياار أ يفػ متجػر  حيػث ،الميػاه خاصػة الطبيعيػة المػكارد فػي رنػى مػف إثيكبيػا بػو تمتػاز مػا 

سػراييؿك  النيػؿ، لنيػر األساسي فدراال األزرؽ النيؿ ينبع تانا بحيرة كمف األنيار ػ تػدرؾ ا   الميػاه، أىميػة اتمامن
 مثػؿ معدنيػة مػكارد إثيكبيػاب تكجػد الميػاه إلػى كباإلضػافة مصػادرىا، إلػى االتجاه الطبيعي مف كاف كبالتالي
 .منيا العسكرية خاصة ةيسراييماإل الصناعات تخدـ كالتي كريرىا كالفضة كالماس الذىب

 األفريقي لبلتحاد المقر البمدفيي  أخرل ناحية كمف ، ناحية مف ىذا ثيكبياإل تيجيترااالس فيراالجغ المكقع، 
 .كالصكماؿ إريتريا خاصة الجكار دكؿ عمى تأثيرىا ليا أف   كما
 : في النقاط التالية إثيوبيا موقع من االستفادة إسرائيل دتراأ وقد
 فريقيػةاأل التحػرر ركاتح نحك مكجية ثيكبيةاإل االستخباراتية األجيزة مع معمكماتي تبادؿ كاتنق إيجاد -أ

 .كالعربية
 النفػكذ كمسػاعدة ، األمريكيػة المتحػدة الكاليػات عػف بالككالػة المنطقػة فػي األمريكيػة المخططػات تنفيذ -ب

 .فريقيةاأل القارة في التغمغؿ عمى األمريكي
 دكؿ ذلػؾ فػي بمػا األحمػر كالبحػر أفريقيػا شػرؽ دكؿ كخاصػة فريقيػةاأل الدكؿ بقية إلى ارن معب اتخاذىا - ج

 . الشرقي النيؿ حكض
 .أفريقيا قارة في كاإلسبلمي العربي النفكذ حصار في منيا االستفادة - د
 (صحيفةـ:2009 صد،الرا) إسراييؿ أمف عمى لمحفاظ امتقدمن  ازن مرك اتخاذىا - ق



                                                     

68 

 كاألحذيػة، المدرسػية كالحقايػب، كالجمػكد ،الػبف) إسػراييؿ إلػى ثيكبيػةإتصػدر  آخػر جانػب مػف
 ،كالسػكر ،كالككبالػت ،كالػذىب، كاألخشػاب، كالقطػف، الحيػة كالحيكانػات ،كالمحػكـ ،كالفكاكػو ،كالخضػار،

 .كامؿ اتحاد حالة في ىما كأنما البمديف أف   اكاضحن  يبدك الكبيرة القايمة ىذه كمف ،(كالحبكب
 ي،األمنك  العسكرم التعاكفك  األعكاـ األخيرة خبلؿ ازدت فقد إثيكبيا إلى ةيسراييماإل تار دالصا أما

 أك االقتصػادية الجكانػب فػي سػكاء إسػراييؿ إلػى حاجة في ياأن   تعتقد نفسيا في إثيكبيا إف   القكؿ بنا يجدرك 
ػ الفقػر ظػؿ التػي الػببلد كلتطػكير أمنيػا عمػى لممحافظػة السياسػية أك ريةكالعسػ  طكيمػة، ألزمػاف فييػا امقيمن
 ،عػةزرالم الصػالحة ضػيرااأل قمػة إلػى ىػذا كيعكد، المتكررة المجاعات يتعان مياه مف بيا مما الررـ كعمى

 لػدل بالفعػؿ ىػؿ كلكػف المركيػة، المشػركعات كليسػت، عػةلزراا فػي أساسػي بشػكؿ األمطػار عمػى كاالعتمػاد
 بأم تقـ لـ إذا ذلؾ مف كبالررـ ،فريقيةاأل الدكؿ بيف الخبلفات كبذر المكت رير ثيكبياإل تقدمو ما إسراييؿ
 العربيػة، الػدكؿ الخصػكص كجػو عمػى بػذلؾ كنعنػي اإلثيكبيػة المكاقػؼ عػف ديثلمحػ ىمعنػ فػبل ىنػاؾ عمػؿ
 سياؽ في جيد مؤشر كىك إثيكبيا إلى تتجو العربية تار ااالستثم مف مكجو اآلف نبلحظ إننا مف الررـ عمى

 .(192: 2013) األميف،. اعمكمن  فريقيةاأل كالعربية اخصكصن  ثيكبيةاإل العربية العبلقات

 إثيوبياة مع يسرائيماإلالعالقة  تاريخ :اثانيً 
 الػذم اإلثيكبيػة -ةيسػراييماإل العبلقػات تأسػيس فػي امحكرينػ ارن دك  كينيػا فػي ةيسراييماإل السفارة لعبت

 كالذم ،الطرفيف بيف المتبادلة المصالح تنكع يعكس الذم الشيء ايمكضكعات كتعدد اىأطر  بتشعب تميزت
 ( 10: 2012محارب،) تاريخي إرث بفعؿ جاء

 وبعبلقتػ ىىيتبػا كػاف الػذم "يبلسبلسػىى" إلثيػكبيا اإلمبراطػكر مػع العبلقػات بدايػة كانػت، إجمػاالن 
 تماسػتغ كقػد ،سػبأ كػةمم قػيسمب وزكجتػ مػف يمافمس النبي أحفاد مف ونفس كيعتبر، كدميالي بالتاريخ القديمة
 عبػد(إثيكبيػا فػي ايػايمدع ككطػدت، الشػعبيف بػيف المشػترؾ العرقػي باألصػؿ ةمػالمتمث فػةراالخ ؾمػت إسػراييؿ
 (16: 2012ف،الرحم

 مػع ايػعبلقات لتمتػيف كعسػكرية كثقافيػة كاقتصػادية سياسػية عػدة؛ كسػايؿ بتكظيػؼ إسػراييؿ كقامػت
 ياألمنػ المجػاؿ اسػيمٌ  كال، المجػاالت جميػع فػي ءبػراكخ مبعػكثيف بإرسػاؿ إسػراييؿ قامػت حيػث ،إثيكبيػا

 اإلثيكبية تاز االمتيا ىمع ايحصكل مقابؿ في حةمأس اتصفق كتنفيذ كالتدريب اإلعداد أجؿ مف ؛كالعسكرم
 .سياسية كمكاقؼ كمعدنية طبيعية مكارد مف
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 الػررـ عمػى، عػدة مجػاالت فػي التعػاكف درجػات أقصػى  مػلتب نكعيػة نقمػة الجػانبيف بػيف العبلقػة دتيش كقد
 الػذم " مريػاـ يبلىػ منجسػتك" طػكرااإلمبر  ديػع فػي العبلقػات ؾمػت يمػع الشيء بعض ـخيٌ  فتكر ثمةف  أ مف

 الرربػة بيػةمت فػي " منجسػتك" ـىسػا عنػدما عػادت ايػأن   إالم( 1974) عػاـ إثيكبيػا فػي الحكػـ إلػي كصػؿ
 الخارجيػة كزيػر كبػيف ونػبي عقػدرم سػ اتفػاؽ بمكجػب إسػراييؿ ىإلػ الفبلشػا كديػي ترحيػؿ فػي ةيسػراييماإل
 (24: 2012ف،الرحم عبد(آنذاؾة يسراييماإل
 تتسػـ يػةمالعم ككانػت، إسػراييؿ إلػى إثيكبيػا مػف كدميػي ألػؼ عشػر خمسػة نقػؿ تػـٌ  يػةمالعم ؾمػت خػبلؿ مػف

 ازيػج راؾبإشػ اشػترط الػذم، " النميػرم جعفػر" األسػبؽ السػكداني الػرييس مػع كبالتنسػيؽ ةمػالكام بالسػرية
 ،إثيكبيػا مػف اجريفيػالم بنقػؿ يػةمالعم كتمػت، كسػرية بدقػة اىسػير  لضػماف؛ يػةمالعم فػي األمريكيػة تراالمخػاب
 ىإلػ خاصػة جيكيػةمب ترابطػاي ـيػمنق تػـٌ  ثػـ كمػف، بريػة بحػافبلت الحػدكد رعبػ لػيبلن  الخرطػكـ مطػار إلػى

 .مباشرة أبيب تؿ إلى تاالطاير  ؾمت عتمأقى  اىكبعد ؿ،برككس
 أضػعاؼ تمثػؿ كبيػرة جػرةيل تعػد فبػدأت، إثيكبيػا مػف اجركاىػ يفالػذ كديػالي بعػدد إسراييؿ تكتؼً  كلـ

 بػدعكة المبعػكثيف إرسػاؿ خػبلؿ مػف اإلثيػكبي النظػاـ مسػاكمة ىمػع تمػفعم قبػؿ فمػ ـيػمنق تػـ الػذم العػدد
 مػع كالتقػى  رناسػ إسػراييؿ اإلثيػكبي الػرييس راز  حيػثد، تريػ ما ايل كاف كلقدؿ، إسرايي إلى "منجستك" الرييس
ػ ولػ ـقػد   الػذل "شػامير إسػحاؽ" حينػذاؾ ازراييػك  ريػيس  ؾمػتمت مػا بأحػدث اإلثيػكبي الجػيش يحمبتسػ اعرضن

 يػةمالعم تمػت معينة ظركؼ كفى، الفبلشا كديي مف تبقى ما جرةى ىمع المكافقة مقابؿ ةيسراييماإل الترسانة
، أبيػب تػؿ مطػار إلػى أبابػا أديػس مطػار مف اإلثيكبي اجريفيالم مف األفن  عشر أربعة يقارب ما بنقؿ الثانية
 كريػيس "ليفػي ديفيػد" وخارجيتػ ككزيراء زر الك  رييس ـياستقبال في كاف كقد، خاصة يةإسراييمت  يراطا عبر

 (Nelson and kaplpn)  ،1994 :25.بارؾ كديأي" األركاف

 في بناء سد النيضة يسرائيماإلالدور  :اثالثً 

فػػي ظػؿ الغيػاب العربػػي، كتراجػع النفػػكذ  أفريقيػافػي بنػػاء مصػالح ليػا فػػي  دكرنا ىػػايبلن  إسػراييؿ تمعػب
ػالقػارة السػمراء، التػي تعػد م المصػرم فػي فػي القػارة السػػمراء،  يسػراييماإلالنفػكذ  إف   .بػالمكاد الخػاـ اا رنينػػنجمن

 )، كالتػي ترفػد نيػر النيػؿ بحػكالياإلثيكبيػةكمساعييا في السيطرة عمى منابع نير النيؿ فػي منطقػة اليضػبة 
دراسات تفصيمية إلى الككنغك كركاندا لبنػاء ثبلثػة سػدكد، كجػزء مػف  إسراييؿ قد متكما  ،مف مياىو (95%

كدكؿ  إسػراييؿكمػا تعػد العبلقػات التجاريػة بػيف  .برنامج شامؿ إلحكاـ السيطرة عمى مياه البحيرات العظمى
ة في المنطقة، حيث تظير األرقاـ يسراييماإلالحكض، أحد أىـ المؤشرات عمى تنامي المصالح االقتصادية 
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 .منيػػا أكثػػر مػػف ثبلثػػيف مػػرة خػػبلؿ السػػنكات القميمػػة الماضػػية إثيكبيػػاة إلػػى يسػػراييماإلؼ الصػػادرات تضػػاع
كالككنغػػػك الديمقراطيػػػة، كالتػػػي شػػػيدت فػػػي  إثيكبيػػػاة تطػػػكرنا متزايػػػدنا خاصػػػة فػػػي يسػػػراييماإلكتشػػػيد العبلقػػػات 

ػػػػا فػػػػي إقامػػػػة الغػػػػرؼ التجاريػػػػة المشػػػػتركة، كالمػػػػنح فػػػػي مجػػػػا الت الصػػػػحة كالتعمػػػػيـ السػػػػنكات األخيػػػػرة انتعاشن
ة أحػد المراكػز المتخصصػة بػكزارة الخارجيػة، لتقتصػر ميامػو يسػراييماإلكالتدريب، ىػذا كخصصػت الحككمػة 

كقعػت اتفػاقيتيف، إحػداىما مػع جنػكب  إسػراييؿحككمػة ك ، األفريقػي -يسػراييماإلعمى تعميـ كتطبيؽ التعاكف 
ثيكبيػػاك السػػكداف  اجيػػا مػػف سػػد النيضػػة. كقػػد بػػدأت بإنشػػاء خػػط لنقػػؿ تتعمػػؽ بتكزيػػع الكيربػػاء التػػي سػػيتـ إنت ا 

ا أف    إسػػراييؿ عقػكد تكزيػع الكيربػػاء تيظيػر أف   الكيربػاء إلػى كينيػػا، كخػط آخػر إلػػى جنػكب السػكداف، مكضػػحن
 أفريقيػامػف خػبلؿ تغمغميػا فػي  إسػراييؿكتيػدؼ  .أساسي مػف عمميػات كسياسػات التشػغيؿ بسػد النيضػة جزءه 

(، عبػر آليػات عػدة منيػا شػراء إثيكبيػا، إرتيريػا)جنػكب السػكداف، كينيػا،  ريقياألفإلى استكماؿ خطة الطكؽ 
يجػػاد آليػػو األفريقػػيالعػػدد األكبػػر مػػف السػػندات فػػي سػػد النيضػػة، كالتعامػػؿ مػػع مصػػر مػػف خػػبلؿ الطػػكؽ  ، كا 

رػػراؽ مصػػر فػػي المشػػكمة كابتزازىػػا فػػي  لمتعػػاكف مػػع الصػػيف التػػي تممػػؾ الكثيػػر مػػف الشػػركات كالمصػػالح، كا 
 (70: 2003عبد الحي،ؼ السياسية)المكاق
 المص  )مصر والسودان( دول النيضة عمى سد يتركيا التي ثاراآل :ارابعً 

لمػدة مػؿء الخػزاف كانخفػاض دايػـ بسػبب التبخػر مػف خػزاف   امػف انخفػاض مؤقػت لمميػاه نظػرن  مصػر تخشى
كيمكف  ،ثيكبي الكبيرإليـ في مدة مما خزاف سد النيضة اكىذا يسبب في خسارة مميكني مزارع دخم ،المياه
مػف ذلػؾ  اصر إذا تـ تخزيف الفيضانات بػدالن ا إلى خفض دايـ في منسكب المياه في بحيرة نيؤدم أيضن  أفٍ 

ريػػاض، .)اف عمػػى إنتػػاج الطاقػػة الكيركماييػػةكىػػذا يػػؤدم إلػػى تقميػػؿ قػػدرة السػػد العػػالي فػػي أسػػك  ،إثيكبيػػافػػي 
2016،82) 

 مصػر( المصػب كدكؿ إثيكبيا بيف المشركع ىذا عف نتجست التي السياسية المشاكؿ إلى باإلضافة
 الميػاه مػف المكعبػة األمتار مميارات حجز مقدمتيا في يأتي أخرل سمبية تأثيرات ىناؾ ستككف ،)كالسكداف

مميػار مكعػب( إلػى 5 5,5النيػر مػف ) مػف الماييػة  مصػر حصػة خفػض إلػى يػؤدم ممػا السػد، خمػؼ
 الػكاردة الميػاه كميػة كانخفػاض ناصػر لبحيػرة  التخزينيػة لسػعةا عمػى ذلؾ مميار مكعب( كسيؤثر40حكالي)

 ) :نت2014الييا )حتيتة،
 ليػا، فقػد النيػؿ نيػر يػكفره مػا تفػكؽ الماييػة مصػر احتياجات كاف ماسيٌ  ال مايي بعجز كما يتسبب

 لمسنة ) 3ـ مميار69) بم  هلمميا الفعمي الكمي االستخداـ ف  بأ امن عم ، (2000) العاـ (في3ممياـر59بمغت)
 (156 :2014كماؿ، ( نفسيا
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 مػف الميػاه، مػف الفػرد نصػيب انخفػاض ذلػؾ إلػى يػؤدم السػكاف عػدد فػي المسػتمر التزايػد كمػع 
  (133: 2012)السامرايي، ـ(2025 )/سنة( بحمكؿ عاـ3ـ630(إلى ـ(2010) العاـ في)/سنة 3ـ759(

المنزلػي  االسػتعماؿ مػف ايػدةالمتز  الحاجػات لسػد الماييػة مخصصػاتيا يتطمػب  زيػادة الػذم األمػر
 التػي احتياجاتيػا لسػد الماييػة حصتيا لزيادة تطمح ككانت السمكية، كالثركة كالمبلحة كالصناعي كالزراعي

 الماييػة المػكارد كزارة أكردتػو مػا حسػب ،(ـ2017) العػاـ بحمػكؿ ) 3ـ مميػار 86  (عػف يزيػد ما إلى تصؿ
 النيؿ نير مف المايية حصتيا تبم  إذ السكداف، في ايرن كث الحاؿ يختمؼ كال (89: 2013عكني،( المصرية

 (بمقدار الكمية ىذه تتجاكز المايية احتياجاتيا إف   إال ،ـ(1959التفاقية عاـ) اطبقن  (3مميار ـ18.5)
 .(60: 2014()سالماف،3مميار ـ10 

 إال ذلؾ مف الررـ كعمى النيضة، سد لمشركع إثيكبيا استكماؿ مع حادة مايية مةأز  ستكاجو كبذلؾ
/سػػػنة( فػػػي 3ـ1213إلػػػي ) (2010) /سػػػنة(في العػػػاـ3ـ1707 (مػػػف سػػػينخفض الفػػػرد نصػػػيب إف  

 حكؿ الشككؾ إلى باإلضافة ىذا .المايي الفقر أك المايية الندرة درجة إلى لف تصؿ يان  أال ـ( إ2025عاـ)
 اليايؿ الضغط يسببو ما بفعؿ أرضية ىزات حدكث بسبب لبلنييار تعرضو مكانيةا  ك  الصمكد في السد قدرة

 مػف كبيرة كميات انفبلت ثـ كمف الجيكلكجية، المنطقة طبيعة كبسبب األرضية، القشرة عمى المايية لمكتمة
 بػإرراؽ يتسػبب قػد كما الزراعية، األرضي مف كاسعة لمساحات الدمار مسببةن  كالسكداف مصر تجاه المياه
 (133: 2012الخرطـك )السامرايى، مدينة

 األراضػي حرمػاف إلػى سػيؤدم السػد بحيػرة فػي كالغػريف الطػيف مػف كبيػرة كميػات كـتػرا إف   كمػا
 .اتدريجين  الزراعي بالنشاط ضراركاإل التربة لتغذية الطبيعية العناصر مف كالسكداف مصر في الزراعية

 االستثمار االقتصادي  :اخامسً 
سػػراييؿمصػػر ك  بػػيف المبرمػػة السػػبلـ  لمعاىػػدة كػػاف لقػػد  تػػذليؿ فػػي كبيػػر أثػػره  (،ـ1979أكايػػؿ عػػاـ) ا 
 التسػكية النطػبلؽ عمميػة كاف مثمما ، فريقيةاأل القارة دكؿ كمعظـ إسراييؿبيف  طبيعية عبلقات عقبات قياـ
سراييؿالعرب ك  السممية بيف  (،ـ1993) أكسمك عػاـ اتفاؽ عمى التكقيع ثـ كمف (،ـ1991 عاـ) مدريد في ا 

 حضػكرىا بػات التػي ،إسػراييؿ مػع الكاممة الدبمكماسية قاتياعبل أفريقية دكلة عشريف مف إلعادة أكثر مسكغ
العبلقػػات  عمػػى بشػػكؿ جمػػي إسػػراييؿ مػػع السػػبلـ اتفاقيػػات إبػػراـ كانعكػػس ،أفريقيػػة دكلػػة (42فػػي) جمينػػا اآلف

ا نمػػكنا شػػيدت التػػي ،فريقيػػةاأل –ةيسػػراييماإل يػػة األمنك  كالعسػػكرية االقتصػػادية  تجػػارة كصػػمت حيػػث ،متسػػارعن
 الفتػرة تمػؾ في ةيسراييماإل الشركات أبرمت كما دكالر، ( مميكف220إلى) ـ(1984) عاـ فريقياأ مع إسراييؿ
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 فػػي ذاؾ أفريقيػا فػي العػػامميف يفيسػراييماإل الخبػراء عػػدد ككصػؿ ، دكالر مميػار  2 نحػػك قيمتيػا بمغػت عقػكدنا
 ( 13: 1986(خبير)ربيع، 12000) نحك الكقت،

 مػع دبمكماسية عبلقات سراييؿإل أصبح أنو (،ـ1999 لعاـ) ةيمسرايياإل الخارجية كزارة تقرير كبيف
 حجػـ  زيادة عف فضبلن  كالسياسية، كالعسكرية االقتصادية المجاالت في تعاكننا شممت ،أفريقية ( دكلة 42) 

 أف   إلى(2000)لعاـ ةيسراييماإل كالتجارة الصناعة كزارة تقرير يشير حيف في الجانبيف، بيف التجارم التبادؿ
 مػػف إجمػػالي (% 2.1 كىػػك يمثػػؿ) دكالر، مميػػكف (478)إلػػى كصػػمت فريقيػػاأل ةيسػػراييماإل الصػػادرات حجػػـ
 إجمػػػالي مػػػف (% 103) شػػػكمت دكالر، مميػػػكف (355) الػػػكاردات بمغػػػت بينمػػػا ةيسػػػراييماإل الصػػػادرات نسػػػبة
 حصػػكليا ةدرجػػ إلػػى الػػدكؿ، بعػػض فػػي االقتصػػادم إسػػراييؿكصػػؿ تغمغػػؿ  كقػػد ،ةيسػػراييماإل الػػكاردات نسػػبة
 حيػث ،إثيكبيػا فػي تػـ مثممػا ،أفريقيػة يػاأن   عمػى عػدة شػركات كتأسيسػيا عػف البتػركؿ، البحػث امتيػازات ىعم

 :صحيفة(.2009)سعد الديف، أثيكبية شركات أنيا عمى كسجمتيا شركة(  40) بتأسيس قامت
ثيكبيػاك  إسػراييؿ بػيف االقتصػادية العبلقػات كتتميػز  حيػث ،األفريقػي القػرف نطقػةم دكؿ ببقيػة مقارنػة بقكتيػا، ا 

 مػػف حجػػـ الػػكاردات أمػػا ،ـ(2000عػػاـ ) دكالر مميػػكف (8’5 )إسػػراييؿ إلػػى ثيكبيػػةاإل الصػػادرات حجػػـ بمػػ 
 األثيكبية كتمثؿ الصادرات (:نتStatistics،2005) دكالر (مميكف 13.9 العاـ) نفس في بم  فقد إسراييؿ

 اآلالت، )األدكيػػة، إسػػراييؿ مػػف إثيكبيػػا كتسػػتكرد (،الزيػػت الػػدقيؽ، حبػػكب الخضػػراكات، ) الػػبف،: سػػراييؿإل
 ىػك البمػديف، االقتصادم بيف النشاط تشجيع أف  حيث  الحشرية(، المبيدات الميكانيكية، الكيربايية، األدكات
 بػػأف   كأضػػاؼ ، قصػػكل أكلكيػػة قكلػػو حػػد عمػػى االقتصػػادم البعػػد إعطػػاء كليػػذا تػػـ لمتعػػاكف، رييسػػي محػػكر
سػراييؿك  إثيكبيػا أف   ماسػي   ال تجارم، فايض إسراييؿ كبيف بينيا يكجد كالتي أفريقياقميمة بال الدكؿ مف إثيكبيا  ا 

 التجػارم الصػعيد عمػى يسػراييماإل لمنشػاط مركػزنا أبابػا أديػس بمقتضػاىا تصػبح تجاريػة، اتفاقيػة  عمػى عتاكقٌ 
 (.174: 2009االقتصادم )محمد،ك 

 الزراعػي لػدل القطػاع عمػى يإسػراييم تركيػز اسػتند ،أفريقيػا شرؽ في الزراعي يسراييماإل النشاط مجاؿ كفي
لمعظػػػـ  الرييسػػػي النشػػػاط يشػػػكؿ القطػػػاع ىػػػذا أف   حقيقػػػة إلػػػى ،أفريقيػػػا شػػػرؽ فػػػي" التغمغمػػػي" مخططيػػػا تنفيػػػذ

 يضػػمف الػػذمؿ األمػػ الزراعػػة، فػػي يعمػػؿ فريقيػػةاأل العاممػػة القػػكل ( مػػف80-70فمػػف) ،كاسػػبي الػػدخؿ ىنػػاؾ
 إقامػػػة عمػػى إسػػراييؿ أقػػدمت حيػػث .فريقيػػةاأل الشػػعكب مػػػف األعظػػـ السػػكاد فكؼصػػ فػػي التغمغػػؿ سػػراييؿإل

 التجربػػػة ضػػػكء كفػػػي ،يفيسػػػراييماإلإشػػػراؼ الخبػػػراء  تحػػػت أفريقيػػػا فػػػي انتشػػػرت التػػػي الزراعيػػػة، المسػػػتعمرات
 أقامػت فقػد ،" المكشاؼ" التعاكنية كالمزارع "الكيبكتسات" الجماعية المزارع إقامة في تتجسد التي ةيسراييماإل
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 1972)المشكخي،إثيكبيا في ،كتحديدنا أفريقيا في دكؿ شرؽ زراعية مستعمرة (200) مف يقارب ما إسراييؿ
:340) 

 (إسػراييؿ)ككانػت الخضػركات كالمحاصػيؿ ، لزراعػة ،منػاطؽ ة،يسػراييماإل الشػركات إثيكبيػا كمنحت
ة يسراييماإل الشركات إحدل مع القطف لزراعة اتفاقية إثيكبيا أبرمت حيث الزراعية، األراضي تقكـ باستيجار

 20) كتبم  مساحتيا أبابا، أديس كـ(جنكب200) حكالي تبعد التي" أبدير" مزرعة باستيجار بمكجبيا قامت
 مػػػف كاألسػػػمدة كالمبيػػػدات الزراعيػػػة األدكات بتػػػأميف الشػػػركة تقػػػكـ أفٍ  عمػػػى االتفاقيػػػة كتػػػنص دكنػػػـ(، ألػػػؼ

 ،إثيكبيػػا فػػي جنػػكب الزراعيػػة الشػػركات بإحػػدل خاصػػة تنفيذيػػة تدراسػػا بإعػػداد إسػػراييؿ كسػػاىمت ،إسػػراييؿ
 عمى سد إنشاء كيشتمؿ عمى دكنـ(، ألؼ 300مساحة) عمى يمتد الزراعية، لمتنمية مشركع عف عبارة كىك
 التنميػة مجاالت مختمؼ ثيكبية فياإل لمككادر تدريبية ببرامج عديدة يةإسراييم شركات تقكـ كما شبيمي، نير

 (.16: 2003عد الديف،)س الزراعية
 بمكجػب تشػكؿ بػؿ العػدـ، مػف نابعنػا ،فريقيػةاأل بالقارة يسراييماإل االىتماـ يكف لـ رأي الباحث وفي

 فػي الييكديػة باألقميػات االىتمػاـ ككػذلؾ ،جيكاسػترتيجية كسياسػية اقتصػادية، اسػتراتيجية، ؛منيا ،عدة دكافع
 الشػػيء مكضػػكعاتيا كتعػػدد أطرىػػا بتشػػعب اإلثيكبيػػة ةيسػػراييماإل العبلقػػات تتميػػز معػػركؼ ىػػك كمػػا، أفريقيػػا
 خمسػػينيات إلػػى يرجػػع تػػاريخي إرث بفعػػؿ جػػاء كالػػذم ،الطػػرفيف بػػيف المتبادلػػة المصػػالح تنػػكع يعكػػس الػػذم
 التػي ىػي يسػراييماإل العربي كالصراع كالمياه الفبلشا ييكد مسألة فيو تظؿ الذم الكقت في الماضي، القرف
 .إثيكبياب إسراييؿ تربط التي العبلقة تثار ماعند األذىاف إلى تتبادر
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 المبحث الثالث
 األحمروجزر البحر  إريتريافي  يسرائيماإلالنفوذ  

 مقدمة:
ككػاف  ،اجنكبنػ يبػكتيجلػى إ ا مػف السػكداف شػماالن بنػتقري كيمػكمترشريط ساحمي يمتػد سػبعماية  إرتيريا
ما مدخمػػو ، كال سػػيٌ األحمػػرلمبحػػر  ةخصػػايص الجيكبكلتيكيػػلػػى الإا مػػف التعقيػػد  اضػػاؼ مزيػػدن مكقعيػػا عػػامبلن 

 الجنكبي.
برحػت  كمنػذ الحػرب العالميػة الثانيػة مػا ،لتػاريخايجتػذب قػكل مختمفػة عبػر  إرتيريػاكلقد ظؿ مكقػع  

سػراييؿك  ،كالكاليػات المتحػدة ،إثيكبيػا :عػده منيػا لالمنطقة تستأثر باىتمػاـ قػك   ا االتحػاد السػكفيتيثػـ مػؤخرن  ،ا 
البكتػػاس ، كالػػنفط ، : )كم مػػكارد معدنيػػة مثػػؿتػػتح إريتريػػا لػػى مكقعيػػا االسػػتراتيجي  فػػإف  إ ةضػػافا  ك  ،السػػابؽ

المػػكارد االقتصػػادية الميمػػة فػػي الػػببلد  مػػف. ك (كالحديػػد، كالػػذىب ، كالنحػػاس ، كالزنػػؾ، كالممػػح كالرصػػاص
 (2017) عػاـعػدد اإلرتيػرييف كيبمػ    عف ثركتيا الحيكانية كالسمكيةفضبلن  ،ـك كالغاز الطبيعيييكجد اليكران

صػكؿ ىػي خمػيط مػف أا مسيحيكف( كىـ ينحػدركف مػف )نصفيـ مسممكف كنصفيـ تقريبن نسمة مبلييف  ربعةأ
الجزيػػػرة شػػػبو مػػػف  اليجػػػرات مػػػف  ةسمسػػػمبعػػػد  أفريقيػػػاشااارق الحػػػامييف كالميػػػاجريف العػػػرب الػػػذيف اسػػػتكطنكا 

 .ؿ الميبلدقباليمف( ابتداء مف االلؼ االكلى العربية )

 ريتيريةاإل  ثيوبيةاإل  العالقاتو  إسرائيل -واًل:أ

 مػف إريتريػااسػتقبلؿ  عمػى العاممػة اإلرتيريػة التنظيمػات الظيػكر فػي بػدأت) 1958 (العػاـ منػذ
 كالتصػدم العراقيػؿ كررػـ سػكداف السػكدانية،تبكر  مدينػة فػي التنظيمػات ىػذه قكاعػد أكؿ ظيػرت كقػد، إثيكبيا

 .النصر ليـ تحقؽ أفٍ  إلى نضاليا ككفاحيا في تاستمر  الحركات ليذه الشرس ثيكبياإل
 ممػيس (ثيػكبييف بزعامػةاإل المعارضػيف مػع (افػكرقى أسياسػي) بزعامػة الشػعبية الجبيػة تحالفت لقد

 كزيػر مسػاعد الييػكدم – كليػاـ كػكىيف لو نسؽ كقد ،لندف مؤتمر في األمريكية اإلدارة رعاية تحت (زناكم
 رعتػو باتفػاؽ المػؤتمر انتيػي كقػد سػتك،جمن إلسػقاط نظػاـ كذلػؾ – يػةفريقاأل لمشػؤكف األمريكػي الخارجيػة
 الكحػدة بػيف يختػار أفٍ  عمػى ريتيػرماإل لمشػعب المصػير بحػؽ تقريػر إثيكبيػا بػاعتراؼ يقضػي كاشػنطف

 السػمطة، لتػكلي السياسػييف مناكيػو عمػى لمتغمػب سػعيو فػي زنػاكم بدعـ يمتـز افكرقي أفٍ  مقابؿ كاالنفصاؿ،
 الطرفػاف نجػح كقػد .التجاريػة لؤلرػراض عك كمصػ عصػب مينػايي إثيكبيػا باستخداـ عنديذ ياإريتر تسمح  كأفٍ 
 كتػـ ،ـ(1991) مػايك25فػي إريتريػا كأعمػف اسػتقبلؿ إثيكبيػا حكػـ زينػاكم ممػس ليتػكلى سػتكجمن إسػقاط فػي
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 ككانػتة، فريقيػاأل الكحػدة كمنظمػة المتحػدة العربيػة كاألمػـ الجامعػة رعايػة تحػت االسػتفتاء إجػراء
 يكػف لػــ( ،1993) مػايك23فػي سػيادة ذات مسػتقمة دكلػة إريتريػاإعػبلف  ليػتـ لبلسػتقبلؿ، %(99)لنتيجػةا
 المتحدة الكاليات داخؿ في عبر نفكذىا إال إثيكبيا عف إريتريا بانفصاؿ يتصؿ فيما مباشر نفكذ) سراييؿإل)

 الػدايـ كجكدىػا مػف الػررـ عمػى المصػير تقريػر عمػى حػؽ العمؿ إليقاؼ تتدخؿ لـ إسراييؿ كألف   األمريكية،
 اعترفػت يػاألن  ؛ اإلرتيػرييف قبػؿ مػف مقبػكالن  احميفنػ ىػذا منيػا جعػؿ ، الػذمثيكبيػاإل الكثيػؼ العسػكرم كدعميػا
 خمػؽ عمػى إسػراييؿ عمػؿٌؿ كلعػ .السػكداف جنػكب اسػتقبلؿ إعبلف عند فعمت مثمما إريترياباستقبلؿ  مباشرة

 الطػرفيف مػع ممتػازة عبلقػات عمػى تحػافظ جعميػا كالعسػكرية يػةاألمن بجانػب كاقتصػادية تجاريػة عبلقػات
 ،سراييؿإل بالنسبة إثيكبيا أىمية عف تحدثنا قد كنا كافٍ  لمطرفيف، تحتاج أنيا كىى تدرؾ كاإلرتيرم، األثيكبي

 :في تتمثؿ سراييؿإل بالنسبة كذلؾ خاصة أىمية ريترياإل فإف  
 .األحمر البحر أمف مف جزء ىي إريتريا أفٌ  -1
 .كمصر السكداف مثؿ (إسراييؿ (أمف تيدد أفٍ  يمكف التي العربية الدكؿ محاصرة في منيا االستفادة -2
 .األحمر البحر في المبلحة حرية ضماف -3
 كأفٍ  ،األحمػر البحػر فػي منطقػة العربػي األمفب ترتبط أال استقبلليا عند إريتريا عمى إسراييؿ اشترطت كقد
 حريػة إعطاييػا مػع إريتريػا مػع طيبػة بعبلقػات إسػراييؿ احتفظػت كقػد ؿ،إسػرايي ضػد أحػبلؼ فػي تػدخؿ ال

 الكسػايؿ مػف اعػددن  إسػراييؿ اتبعػت كقػد المجػاالت، شػتى فػي خبػراء مػف تقدمػو مػا خػبلؿ مػف فييػا الحركػة
 (199:  2013، األميف)  .إريتريا في مخططاتيا إلنجاح
  :أىميا
 .العربية السكاف يتحدثكف مف%( 60) ف  أ ررـ العربية، اليكية نحك إرتيرم تكجو أم مقاكمة -1

 الجانب يمثمكف الذيف اإلرتيرم خاصة المجتمع جانب مف التحررية السياسية التكجيات احتكاء محاكلة -2
 .الدكؿ العربية عف إبعادىا كبالتالي اإلسبلمي، العربي

 .ريتيريةاإل األحمر البحر جزر في الكجكد استمرار -3
 .ثيكبياإل العسكرم الدعـ تقديـ -4

 .البمديف بيف التجارية كالعبلقات التجارم التبادؿ درجة رفع -5
 إسػراييؿ ألف   ؛كفيسػراييماإل ىػـ إريتريػا اسػتقبلؿ مػف المسػتفيديف أكبػر إف   ؛القػكؿ يمكػف عميػو

 القكاعػد مػف العديػد حيػث أقامػت ،األحمػر البحػر فػي اسػتراتيجيتيا  تحمػى أف إريتريػا خبلؿ مف استطاعت
 :صحيفة(2012، صداالر  (كقت  أم في المندب باب إربلؽ عمى قادرة أصبحتك  العسكرية،
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 كىػك ،الشػرقي النيػؿ دكؿ حػكض فػي اؤثرن كمػ اقكينػ  يان إسػراييم انفػكذن  ىناؾ بأف   القكؿ يمكف سبؽ امى لً  كبالنظر
 (411 : 4112، ) األميف أفريقيا تجاه كاألمريكية ةيسراييماإل االستراتيجية في يصب

 إريترياتجاه  يسرائيماإلاسي عد السيالب   -1
المسػػػاندة مػػػف الكاليػػػات يػػػا بحاجػػػة لمػػػدعـ ك نٌ أالدكلػػػة الكليػػػدة فػػػي حينػػػو  إريتريػػػاحاجػػػة  إسػػػراييؿتػػػدرؾ 

ا بالنسػػبة ذلػػؾ جمينػػ لػػؾ يتطمػػب عبلقػػة صػػداقة معيػػا، كظيػػرمريكيػػة كالػػدكؿ الغربيػػة، كلحصػػكؿ ذالمتحػػدة األ
ريتيرية، كبدء مفاكضات اتبلنتا كانتياء بمؤتمر لندف عاـ إلرفع الفيتك الغربي عف الثكرة ا عندما تـ ريترياإل
بتشػػػكيؿ حككمػػػة انتقاليػػػة برياسػػػة اسػػػياس افػػػكرقى، كمػػػف ثػػػـ  إريتريػػػاد الطريػػػؽ لتحريػػػر ميٌػػػ ـ( كالػػػذم1991)

جؿ تحقيؽ أذلؾ مف  إسراييؿكقد استغمت  ،ـ(1993االستفتاء الشعبي كالحصكؿ عمى االستقبلؿ في مايك)
، األحمػػػر، كعممػػػت عمػػػى احتػػػكاء النفػػػكذ العربػػػي المتجػػػو نحػػػك البحػػػر األفريقػػػيلقػػػرف مصػػػالحيا فػػػي منطقػػػة ا

ذات التكجػػو العربػػي، كعػػززت بعبلقتيػػا مػػع التنظػػيـ اساسػػيا افػػكرقى  اإلريتريػػةيمكلػػة دكف انتصػػار الثػػكرة كالح
 (56: 2003خركف،آايميكس ك )بحيرة عربية  األحمريصبح البحر  فٍ أا مف كمف ثـ نظامو الحاكـ، خكفن 

ككنيػػا بمكانػػة  يسػػراييماإلضػػافة قػػكة لمػػدكؿ العربيػػة فػػي الصػػراع العربػػي إعػػف  إريتريػػاكعممػػت عمػػى تحييػػد 
زعػاج لمعػػرب كدكؿ المنطقػػة، كمشػػارمة الػػدكؿ العربيػػة إجغرافيػة اسػػتراتيجية كاسػػتخداميا مخػػب قػػط كمصػػدر 

ياسػػػية خارجيػػػة فػػػػي تكجيػػػات س سػػػػراييؿالتكسػػػعية، بمػػػا يحقػػػؽ إل إريتيريػػػػافػػػي المؤسسػػػات الدكليػػػة بأطمػػػاع 
ة فػػي يسػػراييماإل, كقػػد سػػاىـ االعتػػراؼ المتبػػادؿ بينيمػػا بػػذلؾ، كتعتبػػر السػػفارة إثيكبيػػابػػدؿ  أن المنطقػػة، كمتكػػ

ػػ (50ذ يفػػكؽ عػػدد العػػامميف فييػػا عػػف)إ ،فريقيػػاإة فػػي يسػػراييماإلكبػػر السػػفارات أمػػف  إريتريػا ا بمػػا فػػييـ شخصن
مػدل حجػـ  ـ(1998)عػاـ  اإلريتريػةثيكبيػة الحػركب اإلثبتػت أجنراالت كخبراء في مختمؼ المجاالت، كقػد 
  (88: 2009، أحمد)اسمر أالعاصمة جانب مف التكاجد خاصة عند خركج الدبمكماسييف األ

كتطػػػابؽ  إريتريػػػاكمػػػدل المسػػػاحة الممنكحػػػة ليػػػا لمعمػػػؿ فػػػي  يسػػػراييماإلكىػػػذا يفسػػػر حجػػػـ االىتمػػػاـ 
 المصالح المشتركة بينيما.

 ،ي فااي المؤسسااات الدوليااةساارائيماإلية فااي قضااايا الصاراع العربااي مكاساا  سياساا إساارائيلحققات 
 :ريترياوسنتناول السموك التصويتي إل 

: (1993)ماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة منذ استقبلليا بعد عػاـ أعمى سبيؿ المثاؿ التصكيت اإلرتيرم 
 :عمىـ(2002عاـ A/520/57)قرار  حيث نٌص 

 .ينييفتقديـ المساعدة لبلجييف الفمسط -
 .ـ(1967التي نشبت في حزيراف) عماؿ القتاليةحؽ العكدة لمنازحيف نتيجة األ -
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 .كرنداأك  إثيكبياحيث امتنعت عف التصكيت  كمعيا 
 ويتضمن: 2004(عام  A/471/59وقرار)
 ة في األراضي العربية.يسراييماإلعماؿ المجنة الخاصة في التحقيؽ بالممارسات أمتابعة  -
 ة في األراضي العربية الفمسطينية.يسراييماإلنات عدـ قانكنية المستكط -
عػف التصػكيت  إريتريػاامتنعػت  ،نسػافة التػى تمػس حقػكؽ اإليسراييماإلطمب الكؼ عف الممارسات  -

ثيكبياك   (444-492:  2007،مصطفى)كرندا ككينيا أا ك يضن أ ا 
تحيػػد ىػػذه  فٍ أطاعت لجانبيػػا كلكػػف بالحػد االدنػػى اسػػت إريتريػػالػػـ تسػػتطع تجنيػد صػػكت  إسػػراييؿ ف  أنجػد 

كىػػذا بحػػد ذاتػػو مكاسػػب سياسػػية تررػػب بتحقيقيػػا  ،فريقيػػةاألتريػػا كبعػػض الػػدكؿ ير إالػػدكؿ فػػي بعػػض قضػػايا 
كافتتحت  إسراييؿعف عزميا تطكير العبلقة مع ـ(21/6/2004)في إريترياعمنت أخر آفي سياؽ ، إسراييؿ

 .بيبأسفارة ليا في تؿ 
رتيريػػاك  إسػػراييؿقػػة بػػيف ىنػػاؾ بعػػض التػػكتر تشػػكب العبل فٌ أكررػػـ  و ن ػػأالنظػػاـ اإلرتيػػرم  ف  أبسػػبب  ا 

لمبحػث عػف العمػؿ كتحسػيف ظػركفيـ  إسػراييؿلػى إريتيػرييف كؽ االنساف، كاتساع ىجرة األفارقة اإلينتيؾ حق
تنظػػػػػػر ببرارماتيػػػػػػة عاليػػػػػػة لمصػػػػػػالحيا السياسػػػػػػية  إسػػػػػػراييؿ فٌ أال إة يسػػػػػػراييماإلكالحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى المميػػػػػػزات 

فػي ديسػمبر  1907)األمػففرضػيا مجمػس  العقكبات التي إسراييؿكتستغؿ  إريترياية مع ناألمكاالقتصادية ك 
بالضغط عمى الكاليػات المتحػدة لرفػع العقكبػات  إرتيريامكاليا( عمى أسمحة، كتجميد ر شراء األظـ ح2009

 ف.حداث الجارية في اليمفي ضؿ األ األحمرعمى البحر  إريترياجؿ االستفادة مف مكقع أكالحظر مف 
 ي:األمنالجان  العسكري و  -2

"نحػػػف نحتػػػاج  :ارركم لػػػكبرانى إثيكبيػػػافػػػي  يسػػػراييماإلر بقػػػكؿ السػػػفير ذك  بدايػػػة فػػػي ىػػػذا الصػػػدد نيػػػ
ا منا عمى مصالحنا ال نستطيع ... كحرصن  األحمرنيا تسيطر عمى المدخؿ الجنكبي لمبحر إطالما  ريترياإل

 (66:2003)الزربي، ىدافنا االستراتيجيةن أا مف مكقعيا الذل يخدـ ريا انطبلقن تريإالتضحية ب
اتفاقات عسكرية مع نظاـ اسػياس افػكرقى، كمػف إرتيريا الى عقد منذ تحرير  إسراييؿحيث سارعت 

 إريتريػالػى إثيػكبي كالعربػي ا مف العسكرييف مف الييكد ذكم األصؿ اإلفردن ( 35)قبؿ التحرير قامت بإرساؿ 
 أمجػػؿ مكاجيػػة أسػػمرا، مػػف أنشػػ ت الحيكيػػة فػػي مينػػاء مصػػكع ك كفػػؽ اتفػػاؽ سػػابؽ مػػع افػػكرقى، لحمايػػة الم

فػراد مػف ( أ5)رسػمت مجمكعػة مػفأكمػا  ،كات إرتيرية مالية لمدكؿ العربيةاحتماؿ لزعزعة الحكـ مف قبؿ حر 
ة يسػػراييماإلصػػؿ يمنػػي، تػػـ نقميػػـ بطػػايرات العػػاؿ أشػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية يقػػكدىـ بػػاحثكف ايميػػا مػػف 
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 ثيكبيػػػػاطبػػػػاء إلأرسػػػػاؿ معكنػػػػات طبيػػػػة ك إمريكيػػػػة كفرنسػػػػية تحػػػػت سػػػػتار أركات طيػػػػراف كطػػػػايرات تابعػػػػة لشػػػػ
ريترياك   :نت( 22/4/2014)المركز العربي ،ا 

ـ    (6)زكارؽ حربيػػػة ك (104) ػبػػ إريتريػػا إسػػراييؿبمكجبيػػا زكدت  ـ(1995بػػراـ صػػفقة بينيمػػا عػػػاـ)إ كمػػا تػػ
، كقػد تػـ اإلريتريػةة مف القػكات البحريػة ك بكاخر متكسطة الحجـ، مع تدريب مجمكع (7)طايرات عامكدية ك

سمحة لعدد مف الدكؿ أبرزىا الشركة التي تستكرد األكركبا الشرقية أتنفيذ الصفقات عبر شركات ييكدية مف 
 :نت(2003)مركز الراصد ، فريقيةاأل

ة ليػا سمسػمة مػف القكاعػد العسػكرية البحريػة كالبريػة كالجكيػة فػي منػاطؽ مختمفػ إسراييؿت أنشأكما ك 
ىمػؾ الكاقعػة قبالػة مينػاء كما كحصمت مف الرييس اإلرتيرم  افكرقى عمى حؽ استعماؿ جػزر د ،إريتريامف 

سػتأخذ  بػبلده ف  أح الػرييس افػكرقى ية جكية كبحريػة، قػد صػر  إسراييملتصبح قاعدة عسكرية  اإلريتريةمصكع 
 ا فػػي حالػػة مكاجيػػة بػػبلدها اسػػتراتيجين ، باعتبارىػػا حميفنػػيسػػراييماإلبػالنمكذج السياسػػي كاالقتصػػادم كالعسػػكرم 

 (131: 1993عزلة عربية محتممة) التقرير االستراتيجي العربي ،
طمػػؽ عمػػى القػػكات العسػػكرية اإلرتيريػػة مسػػمى جػػيش الػػدفاع اإلرتيػػرم أ يسػػراييماإلا بػػالجيش كتيمننػػ

لغػاـ رة دىمػؾ مػف األفي تطيير جزيػ إسراييؿحيث شاركت  ،ة لقكاتيا العسكريةيسراييماإلعمى ررار التسمية 
سػػكركيف القريػػب مػػف بػػاب المنػػدب لػػى جبػػؿ إباإلضػػافة  ،يجارىػػاإ، كمػػا جػػددت عقػػد ـ(1991)رضػػية عػػاـاأل

 إثيكبيػػايكجػػد عمػػى قمتػػو رادارات لمراقبػػة حركػػة السػػفف، ككػػذلؾ جزيػػرة سػػنتياف التػػي تػػـ اسػػتيجارىا مػػف  الػػذم
ة، كاستيجار جزيرة مكسى جنػكب يسراييماإل ، كما قامت بتجييز مرفأ الستقباؿ السفف الحربيةـ(1973عاـ)

ـ(، عػف كجػكد 1993ميف العاـ لجامعة الدكؿ العربيػة عصػمت عبػد المجيػد عػاـ)ككشؼ تقرير األ ،عصب
 (97 :2011عبد الكىاب ،) مريكية في جزيرة دىمؾ اإلرتيريةطايرات األككس األ

كتكقيػػػع اتفاقيػػػة لتعزيػػػز التعػػػاكف  إسػػػراييؿريتيػػػرم بزيػػػارة قػػػاـ الػػػرييس اإل ـ(1996فبرايػػػر عػػػاـ) كفػػػى  
 كالتي تضمنت: ،ي بيف البمديفاألمنالعسكرم ك 

فػػي مجػػاؿ الػػدفاعي لتػػتمكف مػػف بنػػاء جػػيش نظػػامي  إريتريػػابتقػػديـ كػػؿ مػػا احتياجػػات  إسػػراييؿالتػزاـ 
لمتػدريب عمػى اسػتخداـ  ؾبػذلييف متخصصػيف إسػراييمرسػاؿ خبػراء ا  قادر عمػى مكاجيػة التيديػدات العربيػة، ك 

  (160: 1996سالـ ،)ةيسراييماإلت العسكرية المعدا
عمػى  إريتريػالػى إرسػمكا أ اين إسػراييم ا( مستشػارن 600-500كثػر مػف ) ألػى إسندكا ىذه الميمػة أحيث 

سػػػػمرا كدنكاليػػػػا كسػػػػنييف كحالػػػػب كفاطمػػػػة كدىمػػػػؾ، أية فػػػػي إسػػػػراييمقامػػػػة سػػػػتة قكاعػػػػد عسػػػػكرية ا  ك  ،دفعػػػػات
مػػى الػػيمف كالسػػعكدية كالسػػكداف كجػػزر حالػػب كفاطمػػة كاسػػتخدمت جزيػػرة دىمػػؾ كقاعػػدة تجسػػس لممكسػػاد ع
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سػػيمكنيا مػػف تفػػادل أم تكجػػو حربػػى  إسػػراييؿككجػػكد  ،األحمػػركدىمػػؾ تقػػع عمػػى المػػدخؿ الجنػػكبي لمبحػػر 
بحيػػرة عربيػػة )عبػػد  األحمػػرا فػػي حالػػة نشػػكب أم نػػزاع معيػػا، كسػػيحكؿ دكف تحكيػػؿ البحػػر لحصػػارىا بحرينػػ

 (71: 2006القكل، 
ا قػكات خاصػة ككحػدات مػف المظميػيف كالككمنػدكز كقػكات محمكلػة جػػكن  يراييمسػاإليتضػمف الكجػكد ك 

جيزة رادار فػي جزيػرة أكنصب شبكة اتصاالت ك  ،كمجيزة بالمركحيات الحديثة، كركاصات مف طراز دلفيف
ة باسػػػػتخداـ مينػػػػاء مصػػػػكع يسػػػػراييماإلكاتاحػػػػة المجػػػػاؿ لممؤسسػػػػة العسػػػػكرية ، زفيػػػػر لمقيػػػػاـ بعمميػػػػات تنصػػػػت

مػػػػػداد كتجييػػػػػز تمػػػػػؾ إد التجييػػػػػز كالصػػػػػيانة لعػػػػػدد مػػػػػف أرصػػػػػفتو ليعمػػػػػؿ بكامػػػػػؿ طاقتػػػػػو فػػػػػي ريتيػػػػػرم بعػػػػػاإل
 (32: 1999محمكد. )القكاعد

مف ثبلث قكاعد عسكرية في كؿ مف جبؿ حامد كجبؿ ميكبلل في ررب  إسراييؿ كحسب االتفاؽ استفادت
ليضػػبة اإلرتيريػػة كجزيػػرة كالتكاجػػد فػػي قاعػػدة دقمحػػرم العسػػكرية فػػي ا ،إريتريػػاكجبػػؿ ىقػػر فػػي شػػماؿ  إريتريػػا

كعمػى  إريترياداخؿ  يسراييماإللى التكاجد االستخباراتي إباإلضافة  ،رينال في مصكع كجزيرة راس سنتيافم
 : نت(22/4/2014، العربيالمركز )الحدكد السكدانية اإلرتيرية
ة متطػػكرة ذاتيػػػ ةقامػػػة ثػػبلث منظكمػػات دفاعيػػة جكيػػإاالتفػػاؽ عمػػى  تػػـٌ  ـ(1994)كفػػى نيسػػاف عػػاـ

قامػة ا  ، ك يػو مػف الػرادارات مػف مسػافات طكيمػةتعمػؿ بتكج كالتػيالحركة محممة عمػى مجنػزرة مسػمحة بمػدافع 
حيػث عممػت  (42: 2009 ،عبد اهلل ،)كنشرىا بالجزر  إسراييؿخمس بطاريات صكاريخ ىكؾ تـ نقميا مف 

تزكيػدىا بالشػحنات  كتػـٌ ، يػةريتيريػة بعػد احػتبلؿ جزيػرة حنػيش اليمنعمى تعزيز القػدرات الدفاعيػة اإل إسراييؿ
ريترياك  إسراييؿشارت بعض التقارير عف قياـ أكما ك  ،عدة سمحةأكتضمنت  ،العسكرية بػدفف نفايػات نككيػة  ا 

 (74: 2006)عبد القكل، ت مالية  في السكداف كذلؾ مقابؿ مكاف
ػػػػ إسػػػػراييؿكتسػػػػعى  كمػػػػا عمػػػػى عبلقتيػػػػا  ى ال يػػػػكثرحتٌػػػػ ،إريتريػػػػاا لممحافظػػػػة عمػػػػى العبلقػػػػات السػػػػرية مػػػػع دايمن

ػػػ ، كىػػػيإثيكبيػػػااالسػػػتراتيجية مػػػع  ة مػػػػف يسػػػراييماإلبحجػػػػة حمايػػػة المصػػػالح  إريتريػػػالػػػدعـ  اا تبريػػػرن تقػػػػدـ دايمن
أنػػػو قػػػد ذكػػػرت ككالػػػة يضػػػر بمصػػػالحيا، كمػػػف الجػػػدير بالػػػذكر  يػػػة كالتكاجػػػد العربػػػي الػػػذماألمنالتيديػػػدات 

حػدل القكاعػد إ قاعػدتاف عسػكريتاف بحريتػاف، لػدييا إسػراييؿ فٌ أ (ستراتفكرد)مريكية الخاصة االستخبارات األ
، كالثانيػػػة تعمػػػؿ عمػػػى تمػػػكيف كتزكيػػػد األحمػػػرتعمػػػؿ عمػػػى جمػػػع المعمكمػػػات االسػػػتخبارية عػػػف دكؿ البحػػػر 

بػػالتخمص مػػف النفايػػات النككيػػة فػػي دكؿ حػػكض  إسػػراييؿكػػذلؾ تقػػـك  ،ة باالحتياجػػاتيسػػراييماإلالغكاصػػات 
ريترياالنيؿ ك   . :نت(12/12/2012)الجزيرة، ا 
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ريتيريػة فػي ة اإليسػراييماإلطػار تفعيػؿ العبلقػات إفػي  اكمجددن  ،كلـ يتـ نفي ذلؾ مف قبؿ الحككمتيف
دبابػػػة منيػػػا ( 230)، ك25كمػػػيج 29طػػػايرة حربيػػػة مػػػف طػػػراز مػػػيج( 30)إريتريػػػامػػػنح  الجانػػػب العسػػػكرم تػػػـٌ 

الصػػنع تػػػـ  دبابػػة مػػف طػػراز سػػنتكريكـ بريطانيػػة (80)ك  72يكتػػػ 6يبابػػات ركسػػية الصػػنع مػػف طػػراز تػػد
كسػفينة بحريػة مػف طػراز  ،نكع سكام سػكاف لبلسػتطبلع البحػرم تعديميا، كحكامات كطايرات استطبلع مف

عمػى مريكػي، مقابػؿ الحصػكؿ أعمياه كزكارؽ سريعة مف نػكع دبػكر، كمجمػؿ ىػذه المػنح يقػدر بمميػار دكالر 
 ،األحمػرة فػي ميػاه البحػر يراييمسػاإلطػار خدمػة قيػادة العمػؽ إريتيرية، في قاعدة عسكرية بميناء مصكع اإل

 (نت: 22/4/2014، العربي ريتيرم)المركزالمصدر األكؿ لتسميح الجيش اإل إسراييؿكتعد 

 :االقتصادي الجان  -3
 الممػػر مػػف كقربيػػا ،كػػـ( 1000بطػػكؿ) األحمػػر البحػر عمػػى يطػػؿ الػػذم االسػػتراتيجي مكقعيػػا بحكػـ

 عبػػر إريتريػػا ظمػػت كأكركبػػا كآسػػيا أفريقيػػا الثبلثػػة راتالقػػا بػػيف يػػربط الػػذم المنػػدب بػػاب االسػػتراتيجي المػػايي
قامة ،التجارم لمتبادؿ مفتكحة تجارية منطقة القركف  .الشعكب مختمؼ بيف اقتصادية عبلقات كا 

 زراعيػيف كخبػراء دكالر مبلييف بخمسة قدرت عاجمة معكنات ـ(1991عاـ) رتيرياإل إسراييؿ متقد  
 يكجػد كالػذم تسػني جنػكب فػي االسػتثمارم الحػزب مشػركع إلى ضافةن إ ،زراعي مشركع بتأىيؿ قامكا كفنييف
 مصػػػكع مدينػػػة فػػػي األرصػػػفة مػػػف عػػػدد صػػػيانة عػػػف فضػػػبلن  ىػػػذا ،إسػػػراييؿ إلػػػى لحكميػػػا لتصػػػدير أبقػػػار فيػػػو

 بمػػ  كقػػد ،إريتريػػا فػػي المكاقػػع مختمػػؼ فػػي المعػػادف عػػف كالتنقيػػب ،العسػػكرية الثكنػػات كبعػػض رم كمحطػػات
رتيريػاك  إسراييؿ بيف التجارم التبادؿ حجـ  يةإسػراييم صػادرات رمبػوأ ،دكالر ببليػيف10ـ(1994) عػاـ حتػى ا 
ػػا كتكجػد ،األبقػار لتربيػة دىمػػؾ فػي جػزر( 3) لمصػياينة إريتريػػا منحػت كمػا ،ريتريػاإل  شػػركة إريتريػا فػي أيضن

 خبلليػا مػف يصػدر كالتي ،الستينات منذ إريتريا في كالتصدير االستيراد تجارة عمى المسيطرة أخكاف ىاركف
 كالمبلبػػس الزراعيػػة األسػػمدة :مثػػؿ السػػكداف كخاصػػة األفريقػػي الجػػكار دكؿ إلػػى ةيسػػراييماإل البضػػايع اليػػكـ

 حسػػب كاألرض باإلنسػػاف ضػػارة ممكثػػات مػػف تخمػػك ال التػػي البضػػايع مػػف كريرىػػا ،الغذاييػػة كالمػػكاد الجػػاىزة
مميػكف(  50) بمبمػ  الرياضي اأسمر  دستاأ تأىيؿ إعادة في االحتبللي الكياف ساىـ كما.  الييكدم المخطط

 مميػػكنير بعطاييػػا فػػاز دىمػػؾ جػػزر فػػي ضػػخـ سػػياحي منتجػػع إقامػػة إريتريػػا فػػي السػػياحية المشػػاريع كمػػف ،
 كتصديرىا تريايإر  في الكحكلية المشركبات تصنيع في أساسي بشكؿ إسراييؿ كتساىـ (ـ1991عاـ) ييكدم

 . فريقيةاأل الدكؿ إلى
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 كسػيا لمحػكـ انكػكدم يةإسػراييم شػركات طريػؽ عػف إثيكبيا بمكافقة ااقتصادين  إرتيريا استغمت قد فيي
 المحدكديػػػػة كأتػػػػا العامػػػػة، كاألشػػػػغاؿ لمبنػػػػاء بكنيػػػػو كسػػػػكليؿ العامػػػػة، لمتجػػػػارة كعميػػػػراف الزراعيػػػػة، لممنتجػػػػات

 الحيكانيػػػة الثػػػركة باسػػػتغبلؿ أنكػػػكد شػػػركة كتقػػػكـ ،كالصػػػادرات لمػػػكاردات أركف إخػػػكاف ،كشػػػركة لممشػػػركعات
 السػكدانية، كسػبل كمنطقػة إريتريػا بػيف يػربط الػذم القػاش نير مف أراضييا كتسقي األؼ( فدانن 150) تمتمؾك 

 الجػكار دكؿ لػىإ خبلليػا مػف ةيسػراييماإل البضػايع كتصػدر كالتصػدير، االسػتيراد عمػى أركف شػركة كتسيطر
 (41: 2009عبد اهلل،)الغذايية كالمكاد كالمبلبس الزراعية األسمدة: مثؿ ،األفريقي

 رم محطػات سبعة ببناء ةيسراييماإل الخارجية لكزارة التابع( مكشاؼ) الدكلي التعاكف مركز قاـ كما
 .التربة طبيعة عمى دراسة بعمؿ الجيكلكجي لممسح ريترماإل القسـ مع بالتعاكف المركز قاـ كقد عمبلقة،

لى  خػبلؿ مػف إريتريػا مػع الػركابط يػةتقك  عمػى سياسية كأحزاب منظمات تسعى ةيسراييماإل الحككمة جانب كا 
رسػػاليـ يفيسػػراييماإل فيكالتقنيػػ يػػيفنالف تجنيػػد:  الشػػركات تزكيػػد عمػػى تعمػػؿ يةإسػػراييم كمراكػػز ،إريتريػػا لػػىإ كا 

 المراكػز ىػذه أبػرز كمػف ،العبلقػات كتكثيؽ تعزيز عمى تعمؿ كمراكز ، إريتريا عف بالمعمكمات كالمؤسسات
 :سبؽ ما تكفر التي كالمؤسسات

 . ياإلقميم كالتخطيط الزراعية البحكث في تدريبات يكفر الذم االستيطاف دراسة زمرك-
 المتاحة المكارد استخداـ لتعظيـ الفنية كالمساعدة الخبراء يكفر الذم الزراعي المركز-
 . الريفية التنمية بقضايا المختص األجنبي التدريب قسـ -
    العمالية االتحادات بأنشطة كالمختص كتستدر لمي التابع سيكمآ فركاأل المعيد-
 . التصحر كمحاربة زراعية مشركعات إلقامة( مكشاؼ) الدكلي التعاكف مركز -
 الخميػػػؿ جامعػػػة.)  الحديثػػػة الػػػرم  ككسػػػايؿ أسػػػس لتعمػػػيـ فكلكػػػاني كمركػػػز الجكفيػػػة الميػػػاه دراسػػػة مركػػػز -

 ( :صحيفة ـ2010 ، لمبحكث
 كالبػرامج، المسػاعدات كتنسػيؽ دارةإل متخصصػة ةكحػد أسػمرا بالعاصػمة سفارتيا في إسراييؿ ـكتقي

 ييػػدؼ حيػػث( ىاألفريقيػػ السػػكؽ حديقػػة مشػػركع) الغػػذايي األمػػفك  الزراعػػة مجػػاؿ فػػي المشػػركعات أىػػـ كمػػف
 نطػػػاؽ فػػػي تقػػػع التػػػي الصػػػغيرة العالميػػػة المػػػزارع فػػػي نتاجيػػػةاإل كزيػػػادة ،المخػػػاطر مػػػف تقميػػػؿ لػػػىإ المشػػػركع
 (306 :2009 العنيف، أبك.)  لمزراعة كالبييية التقنية  القاحمة األراضي

قامة شركات إنشاء عمى إسراييؿ حرصت قامة ةيزراع صناعات كا   نجحػت كمػا سياسػية، مشاريع كا 
 المعيػػد كبحسػػب ،إريتريػػا فػػي( نػػاجي) شػػركة مثػػؿ ي،إسػػراييم فريقػػيإ برأسػػمالية مختمطػػة شػػركات إقامػػة فػػي
 .لكحدىا أفريقيا في اين إسراييم اكمصدرن  شركة( 800)مف أكثر كجدت الدكلي، كالتعاكف لمصادرات يسراييماإل
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 (ـ :صحيفة3/2/2010 ،أفريقية منارات)

نموذج جزيرة دىمك، وتياران وصانافير وحنايش أ) األحمرفي جزر البحر  يسرائيماإلالنفوذ  -ثانيًا:
 الكبرى(

فكريف كالسياسييف منذ زمف بعيد في أذىاف الم فريقيةاأللقد بدأت فكرة التغمغؿ الصييكني في القارة 
طػرح مشػركع  أرض فمسػطيف الحبيبػة. لقػد سػبؽ كأفٍ  ىذلؾ قبػؿ قيػاـ دكلػتيـ المزعكمػة عمػككاف  ،الصياينة

 بأسػػطكرة "دكلػػة عمػػبلن ـ( 1897)فػػي مػػؤتمر بػػازؿ بسكيسػػرا عػػاـ أفريقيػػاإقامػػة دكلػػة صػػييكنية فػػي أكرنػػدا ب
اكد أصحابيا الصياينة بػالعكدة ت الفكرة تر , ظمٌ يقياأفر ا لـ تقـ دكلتيـ في النيؿ", كلم   ىمف الفرات إل إسراييؿ

 األفريقيمنطقة القرف  في المنطقة. إف   االستراتيجيةيا محط اىتماـ الجميع ألىميتيا ألن   ؛القارة السكداء ىإل
مقربػػة مػػف  ىكعمػػ األحمػػرالشػػاطا الغربػػي لمبحػػر  ىيػػـ ككنيػػا تطػػؿ عمػػمالتػػي تتمتػػع بمكقػػع  إريتريػػاا تحديػػدن 

يػػا متنكعػػة كمػػا أن   ،كالسػػكداف كجيبػػكتي إثيكبيػػاالمنػػدب, كىػػي عبػػارة عػػف مثمػػث محصػػكر بػػيف مضػػيؽ بػػاب 
  (.27/9/2012)عثماف  التضاريس كالمناخ

عقػب  ـ(1973)تحديػدان بعػد حػرب أكتػكبر عػاـ  األحمػركازداد االىتماـ الصػييكني بمنطقػة البحػر 
محاكالتيػػا  إسػػراييؿادم، حينيػػا بػػدأت ة لفػػرض حصػػار اقتصػػيسػػراييماإلإرػػبلؽ مصػػر المبلحػػة أمػػاـ السػػفف 

إليجاد بديؿ لحؿ مشكمة المبلحػة بالتغمغػؿ فػي المنطقػة لمحصػكؿ عمػى جزيػرة دىمػؾ، التػي تعػد أكبػر جػزر 
أىـ المنافػذ البحريػة فػي العػالـ إلقامػة أكؿ قاعػدة عسػكرية ليػا خػارج حػدكدىا، كاسػتمرت فػي  األحمرالبحر 

ة في المنطقة كعقدت اتفاقيات مع يسراييماإلكازدادت األطماع  ،ربعإقامة القكاعد العسكرية فأصبح عددىا أ
، األحمػركاستأجرت جزيرتي حالب كفاطمة الكاقعتيف جنػكب رػرب البحػر  ،الرييس اإلريترم أسياس أفكرقي

بػػذلؾ فحصػػمت عمػػى  إسػػراييؿكف ببنػػاء قاعػػدة عسػػكرية فػػي كػػؿ منيمػػا، كلػػـ تكتػػؼ يسػػراييماإلكمػػف ثػػـ قػػاـ 
 (.19/11/2012خميس ) .ديميرا المشرفتيف عمى مضيؽ باب المندب االستراتيجيجزيرتي سنتياف ك 
يتحكـ فيو, كبالتالي  فٍ ىي مى  إسراييؿتصبح  األحمركاف العرب ىـ المتحكمكف في البحر  فبعد أفٍ 
إقامػػػة قكاعػػػد  كمػػػا إف   ،ؿ مػػػف مصػػػر كالسػػػكداف كالسػػػعكدية كالػػػيمفالحربيػػػة تيديػػػد كيػػػ إسػػػراييؿتسػػػتطيع سػػػفف 

تسػييؿ ميمػة  ىإضػافة إلػ ،األحمرليا يكفر الدعـ كالحماية كالتمكيف ألسطكليا البحرم في البحر  عسكرية
ػػ إسػػراييؿ ىلتبقػػ ؛األحمػػرية فػػي البحػػر إسػػراييمإجػػراء تجػػارب نككيػػة  ا عػػف أم خطػػر أك تيديػػد مػػف بعيػػدة تمامن

اب دراكشػة آنػذاؾ, بػي عبػد الكىػتسرب إشعاعات نككية قاتمة, كىذا األمر قػاـ بفضػحو عضػك الكنيسػت العر 
مينػػػاء بكرتسػػػكداف كضػػػرب القكاعػػػد المصػػػرية  ىاالسػػػتيبلء عمػػػ إسػػػراييؿو بإمكػػػاف بعػػػض المحممػػػيف أن ػػػ لكيػػػر 
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متػػػى  األحمػػرا مػػف القكاعػػد العسػػكرية التػػي أقامتيػػا فػػي البحػػر انطبلقنػػ لسػػد العػػالي جنػػكب مصػػركضػػرب ا
  (.27/9/2012عثماف ) شعرت بخطر قادـ مف مصر

 جزيرة دىمك -1
يكاجػػو  فاطمززة وحالزز  وج يززر  ،رأس سززنايا  وج يززر  ،فززم مصززو  مرينززا وج يززر   جزز ر له زز 

جػػزر صػػغيرة،  يكبيػػرة منيػػا، فػػي جزيػػو األكسػػط، كىػػ جزيػػرة، تتركػػز نسػػبة (126)حػػكالي اإلرتيػػرمالسػػاحؿ 
مسػػتكية السػػطح، تكػػاد تخمػػك مػػف السػػكاف، باسػػتثناء عشػػريف جزيػػرة فقػػط. كأىػػـ ىػػذه الجػػزر: مجمكعػػة جػػزر 

مػة، كحالػب، مػف كمجمكعػة جػزر الػدناكؿ. كتيعػد  جزيرتػا فاط، " "أرخبيػؿ دىمػؾييطمؽ عمييا  دىمؾ، كىي ما
كتقتػػرب جزيػػرة فاطمػػة إلػػى  ،، حيػػث تشػػرفاف عمػػى بػػاب المنػػدباالسػػتراتيجيةالنظػػر  ةأىػػـ الجػػزر مػػف كجيػػ

، ريػاريتكتحقػؽ ىػذه الجػزر إل كػـ(22)مف خط المبلحة الدكلي، كتبعػد جزيػرة حالػب مسػافة  كـ(23)مسافة 
كتمتمػػؾ  (،كػػـ 2234)نحػػك اإلريتريػػةعمػػى بػػاب المنػػدب، كتبمػػ  الحػػدكد البحريػػة لمجػػزر  اسػػتراتيجيةسػػيطرة 
مينػػاءيف حيػػكييف، ىمػػا مينػػاء عصػػب، كيقػػع إلػػى الشػػماؿ مػػف جيبػػكتي، كمينػػاء مصػػكع، كيقػػع إلػػى  إريتريػػا

 ( صحيفة:Alwatanvoicea، 18/2/2009) .الٌشماؿ في اتجاه السكداف
إلػى أىميتيػا، فقػد تػـ كصػميا  اكنظػرن  ،مػف مينػاء مصػٌكع اقع بجكار الساحؿ اإلريترم، قريبنػت ":جزيرة "مصو ع

 .كفييا قاعدة بحرية كقاعدة جكية ،بالميناء بسكة حديد كطريؽ معبد
ػػبجزياارة "فاطمااة  ، كعػػف جزيػػرة بػػريـ اليمنيػػة كػػـ(10)كتبعػػد عػػف السػػاحؿ  ،": تقػػع عنػػد مػػدخؿ خمػػيج عىصى

، لمجاكىرتيػا الممػر المبلحػي فػي جنػكبي استراتيجية أىميةكىي ذات  ،(2كـ 8)يا كمساحت ،كـ(60)حكالي 
 .، كىي تصمح لبلستخداـ كميناء عسكرم، كفييا مطاراألحمرالبحر 

ػػػػػػزر خمػػػػػػيج عصػػػػػػبجزياااااارة "حالاااااا ":  كتبمػػػػػػ   ،كػػػػػػـ(5)اطمػػػػػػة بمسػػػػػػافة كتقػػػػػػع جنػػػػػػكبي جزيػػػػػػرة ف ،أكبػػػػػػر جي
 .ميػػػـ اسػػػتراتيجييػػػة، كليػػػذا، فيػػػي ذات مكقػػػع كفييػػػا قاعػػػدة بحر  ،، كتكسػػػكىا األشػػػجار(2كػػػـ22)مسػػػاحتيا

كـ شماؿ رربي  24كتقع عمى بعد  ،األحمرفي البحر  اىي أبعد الجيزر اإلريترية جنكبن  ىػ. جزيرة "دكميرا":
 .لجزيرة "بريـ" اليمنية اا مباشرن ت المبلحية، شمالو. كتشكؿ تيديدن كتشرؼ عمى الممرا ،باب المندب

 ( :نت2009 ،ناخكدة)
 السعكدية جازاف لمنطقة فرساف التابعة لجزيرة المقابمة إريتريا مف هلكد جزر استأجرت اييؿإسر  ف  إ

ػػ هدد ك  فػػي األسػػماؾ لتعميػػب أكبػػر المصػػانع كأنشػػأت ،لمكاشػػييا كمراعػػي السػػتخداميا الػػيمف مػػف قريبػػة اأيضن
 جزيػػرة إلػػى دةكبػػالعك . سػنتياف رأس جزيػػرة فػػي الفبلشػػا ديهددى بتػػدريب كقامػت, هلددكد أرخبيػؿ فػػي جزيػػرة أكبػر
 مجيػزة إسػراييمية طػايرات كجػكد أبابػا عػف كأديػس أسػمرة مػف كػؿ فػي رربيػة دبمكماسية مصادر تجمع دىمؾ
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 كقػكات اإلسػراييمييف الخبػراء مػف عػدد كبيػر دجػيك  كمػا, ريتريػةاإل هلدكد جزيػرة  فػي متطػكرة تجسس بمعدات
 كركاصػات ،الحديثػة بالمركحيػات ة ا كمجيػز جػكن  محمكلػة كقػكات ،كالككمانػدكز المظميػيف مف ككحدة ،خاصة
 األحمػػػػػػػػر البحػػػػػػػػر خطػػػػػػػػر ألمػػػػػػػػف تشػػػػػػػػكيؿ شػػػػػػػػأنيا مػػػػػػػػف التػػػػػػػػي الصػػػػػػػػنع األلمانيػػػػػػػػة" دكلفػػػػػػػػيف" طػػػػػػػػراز مػػػػػػػػف

 .(8:2013)النفيسي،
ريتريػاك  إثيكبيػاي كثيؼ في كؿ مػف إسراييمككشفت صحيفة عاؿ ىمشمار الصييكنية عف كجكد  .  ا 

كرا ميمتيػا التفتػيش كالتفقػد بشػكؿ دكرم كيػكمي فػي زكارؽ حربية مف طراز دابػ 6 إريترياكتنتشر في مكانا 
قكاعػد اسػتخبارية كشػبكة اتصػاالت كأجيػزة رادار  6 إسػراييؿالمنطقة تجاه جزر حنيش اليمنية، كمػا أقامػت 
 األحمػرفقػط لمراقبػة حركػة السػفف فػي جنػكب البحػر  كـ(22)نصبت في جزيرة زفير، التي تبعد عف اليمف 

 (نت:2012، خميس) .األفريقيبزرع عمبلء لممكساد في القرف  إسراييؿكخميج عدف، إضافة إلى قياـ 
لتشػكيؿ فريػؽ عمػؿ مػف الطػرفيف يضػـ  ـ(1996)فػي فبرايػر إسػراييؿاقيػة أمنيػة مػع جػرل تكقيػع اتف

يػػػتـ بمكجبيػػػا السػػػماح لجيػػػاز المكسػػػاد بحريػػػة الحركػػػة  ،خبػػػراء فػػػي شػػػؤكف التسػػػميح كالتػػػدريب كاالسػػػتخبارات
فػػػي المجػػػاؿ الػػػدفاعي  إريتريػػػابتقػػػديـ كػػػؿ احتياجػػػات  إسػػػراييؿمقابػػػؿ التػػػزاـ  اإلريتريػػػةـ كالتنقػػػؿ داخػػػؿ األقػػػالي

ي لتػػتمكف مػػف بنػػاء جػػيش نظػػامي قػػادر عمػػى مكاجيػػة التيديػػدات المحتممػػة، ىػػذا إضػػافة إلػػى ترشػػيح األمنػػك 
، إريتريػاكجبؿ ىقر فػي شػماؿ  إريترياثبلث قكاعد عسكرية في كؿ مف جبؿ حامد كجبؿ ميكبلم في ررب 

 اإلريتريػةككذلؾ التكاجد العسكرم لمصياينة في كؿ مف جزر دىمؾ كقاعدة دقمحرم العسكرية في اليضػبة 
كجزيػػػػرة مرينػػػػام فػػػػي مصػػػػكع كجزيػػػػرة رأس سػػػػنتياف كجزيػػػػرة فاطمػػػػة كحالػػػػب، يضػػػػاؼ إلػػػػى ذلػػػػؾ، التكاجػػػػد 

ككػػػاف ذلػػػؾ  ،اإلريتريػػػة، كخاصػػػة عمػػػى الحػػػدكد السػػػكدانية إريتريػػػاالمكثػػػؼ داخػػػؿ  يسػػػراييماإلاالسػػػتخباراتي 
 . في فترة التكتر بيف البمديف امشاىدن 

، شػػػاركت فػػػي تطييػػػر جػػػزر دىمػػػؾ مػػػف األلغػػػاـ األرضػػػية، كقامػػػت ببنػػػاء قاعػػػدة إسػػػراييؿ كيػػذكر أف  
كمػا  ،حيػث جػددت عقػد إيجارىػا ـ(،1991) عسكرية كمطار فػي تمػؾ الجػزر التػي تسػيطر عمييػا منػذ عػاـ

ذكػػرت جريػػدة عػػاؿ فف التػػي تمػػر عبػػر بػػاب المنػػدب، كقػػد يكجػػد رادار عمػػى قمػػة جبػػؿ سػػكركيف لمراقبػػة السػػ
 امستشػػػارن  (600)يتكػػكف مػػػف  إريتريػػػافػػػي  اا ضػػخمن ين إسػػػراييم اىنػػاؾ كجػػػكدن  أف   ـ(1995)ىمشػػيار فػػػي فبرايػػػر

كيتكلكف ميمػة تػدريب القػكات  ،األحمريرابط معظميـ في ميناء مصكع لمراقبة التحركات في جنكب البحر 
 . يةاألمنكاألجيزة  اإلريترية
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 ،اإلريتريػةة فػي الجػزر يسػراييماإلما سػبؽ يكضػح الخطػر المحػدؽ بالػدكؿ العربيػة مػف ىػذه القكاعػد 
 ىاطات البحريػػػة العربيػػػة كالتصػػػنت عمػػػأصػػػبح ليػػػا مػػػكطا قػػػدـ سػػػمح ليػػػا مراقبػػػة كرصػػػد نشػػػ إسػػػراييؿ كأف  

القػػكمي  األمػػف اتصػػاالت العػػرب كالسػػعكدية كالػػيمف كدكؿ الخمػػيج كمصػػر كالتشػػكيش عمػػييـ, ممػػا يعنػػي أف  
مضػيؽ  ىيػا فرضػت سػيطرتيا عمػكالتػي يمكػف القػكؿ إن   ،إسػراييؿا بشػكؿ مباشػر مػف قبػؿ العربي بات ميددن 

 ،عػػف العػػرب إريتريػػالحػػد مػػا فػػي سػػمخ  إسػػراييؿكمػػا نجحػػت  ،كمقدمػػة لتدكيمػػو األحمػػربػػاب المنػػدب كالبحػػر 
عػػدتيا عػػف عمقيػػا العربػػي كطمسػػت يػػا أبأن   ىبمعنػػ ،كسػػاىمت فػػي تعزيػػز عػػدـ انضػػماميا لمجامعػػة العربيػػة

كمػػػػػا تػػػػػركم بعػػػػػض المصػػػػػادر تبمػػػػػ   إريتريػػػػػانسػػػػػبة المسػػػػػمميف فػػػػػي  ف  إىكيتيػػػػػا العربيػػػػػة كاإلسػػػػػبلمية, حيػػػػػث 
)عثمػػػػاف  مػػػػف السػػػػكاف( % 90-70)يػػػػـ يشػػػػكمكف مػػػػفأن   لكفػػػػي ركايػػػػة أخػػػػر  ،مػػػػف السػػػػكاف (%78)حػػػػكالي

27/9/2012). 
 المنػػتج أمػػاـ فريقيػػةاألالسػػكؽ  فتحػػت حيػػث إريتريػػا مػػع عبلقاتيػػا تطبيػػع مػػف إسػػراييؿ اسػػتفادت كمػػا

 إلى اليندم طالمحي كتجارية مف  كعسكرية بحرية  اتصاؿ لخطكط إسراييؿ ضماف إلى إضافة, يسراييماإل
 .العربية الدكؿ مف قبؿ عمييا المفركضة العزلة بفؾ اتدريجين  إسراييؿ نجحت بمعنى, األحمر البحر
 جزيرتي تيران وصنافير -2

، األحمػرف كصػنافير عػف بعضػيما بمسػافة نحػك أربعػة كيمػكمترات فػي ميػاه البحػر بعد جزيرتا تيرات
يػػبلتاألردفكتػػتحكـ الجزيرتػػاف فػػي مػػدخؿ خمػػيج العقبػػة، كمينػػاءم العقبػػة فػػي  كتقػػع جزيػػرة  ،إسػػراييؿفػػي  ، كا 

يػؽ استراتيجية يطمؽ عميو "مضيؽ تيراف"، كىك طر  أىميةتيراف عند مدخؿ خميج العقبة، عمى امتدادو يتسـ ب
      .األحمرلدخكؿ البحر  إسراييؿ

كجزيرة تيراف أقرب الجزيرتيف إلى الساحؿ المصػرم، إذ تقػع عمػى بيعػد سػتة كيمػكمترات عػف منتجػع 
 .األحمرشـر الشيخ المطؿ عمى البحر 

ككانتػػا مػػف بػػيف القكاعػػد العسػػكرية  ـ(،1950)كتتمركػػز القػػكات المصػػرية فػػي الجزيػػرتيف منػػذ عػػاـ 
، عمييمػا فػي ذلػؾ الكقػت إسػراييؿ، كاسػتكلت ـ(1956)ر في فتػرة "العػدكاف الثبلثػي" عػاـ االستراتيجية لمص

لكنيػا أعادتيمػا إلػى مصػر بعػد تكقيػع  ـ(1967)عمى الجزيرتيف مرة أخرل في حرب  إسراييؿكما سيطرت 
و ال يمكػف ة عمى أن  يسراييماإلكتنص بنكد اتفاقية السبلـ المصرية ـ(، 1973)البمديف إتفاقية سبلـ في عاـ 

تمتػـز بضػماف حريػة المبلحػة فػي الممػر البحػرم الضػيؽ  لمصر كضع قكات عسػكرية عمػى الجزيػرتيف، كأفٍ 
كالجزيرتػاف ريػر مػأىكلتيف بالسػكاف، باسػتثناء  الذم يفصؿ بيف جزيػرة تيػراف كالسػاحؿ المصػرم فػي سػيناء.

.كأعمنػػت ـ(1982)منػػذ عػػاـ  كجػػكد قػػكاتو تابعػػةو لمجػػيش المصػػرم، كقػػكات حفػػظ السػػبلـ متعػػددة الجنسػػيات
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كباتػت الجزيرتػاف مقصػدا  ،إلى مصر إسراييؿأعادتيا  السمطات المصرية الجزيرتيف محمية طبيعية بعد أفٍ 
كجاء قرار الرييس المصرم عبد الفتاح السيسي  ،األحمرلمسياح الذيف يمارسكف رياضة الغكص في البحر 

ر حالػة مػف الغضػب الشػعبي، كأزمػة داخميػة بػيف مؤيػد بتبعية الجزيػرتيف لمسػعكدية ليفجػ ـ(2016)في أبريؿ
كانت الجزيرتاف أحد قكاعد تمركػز القػكات المصػرية فػي فتػرة "العػدكاف الثبلثػي" عػاـ  ، إذلمقرار كمعارض لو

 (166: 2017)عياد،.عمى مصر ـ(1956)
ػػككاجػػو السيسػػي انتقػػاداتو حػػادة لً   ما بعػػد أفٍ سػػيٌ  ا" لؤلراضػػي المصػػرية، الا اعتبػػره معارضػػكف "بيعنػػمى

لمصػر فػي ذلػؾ الكقػت. كأعمػف الممػؾ  قرار أثناء زيارة العاىؿ السعكدم الممؾ سمماف بف عبد العزيػزجاء ال
 د السيسػي أكثػر مػف مػرة عمػى اقتناعػو بػأف  كأٌكػ سمماف أثناء الزيارة عف مساعدات لمصػر كاسػتثمارات فييػا.

كفػػػي يناير/كػػػانكف  لبحريػػػة تػػػرد الحػػػؽ ألصػػػحابو.اتفاقيػػػة ترسػػػيـ الحػػػدكد ا الجزيػػػرتيف سػػػعكديتاف، كاعتبػػػر أف  
النفػاذ بػبطبلف  ا كاجػبى ا باتنػا نيايينػالثاني مف العاـ الجارم، أصدرت المحكمة اإلدارية العميا في مصر حكمن 

الجزيػػرتيف سػػعكديتاف. كأشػػارت  ت عمػػى أف  اتفاقيػػة ترسػػيـ الحػػدكد البحريػػة بػػيف مصػػر السػػعكدية، كالتػػي نٌصػػ
كفػػػي  المصػػػرم، كخاضػػػعتاف لمسػػػيادة المصػػػرية الكاممػػػة. اإلقمػػػيـزيػػػرتيف ىمػػػا ضػػػمف الج المحكمػػػة إلػػػى أف  

كلجػػأت الحككمػػة إلػػى  ،فبراير/شػػباط الماضػػي، قضػػت محكمػػة القػػاىرة لؤلمػػكر المسػػتعجمة بسػػرياف االتفاقيػػة
حيػػث  ،المحكمػة الدسػػتكرية العميػػا لتحديػػد أم مػف المحكمتػػيف ليػػا الكاليػػة القضػػايية لمفصػؿ فػػي ىػػذا الخػػبلؼ

أحالػت الحككمػة المصػرية االتفاقيػة  ـ(2016)كفػي ديسػمبر األكؿ عػاـ  ار االتفاؽ احتجاجات في مصرأث
قرارىا، كىك ما رآه منتقدك االتفاقية محاكلة لبللتفاؼ عمى حكـ القضاء.  إلى البرلماف لمناقشتيا كا 
طريقػػة إقػػرار" كبػػدأت المجنػػة التشػػريعية كالدسػػتكرية بمجمػػس النػػكاب )البرلمػػاف( المصػػرم النظػػر فػػي "

، بينمػػا (2016)يكنيػػك/حزيراف  11اتفاقيػػة تعيػػيف الحػػدكد البحريػػة بػػيف مصػػر كالسػػعكدية، كذلػػؾ يػػـك األحػػد 
رفعػػػػػت قػػػػػكل سياسػػػػػية كمعارضػػػػػكف كنشػػػػػطاء دعػػػػػكل قضػػػػػايية تطالػػػػػب بحػػػػػؿ المجمػػػػػس باعتبػػػػػاره "مخالفػػػػػا 

 :نت(BBC،2016)"لمدستكر"
 جزيرة حنيش الكبرى : -3

كىػػػك مػػػف حيػػػث  ،(كػػػـ114اؿ مػػػف بػػػاب المنػػػدب عمػػػى بعػػػد )تقػػػع جزيرتػػػي حنػػػيش كزقػػػر إلػػػى الشػػػم
كىػي تشػكؿ سمسػمة تمتػػد  ،مػف الجػزر كالصػخكر (40كيتكػكف مػف) ،جزيػرة )بػريـ( يجية تػبلاالسػترات ىميػةاأل

كتشػػكؿ جزيػػرة جبػػؿ زقػػر كحنػػيش  ،مػػف السػػاحؿ اليمنػػي كػػـ(64-26)كتقػػع عمػػى مسػػافة  ،كػػـ(72)لمسػػافة 
 (65: 1999رخبيؿ )عقبلف ،الكبرل كحنيش الصغرل أكبر الجزر في األ
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 األحمرعمى البحر مريكي في الصراع واأل يسرائيماإل الدور -ثالثًا:
ػػ إسػػراييؿ) لػػـ تػػنسى  (عنػػد ـ1973أثنػػاء حػػرب ) األحمػػرالعػػرب قػػد أرمقػػكا أماميػػا البحػػر  ا أف  ( يكمن

كطا مػف أجػػؿ ضػػماف مػػ األحمػػركلػذلؾ خططػػكا الختػػراؽ الػػدكؿ المطمػة عمػػى البحػػر  ؛مضػيؽ بػػاب المنػػدب
، كقػد شػيدت ةيسػراييماإلرتيرم عمى جزر حنيش قػد حػدث لصػالح االسػتراتيجية ، ككذلؾ العدكاف اإلقدـ فيو

بيػب مػرتيف ألػى تػؿ إكمنيا زيارة الرييس اإلرتيرم  ،ة قبؿ العدكاف كبعدهيسراييماإلرتيرية بتطكر العبلقات اإل
ـ   ـ(1996فػػي شػػباط عػػاـ)   لمبنػػات التربيػػة كميػػة)نيػػة لتعزيػػز التعػػاكف مػػف خبلليػػا التكقيػػع عمػػى اتفاقيػػة أم تػػ

 .(صحيفة: 2015،
انتػػػزاع جزيػػػرة حنػػػيش الكبػػػرل مػػػف الػػػيمف بكاسػػػطة  إف  " :اسػػػتراتيجية الكيػػػاف الصػػػييكني كمؤداىػػػا إف  

كمػا تػػذكر  ،إسػراييؿة تحػت إطػار اسػتراتيجية إقميميػة كقاييػة تنفػذىا يسػراييماإلكانفتػاح القػكات الجكيػة  إرتيريػا
 ،األحمػػػرلتمكنيػػػا مػػف السػػيطرة عمػػى الجػػػزر االسػػتراتيجية فػػي البحػػر  إريتريػػاتػػدعـ  إسػػراييؿ ف  أالمعمكمػػات 

اسػػتراتيجية بسػػبب ارتفاعيمػػا الػػذم يسػػمح  أىميػػةكمنيػػا جزيرتػػي حنػػيش الكبػػرل كالصػػغرل ككبلىمػػا تتميػػز ب
 : صحيفة(2003)دراسات دكلية ، بالمراقبة كرصد األنشطة البحريةن 

(أم ـ1996رتيػرم فػي نيسػػاف )جػرت منػػاكرات عسػكرية مػع الجانػػب اإلفقػد أأمػا الكاليػات المتحػػدة  
ا عمػػى التكاطػػؤ األمريكػػي كلقػػد أكضػػح كىػػذا يعطػػي مؤشػػرن  ،ريتػػرمأقػػؿ مػػف خمسػػة أشػػير مػػف العػػدكاف اإل بعػػد

فكػػػرة  بصػػػنعاء ) ديفيػػػد نيكتف(لممسػػػيكليف فػػػي الػػػيمف أف   ،كلقػػػد اكضػػػح السػػػفير األمريكػػػي ،السػػػفير األمريكػػػي
 الكياف الصييكني أمر ميػـ لتحسػيف مكقػؼ الػيمف التفاكضػي فػي سػبيؿ اسػترداد جزيػرة حنػيش، التطبيع مع

كلكػػف  ،رتيػػرمتيػػرم كأم جيػػة أخػػرل ريػػر الجانػػب اإلالػػيمف لػػـ تػػربط بػػيف العػػدكاف اإلر  كعمػػى الػػررـ مػػف أف  
ادة اليمنيػة لتمػؾ التطكر في الجانب العسكرم في العبلقات اليمنية األمريكية في الفترة التي تمت عػكدة السػي

( كمنيػػػػا اسػػػػتطاعت الكاليػػػػات األمريكيػػػػة بنػػػػاء جسػػػػكر التفػػػػاىـ المشػػػػترؾ مػػػػع ـ1998الجػػػػزر أكايػػػػؿ عػػػػاـ )
 .(72: 1999، عقبلف)اليمف

 :اتمةالخ
ػا أفريقيػا فػي يسػراييماإل التغمغػؿ إف   :خبلصة القػكؿ ثيكبيػاك  عمكمن  ىػذا كأثػر كجػو الخصػكص عمػى ا 

 كجنػػػكب كالسػػػكداف مصػػػر كالتػػػي تمثميػػػا ،األخػػػرل الشػػػرقي النيػػػؿ حػػػكض دكؿ كعمػػػى إثيكبيػػػا عمػػػى الكجػػػكد
ريترياك  السكداف  ،السكداف عدا الشرقي النيؿ حكض دكؿ كؿ مع تربطيا عبلقات إسراييؿ أف   مبلحظة مع ،ا 

 دكؿ بقيػة فػي التػأثير سػراييؿيمكػف إل خبلليػا كمػف ،أفريقيػا شػرؽ في ثيكبياإل األىـ الحميؼ ىي إسراييؿ إف  
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 الصديؽ ىي لتصبح ،إريتريا استقبلؿ في الكبرل كالمتمثمة العقبة تجاكزت قد إسراييؿ كأف   خاصة المنطقة،
ريترياك  إثيكبيا كنعني بذلؾ األعداء لئلخكة المشترؾ  .ا 

 أرخبيػػؿ كمنيػا األحمػر البحػر جػزر فػي حػدكدىا خػػارج سػراييؿإل بحريػة قاعػدة أكبػر كجػكد كيبلحػظ
 لمرصػػد ليػػا مركػزنا الجػػزر مػف( إسػػراييؿ) كتتخػػذ ،إريتريػا كبػػيف بينيػا قيػػةاتفا بمكجػػب كذلػؾ ،اإلريتريػػة كدىمػؾ

ػػا تعػػد أنيػػا كمػػا الػػنفط، نػػاقبلت كحركػػة كالسػػكداف كالػػيمف السػػعكدية لمراقبػػة األحمػػر البحػػر فػػي كالمراقبػػة  أيضن
 نػػدع المبلحػػة حركػػة بمراقبػػة تقػػكـ التػػي النككيػػة، بالصػػكاريخ المػػزكدة ةيسػػراييماإل الغكاصػػات لتشػػغيؿ محطػػة
 .األحمر البحر جنكب المندب باب مضيؽ

 اإلريتريػةة فػي الجػزر يسػراييماإلالخطػر المحػدؽ بالػدكؿ العربيػة مػف القكاعػد اف  وفى رأى الباحاث:
أصػػػبح ليػػػا مػػػكطا قػػػدـ سػػػمح ليػػػا مراقبػػػة كرصػػػد نشػػػاطات البحريػػػة العربيػػػة كالتصػػػنت عمػػػي  إسػػػراييؿكأف 

ميػػددا بشػػكؿ القػكمي العربػػي بػػات  األمػػفأف  كىػػذا كالتشػكيش عمػػييـ, األحمػػردكؿ حػػكض البحػػر اتصػاالت 
 .إسراييؿمباشر مف قبؿ 
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 تمييد

 الحيكيػػػػػػة المصػػػػػػالح فػػػػػي مباشػػػػػػر بشػػػػػكؿ يػػػػػػؤثر األحمػػػػػرمنطقػػػػػة البحػػػػػػر ب يسػػػػػػراييماإل الكجػػػػػكد إف   
فػػي البحػػر  يسػػراييماإلثػػر السػػمبى لمنفػػكذ األكيتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ  ،لمػػدكؿ العربيػػة المطمػػة عميػػو كاالسػػتراتيجية

)مصػػػر كالسػػػكداف األحمردكؿ العربيػػػة المشػػػاطية لمبحػػػر لمػػػ العربػػػي القػػػكمي األمػػػفكانعكاسػػػو عمػػػى  األحمػػػر
القػكمي  األمفعمى  األحمرفي البحر  يسراييماإلالمبحث األكؿ يتناكؿ األثر السياسي لمنفكذ  ففي ،كاليمف(

عمػػػى دكؿ المصػػػب )مصػػػر  يػػػذا التغمغػػػؿل المػػػايي خطػػػرالك ثػػػـ الػػػيمف  بمصػػػر ثػػػـ السػػػكداف ءن العربػػػي ابتػػػدا
 األمػػػفعمػػػى  األحمػػرفػػي البحػػػر  يسػػػراييماإلكيتنػػػاكؿ المبحػػث الثػػػاني األثػػر االقتصػػػادم لمنفػػكذ  ،سػػكداف(كال

 كراء السػػبب" إسػػراييؿ" كانػػت كقػػد ،مػػف مصػػر كالسػػكداف كالػػيمف ي العربػػي كأثػػر ىػػذا النفػػكذ عمػػى كيػػؿو القػػكم
 البحر في يسراييماإل فكذلمن العسكرم ثراأل فعالمبحث الثالث  كتحدث ،االقتصادية المكارد كتعطيؿ تدمير

 فػػي القرصػنة ظػػاىرة كظيػكر ،كالسػػعكدية كالػيمف كالسػكداف العربػػي عمػى مصػػر القػكمي األمػػف عمػى األحمػر
فػي إطػار اسػتراتيجيتيا السياسػية  إسػراييؿ إف   ،القػكمي األمػف عمػى اسػمبن  انعكس الذم مراأل ؛األحمر البحر
 .كحاصرت المصالح العربية األحمرر حت نفكذىا إلى البقد مد  كرية كاالقتصادية كالعس
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 المبحث االول
 القومي العربي األمنعمى  األحمرفي البحر  يسرائيماإلاألثر السياسي لمنفوذ 

 مقدمة:
قميميػػة كدكليػػة محميػػة تيديػػدات ىنالػػؾ أف نجػػد عمػػي   شػػؾ بػػبل كتػػؤثر األحمػػر البحػػر منطقػػة ليػػا تتعػػرض كا 

 تحقيػػؽ بيػدؼ المنطقػة فػػي نفػكذ الكتسػاب الدكليػة القػػكل صػراع خاصػةن  رمالسػكداني كالمصػػ القػكمي األمػف
كنتيجػػة التغيػػرات الػػذم شػػيدىا ،  المختمفػػة بأشػػكالو يسػػراييماإل التيديػػد إلػػى باإلضػػافة االسػػتراتيجية أىػػدافيـ

  العػػالـ منػػذ بدايػػة التسػػعينيات مػػف القػػرف العشػػريف, كالػػذم أثػػرت عمػػي شػػكؿ كطبيعػػة النظػػاـ الػػدكلي كبالتػػالي
االتحػػاد السػػكفيتي, كالطمػػكح  تفكػػؾعمػػى المسػػتكل السياسػػي خاصػػةن كػػاف مػػف أبرزىػػا ، أيضػػان  الػػكطف العربػػي

 وي العربي, كالذم ظير بػديبل عنػاإلقميماألمريكي المتمثؿ في قيادة النظاـ الدكلي الجديد, كانكماش النظاـ 
يػػػة األمنالسياسػػػية ك مػػػف التحالفػػػات  ة كتشػػػكيؿ مجمكعػػػةيسػػػراييماإلاالسػػػتراتيجية الغربيػػػة كخاصػػػة األمريكيػػػة ك 

 -القػػػكمي العربػػػي كشػػػممت التحػػػالؼ األمريكػػػي األمػػػفالعسػػػكرية التػػػي انعكسػػػت سػػػمبان عمػػػى كاقػػػع كمسػػػتقبؿ 
  .األفريقيمع دكؿ منطقة القرف  يسراييماإل, كالتحالؼ يسراييماإل

 :األحمرة لمسيطرة عمى البحر يسرائيماإلالمحاوالت 
 انفصػاؿررػـ  إثيكبيػا ، كنجػد أف  (سػراييؿإل )بالنسػبة األحمػرالبحػر  ميػةأىتناكلت الدراسة  سبؽ كأفٍ 

يػػا تحػػاكؿ مػػف خبلليػػا الضػػغط عمػػى دكؿ سػػكاحؿ فإن   دكلػػة حبيسػػة ال تطػػؿ عمػػى أم كتحكليػػا الػػى إريتريػػا
ا فػػي التػػدخؿ اإلثيػػكبي فػػي الصػػراع ضػػح ذلػػؾ جمينػػكاتٌ  ،األحمػػرالجػػكار لمحصػػكؿ عمػػى منافػػذ عمػػى  البحػػر 

، األحمػػرالسػػيطرة عمػػى البحػػر  اليػػادؼ الػػى يسػػراييماإلالػػدكؿ العربيػػة بمقاكمػػة التػػدخؿ حػػاكؿ تالصػػكمالي، ك 
  .ي العربياإلقميم األمففي  توىميا ألنظرن 

، ليػا حيكيةكمسألة السيطرة عميو مسألة أمف قكمي كمسألة  األحمرتعتبر البحر  (إسراييؿ )لذلؾ فإف        
 إثيكبياتصبح  ا في المنطقة مف أجؿ أفٍ سياسين  إثيكبياتقكـ بدعـ  (راييؿإس )باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره فإف  

مصػػر تحتػػاج إلػػى كقػػؼ المػػد السياسػػي  فنجػػد ىنػػا أف   في الدكلػػة القايػػدة فػػي المنطقػػة، إذىػػ ىحميفتيػػا األكلػػ
 ؽ مف حفاظيا عمى أمنيا العسكرم.ك ذم يحد مف قدراتيا العسكرية، كيعال إثيكبيافي  يسراييماإل
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 :القومي المصري األمنعمى  األحمرفي البحر  يسرائيماإلاالثر السياسي لمنفوذ  :أواًل 
ػا عػف أمنيػا كنيابػة عػف دكؿ عربيػة أخػرل، كحتػى كىػي  (إسػراييؿ)حركبنا ضد  مصر خاضت دفاعن

ػا أن    يػا تػدافع عػف نفسػيا، ألف  تخكض الحرب مف أجؿ الدفاع عف دكلة عربية أخرل شقيقة فيي تػدرؾ تمامن
كال السػػكداف جنكبنػػا. كأجمػػع الميتمػػكف بالسياسػػة كخبػػراء  االن صػػر السياسػػية ال تنتيػػي عنػػد رفػػح شػػممحػػدكد 
 .يسراييماإلال سيادة لمصر كفمسطيف ما زالت محتمة، كعمى حدكدىا الخطر  القكمي بأف   األمف

كمػػػف دايػػػرة األخطػػػار المباشػػػرة التػػػي تتيػػػدد مصػػػر كأمنيػػػا القػػػكمي، التػػػكتر الحاصػػػؿ عمػػػى الحػػػدكد 
الجنػػػكد المصػػػرييف عمػػػى الحػػػدكد، كىػػػذه الجػػػرايـ بحػػػؽ  يسػػػراييماإلة، فقػػػد قتػػػؿ الجػػػيش يسػػػراييماإلالمصػػػرية 

مصػرييف بػدـ بػارد، كرالبنػا مػا يكػكف الػرد  اجنػكدن  (إسػراييؿ)المصرييف ترتكب بشكؿ مستمر، فكؿ عاـ تقتؿ 
 عمى ىذه الجرايـ " نأسؼ لقتؿ الجنكد" أك" تـ قتميـ بالخطأ". يسراييماإل

تقارب النظػاـ المصػرم مػع دكلػة االحػتبلؿ يعتبػر اختراقنػا لؤلمػف القػكمي المصػرم، فمػف الخطػأ  ف  إ
دكلة صديقة، أك جزء مػف المنطقػة، كيستحسػف عمػى أم نظػاـ مصػرم ميمػا بمغػت ( إسراييؿ)يتـ اعتبار أفٍ 

كىػػػي التػػػي قتمػػػت  مشػػػاكمو الداخميػػػة، أال يسػػػمح أك يتبنػػػى فكػػػرة تغييػػػر خريطػػػة الحمفػػػاء كاألعػػػداء التقميديػػػة،
ـ بػارد، كمػا زالػت ليػا نشػاطات فػػ ي المصػرييف فػي مذبحػة "بحػر البقػر" كأعػدمت أسػرل الجػػيش المصػرم بػدو

 كيقصؼ أىدافنا مصرية. سيناء، كطيرانيا يخترؽ األجكاء
" إسػراييؿحمفاءىا، فقد كضػعت "ع أم دكلة، كال تحتـر أصدقاءىا ك ال تحتـر اتفاقياتيا م إسراييؿ إف  
" إسػػػراييؿمكقػػػؼ محػػػرج، كذلػػػؾ عنػػػدما كانػػػت األخيػػػرة تبػػػذؿ جيػػػكدنا دبمكماسػػػية لتمكػػػيف سػػػكريا ك" تركيػػػا فػػػي

، فمػك ـ(2014لمكصكؿ التفاؽ سبلـ أثناء المفاكضات رير المباشرة، كفي العدكاف األخير عمى رزة عاـ )
أكبػػر تيديػػد لؤلمػػف  ؿ ذلػػؾالػػدخكؿ لغػػزة كالتكرػػؿ فييػػا عبػػر دباباتػػو كاسػػتباحتيا، لمث ػػ يسػػراييماإلدر لمجػػيش قيػػ

، كشػػػػريكة فػػػػي الحػػػػرب ضػػػػد سػػػػراييؿتظيػػػػر مصػػػػر بكضػػػػكح كحميػػػػؼ إل القػػػػكمي المصػػػػرم، حيػػػػث إمػػػػا أفٍ 
ما ستككف أمػاـ مػكقفيف، األكؿ؛ أن   يػا منعػت الفمسػطينييف مػف اسػتخداـ "حػؽ الفػرار" الفمسطينييف في رزة، كا 

العالمي لحقكؽ اإلنساف"، أك ثانينا؛ لك إلى أراضييا خكفنا مف اإلبادة كاالضطياد، كىذا حؽ كفمو " اإلعبلف 
"ليـ بػػالعكدة، كسػػيعتبركف "الجيػػيف جػػدد"، كسػػيرتب إسػػراييؿسػػمحت ليػػـ بػػالفرار إلػػى أراضػػييا قػػد ال تسػػمح "

ذلؾ عمى الدكلة المصرية مسؤكليات جديدة تجاىيـ، ىي في رنىن عنيا، كىذا كمو يمثؿ خطرنا جديدنا عمى 
 (:صحيفة2014القكمي المصرم. )البياف،  األمف

الشعار الذم ترفعو الدكلة المصرية اآلف، كىػك؛ "محاربػة اإلرىػاب"، يعتبػر خطػرنا  كيرم الباحث أف
المعركػػة سػػتككف  ف  ا  " تظػػؿ ىػػي الخطػػر االسػػتراتيجي الػػدايـ، ك إسػػراييؿمرحمينػػا يتيػػدد الدكلػػة المصػػرية، لكػػف "
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الدكلػػػة المصػػػرية بيمكميػػػا الداخميػػػة انشػػػغاؿ  معيػػػا، كمػػػا زالػػػت العبلقػػػات محصػػػكرة فػػػي أضػػػيؽ الحػػػدكد. إف  
ال يمنعيػػا مػػف رؤيػػة معػػالـ الخارطػػة العربيػػة القكميػػة، كالتػػي عمػػؿ الػػرييس  كمسػػارىا الػػذم اتخذتػػو، يجػػب أفٍ 
يكػػػكف عمػػػى  ي ال يجػػػب أفٍ اإلقميمػػػحاجػػػة مصػػػر السػػػتعادة قكتيػػػا كدكرىػػػا  عبػػػد الناصػػػر عمػػػى تكريسػػػيا، إف  

ا لؤلطػػراؼ الفمسػػطينية جميعنػػا، كانضػػكاييـ تحػػت عباءتيػػا، كسػػبي حسػػاب شػػركاء التػػاريخ كالمصػػير، بػػؿ إف  
األمر الػذم سػيعزز أمنيػا القػكمي، كيحقػؽ  ؛لمعب دكر في المنطقة -تتنافس مع مصر-أخرل  ايمنع أدكارن 

 مصالحيا الكطنية.
ي األمنػػمػػت مظمػػة لػػبعض األنظمػػة لمتعػػاكف السياسػػي ك "مثٌ  إسػػراييؿبلـ مػػع "اتفاقيػػات الٌسػػ ال شػػؾ أف  

رالبيػة الشػعب لػـ يطبػع، بػؿ  (تبػيف أف  ـ2011كلكف بعػد ثػكرة ينػاير ) ،"، كمطية سيمة لمتطبيعراييؿإسمع "
" تظير حجـ الخكؼ عمى إسراييؿ"، ككانت التصريحات التي جاءت عمى لساف قادة "إسراييؿال يعترؼ ب"

-الفمسػػطينيةد ية مػػف دكر مصػػر القػػادـ فػػي مسػػألة حفػػظ الحػػدك إسػػراييماتفاقيػػة السػػبلـ، حيػػث ىنػػاؾ خشػػية 
 ،مػع رػزة كبػاقي الحػدكد الممتػدة مػع الدكلػة الصػييكنية (كػـ14)متػدت لتػيالممتدة مع قطاع رػزة، االمصرية 

ثػػر " دأبػػت عمػػى كيػػؿ االتيامػػات لمصػػر بأن  إسػػراييؿ" أف  كمػػا  يػػا ريػػر قػػادرة عمػػى حمايػػة أمنيػػا فػػي سػػيناء، كا 
 .يةإسراييمعمى مناطؽ  عدة سقكط قذايؼ

المعػارض اتيمػت مصػر بػاإلخبلؿ باالتفاقيػة،  سػابقان  يفني" زعيمة حزب الميكػكدكما كانت "تسيبي ل
كالػدكر المطمػػكب منيػػا لػػـ يعػػد الحػػدكد مػػع مصػػر كأمنػػو، تقػكؿ ليفنػػي: "مصػػر لػػـ تعػػد التػػي كنػػا عقػػدنا معيػػا 

 تعتبػػػر التيػػػار الشػػػعبي المصػػػرم معػػػادو " نفسػػػيا اآلف إسػػػراييؿاتفػػػاؽ كامػػػب ديفيػػػد كمعاىػػػدة السػػػبلـ، كحتػػػى "
"، كيطالب بإعادة النظر فييا، كفي بنكدىػا التػي يعتبرىػا ميينػة كمذلػة لمصػر"، إسراييؿتفاقية السبلـ مع "ال

ة، عندما اقتحمت جماعات كبيرة مػف المػكاطنيف المصػرييف السػفارة كأتمفػت يسراييماإلكالدليؿ أحداث السفارة 
" نفسػيا خكفنػا عمػى إسػراييؿىػركبيـ إلػى " ة، كمػف ثمػةيسػراييماإلمحتكياتيا، مما أدل إلى فرار طاقـ السػفارة 

 (:صحيفة2012حياتيـ. )ى رتس، 
 أف   ة آنػػذاؾيسػراييماإليػػة فػي كزارة الجػػيش األمنكقػد ذكػػر "عػامكس جمعػػاد"، ريػيس اليييػػة السياسػية ك 

ػا  ،أم طمب مصرم بشأف إعادة النظر في معاىدة السبلـ المكقعة بيف البمػديف " لـ تتمؽى إسراييؿ" كقػاؿ أيضن
تشػػكؿ قاعػػدة لنسػػيج العبلقػػات فػػي المنطقػػة بأسػػرىا". مؤكػػدنا أف  معاىػػدة السػػبلـ: إن   عػػف  يػػا "معاىػػدة راسػػخة ي

بالنسػػػبة  اسػػػتراتيجيه  د عمػػػى التحػػػاكر المسػػػتمر، كىػػػي ذخػػػره العبلقػػػات مػػػع مصػػػر ىػػػي عبلقػػػات سػػػبلـ تعتمػػػ
 .(25: 2011" )مصمح،سراييؿإل
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 القومي السودان األمنعمى  األحمرحر في الب يسرائيماإلثر السياسي لمنفوذ األ  ثانًيا:
فػػػػي محاضػػػػرة ألقاىػػػػا لضػػػػباط الجػػػػيش فػػػػي أيمػػػػكؿ  األسػػػػبؽ يسػػػػراييماإلالػػػػداخمي  األمػػػػفح كزيػػػػر فقػػػػد صػػػػرٌ 
 :ـ قايبلن  2008سبتمبر

ذلػػؾ بعػػد حػػرب  ىكقػػد تجمػػ ،ا لمصػػراسػػتراتيجين  اكارده كمسػػاحتو الشاسػػعة يشػػكؿ عمقنػػ" السػػكداف بمػػ
 ،ا لبناء دكلة قكية مكحدةينعمؿ عمى إضعافيا كانتزاع المبادرة من أفٍ  د  بي  ككاف ال ـ(،1967حزيراف يكنيك )

ػػ , لػػذلؾ أقػػدمنا عمػػى إعػػداد كتصػػعيد بػػؤرة سػػراييؿالقػػكمي إل األمػػفلػػدعـ كتقكيػػة  اذلػػؾ ضػػركرين  أف   اخصكصن
( كقػد شػغمت السػكداف فكػر صػناع  12,  2012الجنكب لمنػع تعػاظـ جميكريػة السػكداف العربيػة" .)عبػده, 

مغػؿ كالتػأثير تجنيو مف مكاسب إذا ما استطاعت مػف التغ كفى المقابؿ حجـ ما يمكف أفٍ  ؛يسراييماإلار القر 
 منيا:عدة، عتبارات الكذلؾ ل عمييا مف ناحية أخر 

 كصكؿ "نظاـ إسبلمي" إلى سدة الحكـ في السكداف كمتمثؿ بالرييس "عمر البشير". -
 مميكف كيمك متر مربع. 2.5ساحتيا السكداف أكبر دكلة عربية مساحة حيث تقدر م -
 المسيحي. األفريقيا العربي المسمـ كجنكبن  أفريقياا بيف شماؿ تمثؿ بمكقعيا رابطن  -
 يحتكم عمى الكثير مف المكارد الطبيعية المتنكعة كاألراضي الزراعية الخصبة. -

سياسػػية الرسػػمية ة لمبحػػث عػػف بػػدايؿ العبلقػػات اليسػػراييماإلمػػف تمػػؾ االعتبػػارات انطمقػػت السياسػػة 
مػف شػركاتيا التجاريػة  إسراييؿ, حيث اتخذت إثيكبياككانت االنطبلقة مف سفارتيا في  ،لمتكرؿ في السكداف

كاجيػػة ليػػذا التػػدخؿ ريػػر الرسػػمي, كقامػػت بالبحػػث عػػف طػػرؼ قػػكم مػػف بػػيف القبايػػؿ كالجماعػػات الكثنيػػة 
ت السػػػػرية مػػػػع تمػػػػؾ الجماعػػػػات المعارضػػػػة لمسػػػػمطة المركزيػػػػة الشػػػػمالية, كحرصػػػػت عمػػػػى إجػػػػراء االتصػػػػاال

سػيحية, كعممػت عمػى كاستثمرت حالة التنافر العقايدم كالعرقي بيف الشماؿ المسمـ كالجماعػات الجنكبيػة الم
 الستراتيجية شد األطراؼ. اتغذيتيا تطبيقن 

ريترياككينيا ك  إثيكبيا)األفريقيمف كجكدىا في دكؿ القرف  إسراييؿكقد استفادت  (مستغمة حالة الفقر ا 
كالعزلػػة التػػي عاشػػتيا الجماعػػات الجنكبيػػة السػػكدانية, كقامػػت بتقػػديـ المسػػاعدات اإلنسػػانية الطبيػػة كالغذاييػػة 

تسػػكينيـ فػػي مخيمػػات خاصػػة أقيمػػت ليػػـ فػػي األراضػػي اإلثيكبيػػة  ىالػػدعـ اإلرػػاثي لمجنػػكبي, كعممػػت عمػػك 
عمى إيفاد الخبراء  سراييؿإكبث الركح العدايية فييـ, كتعميؽ صراعيـ مع أىالي شماؿ السكداف. كحرصت 

يف لكضػػػػع الخطػػػػط القتاليػػػػة كالمشػػػػاركة إلػػػػى جانػػػػب القبايػػػػؿ الجنكبيػػػػة التػػػػي اسػػػػتطاعت بػػػػالجيكد يسػػػػراييماإل
مكا أنفسػػيـ عمػػى أنيػػـ قبايػػؿ مضػػطيدة ليػػـ حػػؽ ة مػػف احػػتبلؿ بعػػض المػػدف الجنكبيػػة مػػف ثػػـ قػػدٌ يسػػراييماإل

عمػػى  األفريقػػيتكاجػػدىا فػػي منطقػػة القػػرف مػػف خػػبلؿ  إسػػراييؿنجحػػت  كبػػذلؾ ،االنفصػػاؿ كتقريػػر المصػػير
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متنػػافريف مختمفػػيف سياسػػيان كيػػانيف  ىانقسػػاـ الدكلػػة إلػػ ىفػػي النيايػػة إلػػ لمي السػػكداني أدالقػػك  األمفالعبػػث بػػ
 2011يمثميما قػرار سياسػي كاحػد. ) الفايػد,  جسـ كاحد, أك أفٍ  يا يستحيؿ الجمع بينييما فكايدلكجين  اكدينين 
 ,22). 

ة كحككمػػة يسػػراييماإل, أعمنػػت الحككمػػة ـ(2011كب السػػكداني عػػف شػػمالو عػػاـ )بعػػد انفصػػاؿ الجنػػ
يػػػتـ بحػػػث الجكانػػػب العمميػػػة لتمػػػؾ  جنػػكب السػػػكداف عػػػف إقامػػػة عبلقػػػات اسػػػتراتيجية بػػػيف الػػػدكلتيف, عمػػػى أفٍ 
 ية, عبر القنكات الرسمية كبلن األمنالعبلقات, بما في ذلؾ اعتماد السمؾ الدبمكماسي كالعبلقات االقتصادية ك 

" التعػػاكف بػػيف أفيغػػدكر ليبرمػػاف فػػي بيػػاف لػػك إف   يسػػراييماإلح كزيػػر الخارجيػػة كصػػرٌ  ،فػػي مجػػاؿ اختصاصػػو
البمػػديف سػػيبنى عمػػى األسػػس المتينػػة التػػي يسترشػػداف بيػػا الطػػرفيف فػػي إقامػػة عبلقػػات كد كتكػػافؤ كاحتػػراـ 

 ( 22,  2012متبادؿ".)الفاضؿ, 
يػػة السػػكداف العربيػػة قمقيػػا مػػف تسػػارع كتنػػامي كتيػػرة كعمػػى أثػػر تمػػؾ العبلقػػات, أبػػدت حككمػػة جميكر 

سػػراييؿالتطبيػػع بػػيف دكلػػة جنػػكب السػػكداف ك   إسػػراييؿ ألف   ؛, كعبػػرت عػػف تخكفيػػا مػػف تنػػامي تمػػؾ العبلقػػاتا 
القػػػكمي  األمػػػفاألمػػػر الػػػذم سػػػيعكس تداعياتػػػو السػػػمبية عمػػػى  ؛سػػػتكظفيا فػػػي تكثيػػػؼ كجكدىػػػا فػػػي المنطقػػػة

 ( 22,  2011ر, خبلؿ ما يمي:) فيتالسكداني مف 
  القومي السوداني األمن ىدان عمفي جنو  السو  يسرائيماإلاالنعكاس السياسي لموجود: 

سراييؿأبدت الحككمة السكدانية قمقيا مف تسارع كتنامي كتيرة التطبيع بيف دكلة جنكب السكداف ك  ، ا 
لزعزعػة اسػتقرار السػكداف.  عبلقػة الدكلػة الكليػدة بالدكلػة العبريػة تػؤدم كعبرت الخرطكـ عف تخكفيا مف أفٍ 

ػػػ إسػػػراييؿتمقػػػى العػػػكف مػػػف تالحركػػػة الشػػػعبية ظمػػػت  كذكػػػر بعػػػض المسػػػؤليف فػػػي شػػػماؿ السػػػكداف أف    ادعمن
األمػػر أكبػػر ممػػا كػػاف يعتقػػد أك يقػػدر  أف   اكأضػػافكا: ثبػػت عممينػػ ،إلسػػتراتيجية منػػع التمػػدد العربػػي كاإلسػػبلمي

سػػػر بعػػػد تسػػػارع خطػػػكات التطبيػػػع بػػػيف جنػػػكب السػػػكداف ك  . كتنظػػػر الحككمػػػة السػػػكدانية ليػػػذا األمػػػر مػػػف اييؿا 
كلكف مف زاكية ثانية تتحسب  ،و شأف داخمي سيادم لجنكب السكداف ال يعنييا في شيءاألكلى أن   ؛زاكيتيف

ىػػػػػػراـ، بالسػػػػػػكداف أك اإلضػػػػػػرار بو)بكابػػػػػػة األيػػػػػػة األمنمػػػػػػف تػػػػػػأثير ىػػػػػػذه العبلقػػػػػػة عمػػػػػػى اسػػػػػػتقرار األكضػػػػػػاع 
 (.:صحيفةـ1/9/2011

سػػتعمؿ عمػػى محاربػػة الشػػماؿ  إسػػراييؿ األمػػر المقمػػؽ فػػي ىػػذا المنحػػي أف   خبػػراء أف  بعػػض ال لكيػػر 
مػػػػف كجكدىػػػػا الرسػػػػمي فػػػػي الجنػػػػكب سػػػػكاء مػػػػف خػػػػبلؿ التبلعػػػػب فػػػػي الميػػػػاه أك مػػػػف خػػػػبلؿ عمػػػػؿ  اانطبلقنػػػػ

إلػى الجنػكب مػف  لممجػيء عى سٍ فيي مف المؤكد لـ تى  ،استخبارم، أك مف خبلؿ كجكد عسكرم قاعدم صريح
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تمتػػد  إسػػراييؿدكلػػة  ذا فيمنػػا مغػػزل مقكلػػة مؤسسػػييا قبػػؿ نصػػؼ قػػرف مػػف الزمػػاف أف  إخاصػػة  ،أجمػػو كحػػده
 (.نت :ـ1/2011/ 23حدكدىا مف النيؿ إلى الفرات)سكداف سفارم، 

فػي دكلػة جنػكب السػكداف  سػراييؿكمثؿ ىذا الكجكد السياسي في نظر كثير مف الباحثيف بالنسػبة إل
 ف  أل ؛خاصػػة ةالسػػكداف بصػػف ىكعمػػ ،المنطقػػة بصػػفو عامػػة ىؿ عمػػمسػػتقبالفػػي  اكبيػػرن  اسػػكؼ يشػػكؿ خطػػرن 

 .كالتي اليزاؿ الصراع قايـ حكليا بيف الشماؿ كالجنكب في كثير مف المناطؽ الحدكدية ىنالؾ تداخبلن 
كدكلػة جنػكب السػكداف، كأصػبح الحػديث عػف  إسراييؿكتتسارع خطى التطبيع كالتعاكف الكامؿ بيف 

ي ستقكـ بيف الدكلتيف مفتكحة عمى مصراعييا كتتناكليا الصحؼ العبرية كببل تردد العبلقة اإلستراتيجية الت
ثػػر اليػػزايـ التػػي ألحقيػػا الجػػيش السػػكداني بػػالجيش إكمػػع تػػكتر العبلقػػات بػػيف الخرطػػـك كجكبػػا  ،كدكف خجػػؿ

مػف  الشعبي التابع لدكلة الجنكب في كؿ مف كاليتي النيؿ األزرؽ كجنكب كردفػاف، كطمػب الػرييس سػمفاكير
نػكب، كقػرب زيارتػو لمدكلػة الرييس األمريكي أكباما بفرض حظر لمطيراف السكداني في حػدكده مػع دكلػة الج

ارتفػاع أسػعار السػمع  احيػث اسػتغمكا جميعنػ ،كل المعادية لمسكداف في الداخؿ كالخارجتحركت كؿ القي  العبرية
ر خػػارج السػػكداف، كتمػػردت أحػػزاب كل الشػػكتحركػػت قيػػ ،كالتػػي جعمػػتيـ يحممػػكف بػػالربيع العربػػي ،الضػػركرية

المعارضة عمػى قياداتيػا المشػاركة فػي الحككمػة العريضػة. كمكقػؼ المعارضػة السػكدانية المعػادم لمحككمػة 
 كالرافض ألم تعامؿ معيا ىك الذم شجع المت مريف في الحركة الشعبية في بعض البمداف األكركبية.

 بالػػػػدعـ الخػػػػارجي كالمعنػػػػكم كريػػػػره، إف  لقػػػػد فشػػػػمت الحككمػػػػة فػػػػي اسػػػػتقطاب المعارضػػػػة المسػػػػنكدة 
كلجبيػػػة داخميػػػة قكيػػػة تسػػػتكعب كػػػؿ القػػػكل  ،قػػػكم تحتػػػاج لكفػػػاؽ كطنػػػي فييػػػا السػػػكداف خػػػؿالمرحمػػػة التػػػي د

كمة كمف أحػزاب المعارضػة الرافضػة لمشػاركة كما تحتاج لتقديـ المطمكب مف التنازالت مف الحك ،السياسية
كالمطمػػػكب تحػػػرؾ سػػػريع لكقػػػؼ التػػػداعيات المتكقعػػػة ضػػػد  ادن األمػػػر خطيػػػر جػػػ مػػػة القػػػكمي كالشػػػعبي، إف  األ

 .اا كعسكرين ا كاقتصادين ا، سياسين استكطنت الجنكب تمامن  ، بعد أفٍ  السكداف
كمع التيديد بحظػر  ،نتذكر السكداف، كالذم سكؼ يضيع مع الصراع السياسي المتزايد يجب أفٍ ك  

تحركػت القػكل المعاديػة لمسػكداف فػي محاكلػة الطيراف ليسػكد جػيش الحركػة الشػعبية. فػي ظػؿ ىػذا الكضػع، 
ػػإلسػػقاط النظػػاـ فػػي الخرطػػكـ، نعػػـ ىنػػاؾ  الماضػػية لكػػف لكػػف ىنالػػؾ  اسػػمبيات كثيػػرة صػػاحبت العشػػريف عامن

 (.صحيفة ،ـ15/12/2011:م العاـ السكدانية أيجابيات كثيرة )الر إ
 األمػػفالسػػكداف عمػػى  فػػي دكلػػة جنػػكب يسػػراييماإلف فػػي نػػدكة "تػػأثير الكجػػكد يد كثيػػر مػػف البػػاحثأٌكػػ

بالسكداف حيكم كمتجدد كلػو إسػقاطاتو عمػى المجتمػع السػكداني بصػفة  إسراييؿكجكد  القكمي السكداني" إف  
 ؛دكلػة جنػكب السػكداف ذك خصكصػية يفػ إسػراييؿكجػكد  ف  أكيػركف  ،خاصة كالمحػيط العربػي بصػفة عامػة
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بينمػا يػدعـ  ،ة مػع دكلػة الكيػاف اإلسػرييميكالسػكداف لػيس لػو عبلقػ ،الجنكب انفصؿ مف جسػد السػكداف ألف  
فػى دكلػة  إسػراييؿأىػداؼ كجػكد  حماس كلو عبلقات مع إيراف التي تدعـ حزب اهلل كالتكجو اإلسبلمي. كأف  

الصػحكة اإلسػبلمية التػي تعػـ المنطقػة  ، كمػا أف  أفريقيػاجنكب السػكداف ال ينفصػؿ عػف أىػداؼ كجكدىػا فػي 
 لكجكدىا.ا تيديدن  إسراييؿة تعتبرىا كىذه األيدكلكجي ،العربية اآلف

ػػػ اا كحيكينػػػا إسػػػتراتيجين بقػػػدر مػػػا يكػػػكف جنػػػكب السػػػكداف عمقنػػػ ا لمسػػػكداف، لكجػػػكد ركابػػػط تاريخيػػػة ميمن
ا عمػى أمػف كاسػتقرار المنطقػة العربيػة ا كامننػىػذا الكجػكد يشػكؿ خطػرن  كثقافية كعبلقات اقتصادية ميمة، فإف  

، كضػماف تػدفؽ ميػاه نيػر النيػؿ، كالعبلقػات الحدكديػة مػع شػماؿ راألحمػا مف حركػة المػركر فػي البحػر بدءن 
 .أفريقياالعربية، بسبب التداخؿ الكبير في ىذه القضايا بيف العالـ العربي ك  أفريقيا

ضعافو لف تكفر فرصة ثمينػة كتمػؾ التػي  إسراييؿ أف   شؾ   كال في إطار سعييا لمحاصرة السكداف كا 
عػدـ قػدرة السػكداف عمػى تطػكير إسػتراتيجيات جديػدة فػي عبلقاتػو مػع  فػإف  يكفرىا جنكب السػكداف، كبالتػالي 

فػي  يسػراييماإلبأمنو كمصيره قايمػة)تأثير الكجػكد  إسراييؿيبقي فرص تبلعب  جنكب السكداف مف شأنو أفٍ 
 (.21/1/2012، )ندكة بمركز التنكير المعرفي، السكداني الكطني األمفدكلة جنكب السكداف عمى 

ككػاف كفػد  ،االسكداف بدات فػي الخطػى سػريعن  كجنكب إسراييؿلتطبيع المتسارعة ما بيف خطكة ا ف  إ
فػاؽ العبلقػات بػيف البمػديف، حيػث اتفقػا عمػى تبػػادؿ آرفيػع المسػتكل قػد زار جنػكب السػكداف لبحػث  يإسػراييم
 يسراييماإلد لمكف )األسبؽ( كد سمفاكير ميارديت رييس حككمة جنكب السكدافأبينيما، ك  الدبمكماسيالتمثيؿ 

ا يخػص دكلػة كمػع اعتبػار ذلػؾ شػأنن  ،بيبأو اختار مدينة )القدس( لتبني فييا سفارة ببلده عكض عف تؿ ن  أ
و ربمػػا يكػػكف مػػف كراء التسػػارع فػػي خطػػكات ن ػػأال إ، يءشػػ يحككمػػة الخرطػػـك فػػ يجنػػكب السػػكداف كال يعنػػ
 ..(47 -46 :ـ2012ضرار بالسكداف )بشير، التطبيع ىذه محاكالت لئل
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 المبحث الثاني 

 القومي األمنعمى  األحمرفي منطقة البحر  يسرائيماإلثر االقتصادي لمنفوذ األ 
  مقدمة:

 مػف طػف مبليػيف أربعػة ييقػارب مػاأم  الػنفط، كنقؿ لمتجارة كطريؽ كبرل أىمية تمتمؾ األحمر البحر منطقة
 إلػػى باإلضػافة األرض، بقػاع كافػة إلػػى ثػـٌ  كمػف السػكيس، قنػػاة إلػى بعػدىا لتنتقػؿ يكميػػان، البحػر تعبػر الػنفط

 البحػػػر مكقػػػع أف إذ ، حيكيػػػان  مجػػػاالن  االقتصػػػادم البعػػػد يشػػػكؿ كمػػػا، البحػػػر تعبػػػر تجاريػػػة سػػػفينة ألػػػؼ (21)
 ىذه في كمصر السعكدية مشاريع مف لبلستفادة تسعى التي سراييؿإل كبرل اقتصادية أىمية يشكؿ األحمر
ف حتى" العالـ مف المنطقة  المفػركض الحصػار فػؾ تسػتطيع طريقػو عػف كىػى "عمنػي بشػكؿ ذلػؾ يكػف لػـ كا 
 مػف تحتاجػو مػا عمػى كالحصػكؿ, منتجاتيا تصدير تستطيع طريقو عف فيي, العربي الطكؽ دكؿ مف عمييا
 .أخرل اكلية كمكاد كبتركؿ سمع

 القومي المصري األمنعمى  األحمرفي منطقة البحر  يسرائيماإلثر االقتصادي لمنفوذ األ  أواًل:
" تقػػـك عمػػى أسػػاس المصػػالح إسػػراييؿالعبلقػػات بػػيف مصػػر ك" ية تفيػػد بػػأف  إسػػراييمىنػػاؾ كجيػػة نظػػر 

طرفنػا  المشتركة لمبمديف، كعمػى مسػاىمتيا فػي خدمػة المصػالح العميػا لكػؿ منيمػا، كلكػف كمػا يبػدك كاقعينػا أف  
الجػدير بالػذكر بيػذا الصػدد، ، ك يسػراييماإلة ىػذه كىػك الطػرؼ يسػراييماإلكاحدنا ىك المسػتفيد ضػمف المعادلػة 

، التكجو نحك المسار السممي مع ـ(1973السادات قرر بعد حرب أكتكبر) رأنك  آنذاؾالرييس المصرم  أف  
ػػا منػػو فػػي أف  إسػػراييؿ" دراكن أجػػكاء الحػػرب كعػػدـ  "، مػػف منطمػػؽ رربتػػو فػػي ضػػماف مصػػالح مصػػر العميػػا، كا 

ػػا، ألحقػػت أضػػرارنا جسػػيمة باالقتصػػاد االسػػتقرار، التػػي تحكمػػت فػػي العبلقػػات بػػيف البمػػديف خػػ بلؿ ثبلثػػيف عامن
فػػي ضػػكء التزايػػد السػػكاني العػػالي فييػػا. كقػػد  ماالمصػػرم، كحالػػت دكف تحقيػػؽ النمػػك الحيػػكم لػػببلده، ال سػػيٌ 

 "، مػف شػأنيا أفٍ إسػراييؿحربنا أخرل مػع " لخص الرييس المصرم السادات في حينو مكقفو ىذا بالقكؿ: "إف  
سياسػتو لػـ تػنجح فػي إنقػاذ االقتصػاد  السادات اعترؼ فػي النيايػة أف   الكراء"، كلكف عيد مصر سنكات إلىت

المصرم، كشبو الحياة االقتصػادية فػي مصػر كالرجػؿ السػميـ مػف الخػارج كلكنػو يحتػاج إلػى دـ. كقػد كانػت 
" السػػػػػػبب كراء تػػػػػػدمير كتعطيػػػػػػؿ المػػػػػػكارد االقتصػػػػػػادية منػػػػػػذ العػػػػػػدكاف الثبلثػػػػػػي عمػػػػػػى مصػػػػػػر فػػػػػػي إسػػػػػػراييؿ"
،حيػػػث باتػػػت المبلحػػػة البحريػػػة ليسػػػت تحػػػت سػػػيطرة مصػػػر، فقػػػد فقػػػدت مصػػػر سػػػيطرتيا عمػػػى ـ(1956)

اضػطرت مصػر ألكؿ مػرة  ـ(1967كخاصة فػي المضػايؽ. كفػي حػرب ) ،مصادرىا كمبلحتيا بإرادة دكلية
م إلى قبكؿ المساعدات المالية مػف دكؿ الككيػت كالمممكػة الميبيػة كالسػعكدية، كذلػؾ إلزالػة آثػار العػدكاف الػذ
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عصؼ بمػكارد الدكلػة كدمػر الكثيػر مػف قػدرات مصػر العسػكرية كاالقتصػادية، فقػد ضػرب األسػطكؿ الجػكم 
 -يسػراييماإلالمصػرم ك  –الذم كانت مصر تتميز بو كرمز قكتيػا. كقػد دأبػت أمريكػا عمػى تقريػب الطػرفيف 

بلـ التػي اتفاقيػة الٌسػ كالتطبيع بينيـ بررـ االعتراض الشعبي كاالستنكار الجماىيرم المصرم الكبير. فحتػى
كقػد التزمػت  ،" فقػط عمػى حسػاب الطػرؼ المصػرمإسراييؿأبرمت تـ تنفيذ جزء كبير مف الذم يخص أمف "
ػػػػػػا حديػػػػػػدينا بيػػػػػػذا االتفػػػػػػاؽ بينمػػػػػػا " ، األقصػػػػػػى) عػػػػػػدة، " قػػػػػػد خرقػػػػػػت االتفػػػػػػاؽ مػػػػػػراتإسػػػػػػراييؿمصػػػػػػر التزامن

 :صحيفة(17/6/2016
ة يسػراييماإلـ مبػارؾ كمينػا لممكاقػؼ األمريكيػة ك ظػؿ حكػفػي كقد ارتينػت السياسػة الخارجيػة المصػرية 

كلكنيا فقط  ،مقابؿ استمرار فترة سبلـ، يراىا البعض لـ تجمب الرفاه االقتصادم كال التنمية الحقيقية لمصر
.أجٌ   مت الصراع إلى أجؿ رير معمـك

أكبػر بينيمػا،  ، كتسػعى لنسػج شػبكة تعػاكف-"إسراييؿمصر ك" -كما فتيت الكاليات المتحدة تقرب الطرفاف 
"، كعممػػت عمػػى خمػػؽ "برنػػامج المنػػاطؽ إسػػراييؿفقػػد ربطػػت المعكنػػة األمريكيػػة السػػنكية بمػػدل عبلقاتيػػا مػػع "

كتيدؼ كاشنطف مف خبللو إلى تشجيع  ـ(،1996الصناعية المؤىمة "الككيز"، كىك برنامج يرجع إلى عاـ )
شركاييا في تمػؾ المنػاطؽ. ككػاف الكػكنجرس " ك إسراييؿالتعاكف االقتصادم كتكثيؼ العبلقات السممية بيف "

" إسػػػراييؿبإقامػػػة منػػػاطؽ صػػػناعية مؤىمػػػة بػػػيف مصػػػر ك" يقانكننػػػا يقضػػػـ( 1996عػػػاـ ) األمريكػػػي قػػػد أقػػػر  
 .األردفك 

 ،، كالتي تـ تكقيعيا في إطار ما يعرؼ بالمناطؽ الصناعية المؤىمةـ(2004كجاءت اتفاقية "الككيز" عاـ )
األسػػكاؽ األمريكيػػة مػػف دكف تحديػػد حصػػص أك فػػرض رسػػكـ جمركيػػة أمػػاـ  كيػػنص االتفػػاؽ فييػػا عمػػى فػػتح

المنتجػػػػات المصػػػػنعة فػػػػي "المنػػػػاطؽ الصػػػػناعية المؤىمػػػػة " فػػػػي مصػػػػر عمػػػػى أف ال تكػػػػكف نسػػػػبة المككنػػػػات 
عػػزل تكقيػػع كيي  ،ةيسػػراييماإلمػػف المككنػػات ( % 11.7)عمػػى متحتػػك  ، كأفٍ (% 35)المصػػنعة محمينػػا أقػػؿ مػػف
" إلػػى رربػػة كطمػػب رجػػاؿ األعمػػاؿ إسػػراييؿخطػػكة كبيػػرة عمػػى طريػػؽ التطبيػػع مػػع "ىػػذه االتفاقيػػة التػػي ىػػي 

برجػاؿ أعمػاؿ  اف، كالذيف كانكا مف ضمف رجػاالت مبػارؾ، الػذم كػاف محاطنػيكالصناعة كاالقتصاد المصري
السياسػػػػية كمسػػػتثمريف ال ييميػػػـ سػػػػكل تحصػػػيؿ الفايػػػدة كالمكاسػػػػب الربحيػػػة، بغػػػض النظػػػػر عػػػف المكاقػػػؼ 

، حيػث لػيس مػف ر سيناءحرمت اتفاقيات السبلـ فرصة تعمية كاألمريكية. كقد يسراييماإلمكاقؼ كاالرتياف لم
ترل سيناء منطقة عامرة كمكتظة بالسكاف، فالنمك الديمكررافي ىك جانب أساسي في  " أفٍ إسراييؿمصمحة "

خالية مف أم سكاف قد  يا كانتاحتمت سيناء ألن   إسراييؿف ؛في المستقبؿ يسراييماإلمعادلة الصراع العربي 
 (43:2016يشكمكف حايط صد ألم عدكاف.) شراب ،
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 تداعيات الصراع عمى الجان  المائي 
( فػػي سكيسػػرا، كمنػػذ المبنػػة األكلػػى كبػػدايات تشػػكؿ كتبمػػكر الفكػػر ـ1897منػػذ المػػؤتمر الصػػييكني األكؿ) 

لمنػػاطؽ، باعتبػػار الميػػاه الصػػييكني، كمكضػػكع الميػػاه يشػػكؿ ركيػػزة أساسػػية مػػف اسػػتراتيجية السػػيطرة عمػػى ا
، حيث تـ األخذ بعيف االعتبار اختيار المناطؽ الغنية بالمياه منذ يسراييماإلالقكمي  األمفركننا أساسينا مف 

ة يسػراييماإلاختيار األماكف األكلى لبناء المستكطنات، بجانب السػكاحؿ كالبحػار كالمػكانا، كتسػتند المطػامع 
ميثانقػا بػأف يعطػي لنسػمو ىػذه األرض مػف  إبػراىيـ"فقطػع مػع  :كراة القايػؿفي نير النيؿ تحديدنا إلى نػص التػ
 (265:2016.) شراب ،الفرات".  نير مصر إلى النير الكبير، نير
" مػػػػع جيرانيػػػػا كانػػػػت لتػػػػأميف مصػػػػادر الميػػػػاه إسػػػػراييؿأرمػػػػب حػػػػركب " " أف  :كيمكػػػػف القػػػػكؿ بإيجػػػػاز

فػي دكؿ المحػيط  " ألراضو إسػراييؿمنػذ احػتبلؿ "كضماف، فرض السيطرة الدايمة عمى مصادر ىذه الميػاه. ف
مػػارس سياسػػة االسػػتيبلء كالسػػيطرة عمػػى الميػػاه العربيػػة فػػي: الجػػكالف بسػػكريا، تي ي كىػػ (1967) العربػػي فػػي

، كنيػػػر "الميطػػاني" بمبنػػػاف، كنيبيػػػا كػػذلؾ لمميػػػاه الجكفيػػػة فػػي الضػػػفة الغربيػػػة كقطػػػاع  األردفبػػػ األردفكنيػػر 
 ير النيؿ إلى صحراييا بالنقب.رزة، كما تسعى إلى مد فرع ن

المحمػػػؿ السياسػػػي األمريكػػػي  ف  إكت مرىػػػا عمػػػى نيػػػر النيػػػؿ، فػػػ أفريقيػػػا" فػػػي إسػػػراييؿأمػػػا عػػػف تغمغػػػؿ "
ككزراء إثيكبييف، تناكؿ  يسراييماإل"مايكؿ كيمك" كشؼ عف اجتماع عقد في تؿ أبيب بيف أعضاء الكنيست 

ة يسػػراييماإلاألجنػػدة  األراضػػي اإلثيكبيػػة، كقػػاؿ: "إف   بحػػث إقامػػة مشػػاريع مشػػتركة عنػػد منػػابع نيػػر النيػػؿ فػػي
تقكـ عمػى إقنػاع الػكزراء اإلثيػكبييف باسػتكماؿ المشػاريع المشػتركة التػي كانػت قػد تكقػؼ العمػؿ بيػا"، كأشػار 

ىػػذه المشػػركعات تتضػػمف إقامػػة أربعػػة سػػدكد عمػػى النيػػؿ لحجػػز الميػػاه، كتكليػػد الكيربػػاء، كضػػبط  إلػػى أف  
تجػػاه السػػكداف كمصػػر، كذلػػؾ بيػػدؼ إشػػغاؿ مصػػر فػػي قضػػية تمػػس أمنيػػا القػػكمي كىػػي حركػػة الميػػاه فػػي ا

بفعػؿ  أفريقيػا، فكانػت أفريقيػاتتغمغػؿ فػي  " أفٍ إسػراييؿ( كقد اسػتطاعت "18: 2009قضية المياه. )شحادة، 
الة كانشغاؿ العػرب فػي قضػاياىـ، كسػيطرة أمريكػا كالغػرب عمػى معظػـ عدـ كجكد سياسة خارجية عربية فعٌ 

 ، كذلؾ في مجاالتيسراييماإلندات األنظمة العربية السياسية، فقد كانت كالمقمة السايغة لمنفكذ كالتدخؿ أج
سياسػػية كعسػػكرية كثقافيػػة كماييػػة، كعممػػت بحريػػة عمػػى مجػػاؿ مػػد النفػػكذ كالسػػيطرة عمػػى البعػػد  عػػدة؛ كنػػكاحو 

فػػرط فييػػا كىػػي تعمػػؿ عمػػى تقكيتيػػا ، كلػػف تفريقيػػةاأل" عبلقاتيػػا حيكيػػة مػػع الػػدكؿ إسػػراييؿالمػػايي .كتعتبػػر "
" خاصػة فػػي إسػػراييؿبتقػديـ المسػػاعدات الفنيػة كالعسػػكرية كتػدريب البػػاحثيف كالخبػراء مػػف ىػذه الػػدكؿ داخػؿ "

مػػع تكسػػع نطػػاؽ عمػػؿ  فريقيػػةاأليف إلػػى القػػارة يسػػراييماإلمجػػاؿ الزراعػػة، ككػػذلؾ مػػف خػػبلؿ إرسػػاؿ الخبػػراء 
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إلػى تحقيػؽ مػا  أفريقيا" ترمي مف التغمغؿ في إسراييؿ" ره أعبله فإف  ذك ككما تـٌ  ،يفيسراييماإلرجاؿ األعماؿ 
 (:نت10/4/2012يمي: )دامك،

لصػالحيا، ككػذلؾ السػيطرة عمػى منػابع النيػؿ، كبيػذا يفيػـ  األحمػرمحاصرة الػدكؿ العربيػة كتػأميف البحػر -أ
 ؿ عاـ.بشك األفريقياىتماميا بدعـ حركات التمرد في جنكب السكداف كاىتماميا بالقرف 

كتػػأميف تمبيػػة احتياجاتيػػا مػػف  ،"إسػػراييؿب" أفريقيػػااليجػػرة الييكديػػة، كربػػط الجاليػػات الييكديػػة فػػي دكؿ  -ب
، كتحقيػؽ عمػؽ اسػتراتيجي لمسياسػة يسراييماإلالمكاد االستراتيجية، كتكفير األسكاؽ لمعمالة كالخبرة كالمنتج 

 الدفاعية عمى االتجاه الجنكبي.
"، كتعمػؿ فػي إسػراييؿكذلؾ عف طريؽ خمؽ ككادر عسػكرية تػديف بػالكالء ؿ" ؛فريقيةاألاختراؽ القيادات  -ج

نفس الكقت عمى تحجيـ النشاط العربي عمى ىذا االتجاه مع تكفير مناخ يساىـ في تشتيت الجيكد العربية 
بحػر في مكاجية التحديات فػي الشػرؽ األكسػط، مثػؿ إثػارة قضػايا أمنيػة، كمشػكمة الميػاه، كالجػزر بجنػكب ال

 لخ.إ.. األحمر
فػػػي تحقيػػػؽ طمكحاتيػػػا  يسػػػراييماإلبالتقػػػدـ العممػػػي كالعسػػػكرم كالتكنكلػػػكجي  فريقيػػػةاألاسػػػتغبلؿ القناعػػػة  -د

 الخاصة في الييمنة عمى المنطقة العربية.
كاسػتخداـ القكاعػد الجكيػة كالبحريػة  فريقيػةاألمحاكلة الحصكؿ عمى تسػييبلت عسػكرية فػي دكؿ القػارة  -ق

نشػػاء محطػػات اإلنػػذار كاالسػػتطبلع لخدمػػة أنشػػطتيا االسػػتخبارية، كمشػػاركة "كقكاعػػد التجسػػ " إسػػراييؿس، كا 
)دامػك،  .، كعقد صػفقات تسػكيؽ إنتاجيػا العسػكرمأفريقياية لبعض الدكؿ في األمنفي بناء كتنظيـ األجيزة 

2012) 
 المائي المصري األمنعمى  يسرائيماإلثر النفوذ أ 

ا عمػى سػد ا كذلػؾ لػيس قاصػرن اء السػدكد اإلثيكبيػة كدعميػا سياسػين إلى التػدخؿ فػي بنػ إسراييؿتسعى 
لتحقيقيػا مػف  إسػراييؿالمايي التي تسعى  األمفالنيضة فقط، كتكجد العديد مف الدكافع كاألىداؼ الخاصة ب
ى مصػػر كالسػػكداف مػػف خػػبلؿ العمػػؿ تضػػغط عمػػ خػػبلؿ عمميػػة سػػد النيضػػة، كالسػػدكد اإلثيكبيػػة األخػػرل أفٍ 

 سػراييؿا إلصػناعة صػفقة ضػمنية مػع مصػر، فمصػر تعطػي نصػيبن ك  ،ؽ ميػاه النيػؿ ليمػاالحد مػف تػدف ىعم
كفيمػػا يمػػي تفصػػيؿ ىػػذه األمػػكر،  ،فػػي التػػأثير عمػػى دكؿ المنػػابع إسػػراييؿتتكقػػؼ  مػػف ميػػاه النيػػؿ مقابػػؿ أفٍ 

خػػبلؿ ة كمػػف يسػػراييماإلمراكػػز البحػػكث  الميػػاه قػػد ظيػػر بشػػكؿ مبكػػر، فنجػػد أف   ىميػػةأل يسػػراييماإلفػػاإلدراؾ 
ثيكبياتعاكنيا مع نظيراتيا في الكاليات المتحدة األمريكية، بإظيار االىتماـ المتزايد بدكلتي مصر ك  كذلػؾ  ؛ا 

مػع تزايػد عػدد السػكاف فييػا، كتنػكع المشػاريع   إسػراييؿكمو في سبيؿ معالجة الشح المايي الذم تعػاني منػو 
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المشػاريع التػي تضػمف ليػا تحقيػؽ التفػكؽ النػكعي  التنمكية التي تقكـ بيػا داخػؿ حػدكد الدكلػة العبريػة، كىػذه
حالػػػة "ا قػػػد أعمنػػػت رسػػػمين  إسػػػراييؿ كصػػػمنا إلػػػى أف   إلػػػى أفٍ  ،عمػػػى العػػػرب كجعػػػؿ ميػػػزاف القػػػكل فػػػي صػػػالحيا

كقتيػػػا الػػػدكؿ  يسػػػراييماإل، كفػػػي ذلػػػؾ الكقػػت طالػػػب ريػػػيس الػػػكزراء ـ(1999أبريػػػؿ عػػػاـ ) 15فػػػي  "الجفػػاؼ
 إسػػراييؿ، فمػػف ىنػػا تسػػعى إسػػراييؿة األزمػػة الماييػػة التػػي تعػػاني منيػػا لمكاجيػػ  إسػػراييؿاألكركبيػػة بمسػػاعدة 

 القػػػكمي المصػػػرم. األمػػػفى لػػػك أتػػػى ذلػػػؾ عمػػػى لعمميػػػة تػػػكفير كتػػػأميف الميػػػاه لتحقيقػػػي أمنيػػػا المػػػايي حتٌػػػ

 (2007،337:طايع)
 ي:إسراييمقاؿ إليش كالي كىك ميندس كخبير مياه  ـ(1973)فنجد أنو عقب حرب 

لقيػػكد القايمػػة بالنسػػبة لنيػػر الميطػػاني ريػػر مكجػػكدة إزاء نيػػر النيػػؿ، فالنيػػؿ يعطػػي ا فػػي الحقيقػػة أف  "
ػ كفػي المػدل البعيػد يمكػف حػؿ جميػع مشػكبلت الميػاه  "و ا أن ػأكثر مف الميطاني بنحك مايػة مثػؿ كيقػكؿ أيضن

ى مصر عم إثيكبياظيكر كرقة الضغط ب أىمية، فمف ىنا تظير "مف مياه النيؿ( %1)باستخداـ إسراييؿفي 
فعمميػػة الشػػح المػػايي التػػي تكجػػد فػػي  فإذ، إسػػراييؿلمحصػػكؿ عمػػى ىػػذه النسػػبة مػػف ميػػاه النيػػؿ التػػي تريػػدىا 

مصػر تمػانع  دفعتيا إلى البحث عف مبتغاىا في نير النيؿ، كمما يزيػد مػف تعقػد ىػذا المكضػكع أف   إسراييؿ
ى بعػد مصر، كحتٌػألنظمة الحاكمة لبأم الطرؽ مع اختبلؼ ا إسراييؿأم محاكالت إليصاؿ مياه النيؿ إلى 

الػدليؿ األكبػر عمػى ذلػؾ ىػك ك  ؛بالمرصاد في ذلػؾ سراييؿمصر تقؼ إل ، فإف  ـ(1979)عقد معاىدة السبلـ
أنػػػو مػػف المسػػػتحيؿ تكصػػيؿ ميػػػاه النيػػؿ إلػػػى " :زيػػد مقكلػػة كزيػػر المػػػكارد الماييػػة كالػػػرم األسػػبؽ محمػػػكد أبػػك

ػػ "إسػػراييؿ فػػاألمر  فإذ ،إسػػراييؿية فػػي مصػػر تػػرفض نقػػؿ ميػػاه النيػػؿ إلػػى أف القيػػادات السياسػػ" :اكقػػاؿ أيضن
 (132:2016.) شراب ، ".تريد مياه النيؿ كمصر لف تعطييا قطرة منو إسراييؿف ،متداخؿ ىنا

ىػك  يسػراييماإلككػذلؾ محكريػة المػاء فػي الفكػر  إسػراييؿكتعتبر حالػة العجػز المػايي التػي تمػر بيػا 
المػػايي المصػػرم، كتكجػػد العديػػد مػػف األدلػػة عمػػى  األمػػفالمػػؤثر عمػػى دافعيػػا الرييسػػي لمتػػدخؿ االقتصػػادم 

كالػذم  "الشػرؽ األكسػط الجديػد "يقكؿ في كتابػو  آنذاؾ يسراييمشيمكف بيريز الرييس اإل  أف  ذلؾ، فنجد مثبلن 
 إسػػراييؿكػػؿ المعجػػزات التػػي أسػػبغيا اهلل عمػػى شػػعب  ىنػػاؾ مثػػؿ ييػػكدم يقػػكؿ: إف  ـ(:"1993)صػػدر عػػاـ
ا فػي الشػعاير ا أساسين المياه نادرة في منطقتنا الحارة ىذه مف العالـ، كتشكؿ المياه جزءن  ،بالمياه كانت تتعمؽ

الييكديػػة كالمسػػيحية كاإلسػػبلمية، مثػػؿ رسػػؿ اليػػديف عنػػد الييػػكد، كالتعميػػد عنػػد المسػػيحييف، كالكضػػكء عنػػد 
لعبلقػػػات بػػػيف دكؿ ا ة، كمػػػا أف  ا فػػػي السياسػػػة المعاصػػػر  رييسػػػين المسػػػمميف، لقػػػد كانػػػت الميػػػاه كال تػػػزاؿ عػػػامبلن 

ػػتالمنطقػػة كانػػت كسػػ االنتيػػاؾ الخطيػػر لمحقػػكؽ الماييػػة ينظػػر  ا بالفعػػؿ السياسػػة الماييػػة، إف  ظؿ تشػػكؿ عمكمن
 (.347: 2007)طايع، "إليو كمبرر لشف الحرب
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جػاءت نتيجػػة تفاعػؿ العديػد مػػف المتغيػرات مػػع  يسػراييماإلىػذه الحالػػة مػف العجػز المػػايي  كنجػد أف  
يا البعض كالتي أىميا محدكدية المػكارد الماييػة المتجػددة، باإلضػافة إلػى زيػادة السػكاف بسػبب الزيػادة بعض

، كعمميػػػة تزايػػػد إسػػػراييؿ، كعمميػػػات التكسػػػع الزراعػػػي الػػػذم تقػػػكـ بػػػو سػػػراييؿالطبيعيػػػة، كمكجػػػات اليجػػػرة إل
لتحقيػؽ أىػدافيا كالتػي  إثيكبياا في في التدخؿ اقتصادين  إسراييؿمعدالت التنمية الصناعية، كمف ىنا تستمر 

 العمؿ عمى الحصكؿ حصة مايية ثابتة مف نير النيؿ.ك سبؽ ذكرىا 
كمػف ىنػا  ،ا مػف ناحيػة الجنػكبا كاقتصػادين فرض الحصار السياسي عمى مصر، مف خػبلؿ تطكيقيػا سياسػين 

الخاص بالتأثير  اإثيكبيفي  يسراييماإلمت مف التدخؿ االقتصادم تبدأ الدراسة باستعراض األسباب التي سيٌ 
لػدييا العديػد مػف المغريػات كاألسػباب  إثيكبيػا باإلضػافة إلػى ذلػؾ نجػد ىنػا أف   ،المايي المصػرم األمفعمى 

، 2005) كشػؾ،  المػايي المصػرم األمػففييػا لمتػأثير عمػى  يسراييماإلمت مف التدخؿ االقتصادم التي سيٌ 
115) 

 القومي السوداني األمنعمى  األحمرمنطقة البحر في  يسرائيماإللمنفوذ  ثر االقتصادياأل  ثانًيا:
مؤشرات نمك االقتصاد في جميكرية السكداف في السػنكات العشػرة قبػؿ االنفصػاؿ كانػت تشػير إلػى 

بمتكسػػػط نمػػػك سػػػنكم  ـ(2009 – 2000تضػػػاعؼ حجػػػـ االقتصػػػاد عشػػػر مػػػرات فػػػي السػػػنكات مػػػا بػػػيف )
%( 7في حالة التضػخـ فػي حػدكد  )ع استقرار كم ،% ( في تمؾ الفترة, كىك معدؿ نمك عالي 12.7يقدر)
, كقػد ارتفػع دخػؿ حقػةالبل%( في السػنكات الػثبلث  13.7كارتفاعو بشكؿ بسيط إلى)  ـ(2007عاـ ) ىحت

كارتفعػػت اإليػػرادات كاإلنفػػػاؽ  ـ(2010( جنيػػو عػػاـ )3998إلػػػى) ـ(2000جنيػػو عػػاـ ) (1082الفػػرد مػػف)
% (كبالتػػػالي كانػػػت معػػػدالت التنميػػػة فػػػي  665إلػػػى )%( 470العػػػاـ عمػػػى التنميػػػة بنسػػػب تتػػػراكح بػػػيف ) 

,  2012كعمػػى أثػػر االنفصػػاؿ تراجعػػت بشػػكؿ ممحػػكظ بسػػبب: )حمػػدم,  ،الجميكريػػة ترتفػػع بصػػكرة مسػػتمرة
2) 
لمشػػركات الخاصػػة بالتنقيػػب  إسػػراييؿتقيػػد حككمػػة جنػػكب السػػكداف باتفاقيػػات اقتصػػادية تتضػػمف احتكػػار  -

ا مػػػف عايػػػدات بتػػػركؿ نصػػػيب حككمػػػة الجميكريػػػة السػػػكدانية نيايينػػػعػػػف البتػػػركؿ كتكريػػػره, مػػػا يعنػػػي خػػػركج 
تبم  عايدات البتركؿ بصػكرة عامػة حيث  ،مف البتركؿ السكداني % ( 80مثؿ ما يقارب) تكالتي  ،الجنكب
 سيشكؿ اضطرابات اقتصادية كنقص في ميزانية الدكلة. ك  ،%( مف مكازنة الدكلة  60حكالي )

ػػ - ادات ستضػػطر جميكريػػة السػػكداف العربيػػة عمػػى زيػػادة الضػػرايب كالرسػػـك الػػنقص فػػي اإليػػر  فا عػػتعكيضن
كىذا يعنى زيادة العبء المعيشي عمى الطبقات المتكسطة كالضػعيفة سػيؤدم  ،الجمركية دكف زيادة األجكر

 إلى انعكاسات سمبية عمى السياسة الداخمية لمدكلة.
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جنػػكبي المفقػػكد سػػيؤدم إلػػى نقػػص فػػي النػػاتج العتمػػاد السػػكداف بشػػكؿ كبيػػر عمػػى عكايػػد البتػػركؿ ال انظػػرن  -
كؿ أكبػػر مػػف سيسػػمح لفػػتح المجػػاؿ أمػػاـ االسػػتثمارات األجنبيػػة بالدكلػػة بشػػ ماألمػػر الػػذ ؛المحمػػي اإلجمػػالي

فقػػػػػػػداف الدكلػػػػػػػة لقكتيػػػػػػػا االقتصػػػػػػػادية كسػػػػػػػيطرة الشػػػػػػػركات األجنبيػػػػػػػة عمػػػػػػػى  ىالمطمػػػػػػػكب, مػػػػػػػا سػػػػػػػيؤدم إلػػػػػػػ
 (2012, األفريقياقتصادىا.)التقرير االستراتيجي 

مػػػف قبػػػؿ األجسػػػاـ كالقطػػػع  لمضػػػايقاتمػػػف تعرضػػػيـ  األحمػػػركمػػػا اشػػػتكى صػػػايدك األسػػػماؾ بكاليػػػة البحػػػر 
يػا تسػببت فػي ن  إ، حيػث السػكدانيةقبالػة السػكاحؿ  األحمػرالمكجػكدة فػي حػكض البحػر  ةيسػراييماإل العسكرية

تنػػامي فػي السػػنكات  األحمػرعمػى البحػػر  يسػػراييماإلالكجػكد كمػػا أف   ،الحػد مػف نشػػاطيـ فػي صػػيد األسػماؾ
 (صحيفة : َُِِ /5/ ُٕ)السكداني ،  األخيرة
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 المبحث الثالث

 القومي العربي األمنعمى  األحمرفي البحر  يسرائيماإلاألثر العسكري لمنفوذ 

 -:مقدمة

سراييؿك  العرب بيف (ـ1967)يكنيك كحرب (ـ1963)العاـ مف الفترة فى   منطقة عمى إسراييؿ ركزت, ا 
 إسراييؿ كسعت, ليا كاالقتصادية كالعسكرية يةاألمن الناحية مف استراتيجية منطقة باعتبارىا األحمر حرالب

 في نجحت كبالفعؿ, الكقت ذلؾ فى إثيكبيا مع عبلقاتيا عبر األحمر البحر ساحؿ عمى ليا نفكذ إليجاد
 بمراكز احتفظت حيث ,ثيكبياإل الساحؿ عمى كحالب كدىمؾ فاطمة جزر في ليا عسكرية مراكز إنشاء
 المخرج ىك األحمر الجزر, كالبحر تمؾ عمى صغيرة بحرية كقطع ككماندكز كقكات معمكمات رصد

 أـ بميناء تمسكيا خبلؿ مف سراييؿإل بالنسبة األحمر البحر أىمية كتضح, إسراييؿ لدكلة الكحيد الجنكبي
 بيف أكتكبر حرب زالت كال( , ـ1967) يكنيك حرب نشكب الى إربلقو أدل كالذل(, إيبلت) الرشاش
سراييؿك  العرب  المصرية القكات بكاسطة المندب باب مضيؽ إربلؽ فييا تـ حيث ةيسراييماإل الذاكرة في ا 
 حركة اماـ تمامان  معطؿ إيبلت ميناء أصبح حيث, سراييؿإل الجنكبي المنفذ قفؿ تـ كبالتتالي, كاليمنية
 القرف منطقة في لمتكاجد أكتكبر حرب بعد مباشرة لمتحرؾ إسراييؿ دفع الذل الشيء, البحرية المبلحة
 اإلرتيرية كالجزر إثيكبيا في ليا بقكاعد كاحتفاظيا, األحمر البحر ساحؿ عمى المطمة كدكلو األفريقي
 .األحمر البحر ساحؿ عمى المكجكدة

 يالمصر  القومي األمنعمى  األحمرفي البحر  يسرائيماإلمنفوذ ل ثر العسكريأواًل: األ 
العسكرم  األمفبعممية محاكلة التأثير عمى  إثيكبيافي  يسراييماإلترتبط عممية التدخؿ السياسي    

كشػػػماؿ  األفريقػػػيالمصػػرم، كمحاكلػػػة إحػػػداث خمػػػؿ فػػػي التػػػكازف العسػػكرم كاالسػػػتراتيجي فػػػي منطقػػػة القػػػرف 
حداث عممية مػف قمػب مػكازيف القػكل فػي تمػؾ المنطقػة لصػالح أفريقيا ا لتحالفيػا القػكم معيػا رن نظػ ؛إثيكبيػا، كا 

تسػػعى  إسػػراييؿ . كنجػػد أف  يسػػراييماإليػػا تقػػع فػػي قمػػب منطقػػة معاديػػة لدكلػػة االحػػتبلؿ ا ألن  مػػف ناحيػػة، كنظػػرن 
 ، كذلػؾ مرجعػو ألف  كاريتريػا إثيكبيػالبناء تحالؼ مع الدكؿ المكجكدة عمػى ىػامش الشػرؽ األكسػط كبالتحديػد 

لمعرب، كأم محاكلة لمعرب فػي االتحػاد تػؤثر عمػى أمػف  يخ معادو ؿ رير عربية تشترؾ في تار ىذه الدكؿ دك 
ىػػػػػك عمميػػػػػة  إثيكبيػػػػػافػػػػػي  يسػػػػػراييماإلفالتػػػػػدخؿ السياسػػػػػي  ف(، إذ366-365 :2007ىػػػػػذه الػػػػػدكؿ)طايع، 
القكمي العربي مف ناحية الجنكب. كنجد ىنا  األمفلتحقيؽ أىدافيا في تطكيؽ  إسراييؿاستراتيجية تقكـ بيا 
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إف نجػاح "يقكؿ:  يسراييماإلفنجد حاييـ إسككؼ رييس األركاف  ؛يؤيدكف ىذا التكجو راييؿإسالخبراء في  أف  
، كخاصػػة تمػػؾ التػػي تقػػع جنػػكب الصػػحراء، كالمتاخمػػة أفريقيػػافػػي تطػػكير عبلقاتيػػا مػػع دكؿ شػػرؽ  إسػػراييؿ

عمػػى  إسػػراييؿمكاسػػب اسػػتراتيجية كبيػػرة، كمثػػؿ ىػػذه المكاسػػب ستسػػاعد  سػػراييؿلمػػدكؿ العربيػػة، سػػيحقؽ إل
الظيػػر العربػػي  ىاطتيػػا بطػػكؽ عربػػي محكػػـ كالكصػػكؿ إلػػتبلفػػي ذلػػؾ الضػػعؼ اإلسػػتراتيجي المتمثػػؿ فػػي إح

ىػػػػذا التػػػػدخؿ السياسػػػػي  (،  كال شػػػػؾ أف  370 : 2007)طػػػػايع، "المكشػػػػكؼ مػػػػف ميػػػػداف ال يتكقعػػػػو العػػػػرب
كتتضػح  فريقػياألمنطقػة القػرف  ىميػةالعسػكرم المصػرم يرجػع أل األمػفالمػؤثر عمػى  إثيكبيػافي  يسراييماإل

 ىميػةكفيمػا يمػي تكضػيح تمػؾ األ ،افي العديد مف األمكر التػي ظيػرت تاريخينػ ،األفريقيمنطقة القرف  أىمية
الكجػكد  العسكرم المصرم. ىنػا نجػد أف   األمفلمتأثير عمى  إثيكبيا، كالتي تقع فييا أفريقيالتمؾ المنطقة في 

عمػى كجػو الخصػكص، مػف  إثيكبيػاي لمصػر كفػي قميمػاإل األمػففػي جنػكب  يسػراييماإلالعسكرم كالسياسي 
القػػكمي المصػػرية، كيػػؤدم ىػػذا األمػػر إلػػى كضػػع  األمػػفيضػػيؼ المزيػػد مػػف األعبػػاء عمػػى أجيػػزة  شػػأنو أفٍ 

 -:كىما  ،مصر أماـ أحد خياريف
زيػػادة اإلنفػػاؽ عمػػى ىػػذه األجيػػزة لمكاجيػػة ىػػذه األعبػػاء الجديػػدة، كمػػف ىنػػا تػػزداد المشػػكمة  الخيااار األول:

 قتصادية.اال
 : تقميؿ فاعمية ىذه األجيزة مف خبلؿ القياـ بإعادة تكزيع الككادر في ضكء المكارد المتاحة.الخيار الثاني

العسػػكرم المصػػرم فػػي حالػػة مػػأزؽ  األمػػفتضػػع  أفريقيػػافػػي  يسػػراييماإلعمميػػات التػػدخؿ  ىنػػا نجػػد أف   فإذ
 األمػػفيػػة المختصػػة بحمايػػة األمناألجيػػزة  تعمػػؿ عمػػى زيػػادة اإلنفاقػػات العسػػكرية عمػػى شػػديد، فيػػي إمػػا أفٍ 

ػ ا منػذ الفتػرة بعػد العسكرم المصرم، مما يزيد مف عممية المشكمة االقتصادية التي تمر بيػا مصػر خصكصن
يا تقـك بتقميؿ فاعمية ىذه األجيزة بسبب عدـ قػدرتيا عمػى مكاجيػة األعبػاء أك أن   ـ(2011)يناير  25ثكرة 

إثيػػكبي مػػف خػػبلؿ بعػػد عسػػػكرم  –ي إسػػراييمقيػػػاـ ارتبػػاط  ا، كنجػػد أف  جنكبنػػالمتزايػػدة عمػػى أمنيػػا العسػػكرم 
كقػكة إقميميػة عظمػى، كذلػؾ األمػر يحسػب بالخصػـ مػف حسػاب  إسراييؿيكرس كضع  كاضح، مف شأنو أفٍ 

ا كالتػي ينػتج عنيػا كضػع مصػر ا كدكلينػالقكة الشاممة المصرية، كيزيد مف عممية الضغط عمػى مصػر إقميمينػ
 (.115 :2005)كشؾ،  طرحيا فيما سبؽ. ت التي تـٌ أماـ الخيارا

 شبو جزيرة سيناء كمصدر تيديد لألمن العسكري المصري: اإلسرائيمي في السياسي النفوذ تأثير 
 مػف أنػو حيػث التػاريخ، مػر عمػى المصػرم القػكمي األمػف محػاكر مػف أساسينا محكرنا سيناء جزيرة شبو تمثؿ

 ىػػي سػيناء كانػت حيػػث تاريخيػا، فػي كحػػركب رػزكات مػف لػػو تعرضػت مػا ألرمػػب مصػر تعرضػت خبلليػا
 سػيناء جزيػرة لشػبو كالديمغرافيػة االسػتراتيجية الضػعؼ نقػاط جميػع استغمت التي( إسراييؿ )مع القتاؿ مسرح
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 جزيػرة شػبو فػي الضعؼ نقاط استغبلؿ لمصر بالتربص إسراييؿ تحاكؿ ىذا يكمنا كحتى مخططاتيا، لتنفيذ
 القػػكمي األمػػف عمػػى مردكدىػػا ليػػنعكس عسػػكرية أك سياسػػية كػػاف سػػكاء خططاتيػػا،كم أطماعيػػا لتنفيػػذ سػيناء

 (68: 2013النجار،) .المصرم
ا كانت كلطالما التاريخ، مراحؿ عبر لمصر بالنسبة قصكل أىمية لسيناء كاف   عسكرية لعمميات مسرحن

 انسحابيا منذ( ـ1967)عاـ لعدكانيا بالتخطيط إسراييؿ قامت حيث لممصرييف، قمؽ كمصدر كاستخباراتية
 أف العسكرم المصرم الفكر اعتقد فيما سيناء، عمى السيطرة بغية كذلؾ( ـ1956) عاـ سيناء مف

 بشف إسراييؿ قياـ ذلؾ عمى كترتب( ـ1956) عاـ حدث بما أسكة الحؿ، ىك سيناء مف االنسحاب
 عمى إسراييؿ سيطرة ىك(ـ1967) حرب نتايج أىـ مف ككاف  العربية، المطارات عمى المفاجا ىجكميا
 حتى سيناء، جزيرة كشبو القديمة القدس كمدينة األردف، لنير الغربية كالضفة سكريا، في الجكالف مرتفعات
 السكيس، قناة عف اإلسراييمية القكات تراجع ىك عنيا، الناجمة األثار كمف(ـ1973) حرب جاءت

سراييؿ مصر بيف االشتباؾ لفض كنتيجة سيناء ررب بتركؿ لحقكؿ مصر كاسترجاع  جزيرة شبو في كا 
 يناير25 ثكرة قياـ كبعد ،األمريكية الكساطة برعاية( ـ1975)عاـ السبلـ معاىدة عمى االتفاؽ كتـ سيناء،

 جنكد كقتؿ حككمية أمنية لمقار تفجيرات مف سيناء، في اإلرىابية العمميات كتيرة ازدادت( ـ2011)
ا كلعبت ،عمميـ مكاقع في مصرييف جنكد كخطؼ مصرييف،  كدياف مف الكعرة الجغرافية الطبيعة أيضن
 اإلرىابيةػ كالجماعات القانكف عف لمخارجيف مأكل المناطؽ تمؾ فأصبحت سيناء، مساحة كاتساع كجباؿ،
ا  التػي(  إسػراييؿ) دكلػة كجػكد فػي تتمثػؿ سػيناء فػي المصرم القكمي األمف تكاجو قايمة تحديات ىناؾ أيضن
 الشػػػرقية مصػػػر حػػػدكد عمػػػى سػػػيناء جزيػػػرة شػػػبو فػػػي التاريخيػػػة األطمػػػاع صػػػاحبةك  التكسػػػع فكػػػرة عمػػػى تقػػػكـ

 (  105: 2013النجار،)

  العسكري المصري: األمنعمى  إثيوبيافي  يسرائيماإلتأثير النفوذ السياسي  
كالتػي مػف خبلليػا يتضػح ذلػؾ  ،إثيكبياة في سراييميمكف ىنا رصد العديد مف األكجو لمتدخبلت السياسية اإل

تقػـك بالعديػد مػف األمػكر السياسػية مػف  إسراييؿ فنجد أف   ،العسكرم المصرم األمفعمى  يسراييماإل الخطر
 أىـ تمؾ األمكر ىي: كنجد أف   ،العسكرم المصرم األمفأجؿ التأثير عمى 

سراييؿك  إثيكبياتكطيد العبلقات السياسية بيف  -  .ا 
 .     األحمرمحاكلة السيطرة عمى البحر  -

 ح تمؾ األمكر:كفيما يمي تكضي
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سراييؿك  إثيكبياتكطيد العبلقات بيف   .ا 
ا فػي ، كاتضػح ذلػؾ جمينػإثيكبيػاا عمػى تعميػؽ الصػداقة كالتعػاكف مػع تعمؿ دايمن  إسراييؿ ىنا نجد أف  

إننػػا نجػػد خمفػػػو  ى، حتػػإسػػراييؿالحػػديث عػػف عبلقػػة ميمػػيس زينػػاكم ريػػيس الػػكزراء اإلثيػػكبي السػػابؽ بدكلػػة 
 اه، مف أجؿ تحقيؽ مصالح البمديف.يسير عمى نفس خط دياجيجو

التػأثير  سػراييؿكمػف خبلليػا يمكػف إل ،أفريقيػافي شرؽ  ثيكبياىي الحميؼ األىـ إل إسراييؿ كنجد أف  
، لتصبح إريترياقد تجاكزت العقبة الكبرل كالمتمثمة في استقبلؿ  إسراييؿ في بقية دكؿ المنطقة، خاصة كأف  

ريتريػػػاك  إثيكبيػػػااء ىػػػي الصػػػديؽ المشػػػترؾ لمػػػدكلتيف األعػػػد ػػػ ،ا  سػػػكؼ  إسػػػراييؿب إثيكبيػػػاعبلقػػػة  ا أف  كنجػػػد أيضن
فػي  إثيكبيػا ، فػإف  ثيكبيػاإل إسػراييؿو بػنفس القػدر الػذم تحتػاج فيػو يا تخدـ مصػالح الطػرفيف، كبأن ػتستمر ألنٌ 

حيػػػا فت كلعػػػؿ   ،تطمػػػح فػػػي التطػػػكر كالنمػػػك إثيكبيػػػا ألف   ؛ة فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالتيسػػػراييماإلحاجػػػة لمخػػػدمات 
أكثػػر دكؿ حػػكض النيػػؿ  الكقػػت الػػراىف ربمػػا ىػػي يكفػ ،ألبػكاب االسػػتثمارات األجنبيػػة يػػأتي فػػي ىػػذا السػػياؽ

لبلسػػػػػتثمارات، فػػػػػي ظػػػػػؿ عمميػػػػػة الفكضػػػػػى السياسػػػػػية التػػػػػي تعصػػػػػؼ بأرمػػػػػب دكؿ المنطقػػػػػة  االشػػػػػرقي جػػػػػذبن 
 (.200-199، 2009األخرل)األميف, 

قػػػكة إقميميػػػة قػػػادرة عمػػػي خدمػػػة المصػػػالح عمػػػي إبػػػراز دكرىػػػا ك إثيكبيػػػاباإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ تحػػػرص 
ما المصالح الخاصة بمحكر بالكاليػات كالشرؽ األكسط، كال سيٌ  األفريقياألمريكية كالغربية في منطقة القرف 

سراييؿالمتحدة األمريكية ك  فعمى المسػتكل العسػكرم   ؛العديد مف المجاالت يف إسراييؿمف  إثيكبيا، كتستفيد ا 
ف ك ء العسػكريالخبػراي  , كمػا يقػكـي ثيكبيػارييسي لمسبلح كالتكنكلكجيا العسػكرية إل مكرده  يؿإسراي ي نجد أف  األمنك 

ككاشػػنطف  إسػػراييؿبػػدعـ  إثيكبيػػاف بتقػػديـ الػػدعـ كالخبػػرة كالتػػدريب لمجػػيش اإلثيػػكبي, كمػػا تحظػػى ك يسػػراييماإل
يػػد مػػف المسػػاعدات العد إسػػراييؿالصػػكماؿ, كتنػػاؿ  يكالتػػدخؿ فػػ األفريقػػيلتعزيػػز نفكذىػػا فػػى منظفػػة القػػرف 

  (.40: 2007 ،طايع, كىناؾ تعاكف استخباراتي كبير بينيما)ةسراييمكاالستثمارات اإل
كككنيػا تمثػؿ كرقػة اسػتراتيجية  ،سػراييؿإل إثيكبيػا أىميػةكمف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا مدل عمػؽ ك 

 في, كاستخداميا كساحة يسراييماإلالقكمي  األمفكالحفاظ عمى  ،ةيسراييماإليمة لتحقيؽ المصالح القكمية م
 ثيكبيػاكداعـ ليا كحميؼ استراتيجي يحقػؽ إل ثيكبياإل إسراييؿ أىمية, كمدل يسراييماإلإدارة الصراع العربي 

 ية كاالقتصادية.األمنالسياسية ك  العديد مف المصالح كالمكاسب
 محاولة السيطرة عمى البحر األحمر:

كلة حبيسة ال تطؿ عمى أية سكاحؿ فإنيا تحاكؿ مف خبلليا إريتريا كككنيا د انفصاؿكنجد أف إثيكبيا ررـ 
البحر األحمر كاتضح ذلؾ جميا في التدخؿ اإلثيكبي  الضغط عمى دكؿ الجكار لمحصكؿ عمى منافذ عمى 
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كنجد أف الدكؿ العربية ىنا تحاكؿ أف تقـك بمقاكمة ىذا التدخؿ اإلسراييمي الذم  في الصراع الصكمالي
لبحر األحمر، نظرا ألىمية ذلؾ البحر في األمف اإلقميمي العربي فنجد أف الرييس يحاكؿ السيطرة عمى ا

 الدكؿ لتيديد المندب باب في اإلثيكبية الجزر في قاعدة بناء عمى حاليا تعمؿ إسراييؿ إف :السكداني يقكؿ
مر كمسألة (. لذلؾ فإف إسراييؿ تعتبر البحر األح381: 2007 ،طايع)األحمر البحر عمى المطمة العربية

باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره فإف إسراييؿ تقـك بدعـ .السيطرة عميو مسألة أمف قكمي كمسألة كجكد ليا
إثيكبيا سياسيا في المنطقة مف أجؿ أف تصبح إثيكبيا حميفتيا األكلي ىي الدكلة القايدة في المنطقة، إذا 

في إثيكبيا الذم يحد مف قدراتيا  فنجد ىنا أف مصر تحتاج ىنا إلى كقؼ المد السياسي اإلسراييمي
  .العسكرية، كيعيؽ مف حفاظيا عمى أمنيا العسكرم

 القومي السوداني األمنعمى  األحمرفي منطقة البحر  يسرائيماإلثر العسكري لمنفوذ األ  ا:ثانيً 
تنطمػػؽ مػػف  األحمػػرة لمبحػػر يسػػراييماإلالنظػػرة االسػػتراتيجية  ذكػػر تقريػػر نشػػره مكقػػع "تػػرؾ بػػرس" أف  

كالسعكدية، كيضمف ليا شرياف تجارتيا كحركة سػفنيا  األردفكنو يضعيا عمى خريطة الحدكد مع مصر ك ك
 التي عززت مف عبلقاتيا معيا في العقديف األخيريف بشكؿ كاضح. أفريقيامع شرؽ آسيا كدكؿ 

ألخيػرة كانت كاضحة في السػنكات ا األحمرة في البحر يسراييماإلكممة السر  كأشار التقرير إلى أف  
 في شمالو. إسراييؿا كما تكجد عبر الكجكد المباشر في جنكبو بالقرب مف مضيؽ باب المندب، تمامن 

إلنشػػاء قكاعػػد فػػي "ركاجيػػات" ك"مكيػػبلكم" عمػػى  إريتريػػااسػػتغمت عبلقاتيػػا ب إسػػراييؿ كلفػػت إلػػى أف  
اب المنػدب، كقامػت قكاعد جكية في جزر حالب كفاطمة عنػد مضػيؽ بػ إسراييؿحدكد السكداف، كما تمتمؾ 

 باستيجار جزيرة "دىمؾ" حيث أقامت قاعدة بحرية ىناؾ.
، انتقمت لكضػع األحمرضمنت الكجكد المباشر في البحر  تؿ أبيب كبعد أفٍ  كيمفت البحث إلى أف  

ا مختمفة مف الزكارؽ المسمحة بالصكاريخ خطط تأميف في البحر كمنع أم تيديد ليا منو، كاستخدمت أنكاعن 
 األعماؽ لمكافحة الغكاصات.كقذايؼ 

بتمكيػؿ صػفقة  إسػراييؿكحككمة جنكب السكداف تػنص  عمػى قيػاـ  إسراييؿىناؾ اتفاقات مبرمة بيف 
طػػايرات مركحي ػػة ىجكمي ػػة لتسػػميح جػػيش الجنػػكب الجديػػد فػػي إطػػار اسػػتكماؿ منظكمػػة تسػػميح الجنػػكب التػػي 

كمنظكمػة صػػكاريخ كمػدافع مضػػادة لمطػػايرات، شػممت مػػف قبػؿي أسػػمحة كذخػاير، كقاذفػػات مضػاد ة لمػػدبابات، 
كدبابات كسيارات كعتادنا عسػكريًّا، فػي حػيف تناقمػت األخبػار كصػكؿ حشػد كبيػر مػف الخبػراء الصػياينة فػي 

ضػافة إإلى "جكبػا" عاصػمة الجنػكب لتػدريب قػكات الجػيش الجنػكبي،  -نحك ألؼ خبير-مختمؼ المجاالت 
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أبيػب إلػى جكبػا، فػي محاكلػة لتجييػز الجنػكب تحسػبنا لنشػكب إلى جسر جػكم لنقػؿ العتػاد كالسػبلح مػف تػؿ 
 (.: نت2012 اإلسبلـ،حرب بينو كبيف شماؿ السكداف)

فػي  األحمػرتكجػد قريبػة مػف البحػر  طايرة قتػاؿ ( 449)حكالى البالغة  ةيسراييماإلنصؼ القكات الجكية  ف  إ
 ى مدخمو الجنكبي.تٌ قكاعد النقب، كتقكـ ىذه القكات بدكريات كطمعات فكؽ ىذا البحر ح

ية كبيػرة تكجػد فػي المنطقػة العسػكرية الجنكبيػة قريبػػا إسػراييمقػكات فرقػة مدرعػة  كبحسػب الشػيبة فػإف  
، كتعمؿ في مجاالت االستطبلع كالمساحة كتخزيف األسمحة كالعمػؿ فػي البحػر بالتعػاكف األحمرمف البحر 

  مع القكات األمريكية في المنطقة.
 ،ليػا معاديػةكالتي تعتبر السػكداف دكلػة  األحمرفي البحر  سراييؿإلاؿ كالفعٌ  التكاجد القكم المستمر

مػػػف المػػػرات لعمميػػػا بضػػػعؼ المراقبػػػة الراداريػػػة  العديػػػدفػػػي  ابحػػػرن  السػػػكدانية يػػػةاإلقميم الميػػػاهحيػػػث اخترقػػػت 
عمػى سػكاحؿ البحػر  أرضػيةبشػف ىجمػات جكيػة عمػى أىػداؼ  إسػراييؿكما قامت  ،عمى السكاحؿ كالبصرية

 لمتحقيػػؽأك  كأضػػعافياسػػكداف، الخرطػػكـ" اليرمػػكؾ"( لمضػػغط عمػػى الحككمػػة  تكداخػػؿ المػػدف )بػػكر  حمػػراأل
يجػػاد المبػػررات  يةإسػػراييمكاسػػتراتيجيات  سياسػػاتأمػػنيـ الػػكطني حسػػب زعميػػـ، ظيػػرت  فيمػػا يتعمػػؽ بخمػػؽ كا 

تيػػاـ السػػكداف كذلػػؾ با ؛األحمػػري فػػي السػػكداف كخاصػػة بمنطقػػة البحػػر األمنػػلمتػػدخؿ العسػػكرم ك  كالمشػركعة
)حمػاس(  اإلسػبلميةكذات صمة بحركة المقاكمػة  الفمسطينية القضيةتخدـ  كعسكرية أمنيةبنشاطات  بالقياـ

قطػػاع رػػزة،  ىإلػ األحمػػرعبػر البحػػر  مقػػاتميفأسػػمحة كذخػػاير كنقػؿ  تيريػبكحػزب اهلل فػػي لبنػاف تتمثػػؿ فػػي 
مػا يقػارب  تػدمير ر مػف ثمػاني مػرات تػـٌ أكثػ األحمػرعمػى سػاحؿ البحػر  ةيسراييماإلبمغت جممة االعتداءات 

لػػػـ يػػػتـ  ضػػػحاياكىنالػػػؾ  ،قتػػػيبلن  (ّٓ)أكثػػػر مػػػف  ةيبشػػػر كخسػػػاير  البحريػػػةالمايػػػة عربػػػة كعػػػدد مػػػف القػػػكارب 
 أبيػبلتػؿ  إريتريػاالتػي منحتيػا  العسػكريةكقد ساعدىا في ذلػؾ القاعػدة  :صحيفة(2012السكداف،)حصرىـ 

باإلضػػافة لقػػرار مجمػػس  ،األفريقػػيفػػي البحػػر، كمراقبػػة القػػرف  ةيسػػراييماإلالمصػػالح  تػػأميففػػي البحػػر بحجػػة 
الحقػػػػكؽ  بجميػػػػعبػػػػالكجكد كالتمتػػػػع  سػػػػراييؿإلكالػػػػذم أعطػػػػى الحػػػػؽ  ـ(ََِٖ)لمعػػػػاـ ( ُّٖٖ)بػػػػالرقـ األمػػػػف

ػػ األحمػػرفػػي البحػػر  كالنككيػػة الحربيػػةفػػي اإلبحػػار بسػػفنيا  القانكنيػػة أك  أمريكيػػةا كاجيػػات كالتػػي تسػػتخدـ دكمن
 (ْٓ : َُِِ)مضكم ، . عمى تمؾ السفف يسراييماإلالعمـ  يرفعكفحيث ال  ،ليةبرتغاأك  بريطانية

مػػػف تنفيػػػذ ىجمػػػات صػػػاركخية عمػػػى  إسػػػراييؿنػػػت كجنػػػكب السػػػكداف تمك   إسػػػراييؿكبفضػػػؿ العبلقػػػات بػػػيف  -
أىػػداؼ محػػددة بشػػكؿ مباشػػر فػػي أراضػػي الجميكريػػة السػػكدانية بحجػػة حمايػػة أمنيػػا القػػكمي ، كىػػذا مػػا تػػـ 

 أـ درماف.ألىداؼ في مدينتي بكرتسكداف ك  إسراييؿأرض الكاقع مف خبلؿ ضرب ترجمتو عمى 
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كبػػنفس الكقػػت إثػػارة الخبلفػػات بػػيف  ،دعػػـ الترسػػانة العسػػكرية لدكلػػة جنػػكب السػػكداف ىعمػػ إسػػراييؿتعمػػؿ  -
 الحككمتيف مف خبلؿ بث ركح الفتنة بيف الدكلتيف حكؿ القضايا الحيكية العالقة.

ية عمػػػى الحػػػدكد بػػػيف البمػػػديف, ممػػػا يميػػػد إسػػػراييمسػػػكداف عمػػػى إنشػػػاء قكاعػػػد أمنيػػػة مكافقػػػة دكلػػػة جنػػػكب ال -
أجيزة االسػتخبارات  مف تطكيؽ جميكرية السكداف العربية بحزاـ أمني يجعميا ساحة مفتكحة لعمؿ سراييؿإل
 ة.يسراييماإل

  بشكل غير مباشر السوداني القومي األمنعمى  اإلسرائيميلموجود  األمنيالتيديد 
 األجنبيػػةفػػي ظػػؿ الحشػػكد  السػػكدانيةالمػػكانا  كتيديػػد السػػكدانيةح مػػف السػػيؿ اعتػػراض السػػفف أصػػب

كما  ،اإلمكاناتفي حالة ضعؼ بسبب شح  األحمرالكطني السكداني في البحر  األمفحيث إف   ،بالمنطقة
ػػ سػػيككفالسػكداف  أف   ( تريػػا مػػثبلن يإر ) إقميميػػةل أك أم دكلػػة أخػػر  إسػػراييؿالمتكاصػػؿ مػف  لمتيديػػد اعرضػػة دكمن
 (ُٓ :ُٖٗٗ، الشيخ)متعددة كمتنكعة .  كأساليبأشكاؿ كب

أك  الدكليػةرير آمػف إلمػدادات الػنفط كالتجػارة  امايين  اممرن  األحمرالتي قد تجعؿ البحر  منيةأ تيديداتىناؾ 
 مػػفاألخاصػػة السػػكاحؿ أك التػػي يتػػأثر بيػػا  األحمػػرثر عمػػى أكضػػاع السػػكداف بالنسػػبة لمبحػػر ؤ التػػي تمتػػد كتػػ

 نتػػايج عػػدة تحقػػؽ أف تمػػؾ اسػػتراتيجيتيا طريػػؽ عػػف إسػػراييؿ اسػػتطاعت لقػػد الكاقػػع، كفػػي ،القػػكمي السػػكداني
 يمكف حصرىا في اآلتي:ك  الشمالية السمطة ضد الجنكب في المقاكمة حركة تصعيد أىميا مف عممية

اف كخاصػػةن انتشػػار بالسػػكد المحػػيط اإلقمػػيـداخػػؿ السػػكداف كفػػي  يػػةاألمناالضػػطرابات  :األسػػمحة تيريػػب -أ
كدارفػكر  بػالنيجر الصػحراء كالتػي تمتػد مػف مػالي مػركرن المتطرفة في منطقة السػاحؿ كا اإلسبلميةالجماعات 

 األحمرفي السكداف كفي سكاحؿ البحر 
كامتػدت إلػى داخػؿ  عند باب المندب األحمرىذه الظاىرة عند مدخؿ البحر  ت. تفش البحريةالقرصنة  -ب

في استخداميا بكاسطة القراصنة كنقاط  النايبة السكدانيةكالجزر  السكدانيةدد السكاحؿ بما يي األحمرالبحر 
ا ا بػارزن كبالتػالي يصػبح ذلػؾ ميػددن   ،مراقبة كانقضاض عمى السفف كالزكارؽ العػابرة أك القادمػة إلػى السػكداف

كعبػر الممػر المبلحػي  بشػاير بػكر تسػكداف مينػاءمف أماـ  التجاريةخاصةن لناقبلت البتركؿ كالسفف  اكخطيرن 
استعجاؿ  ىإل كيةاألمريالمتحدة  الكالياتما دفع ذلؾ ىشيد انحسار (  2013)عاـ و كررـ أن   ،لمبحر المفتكح

 (  صحيفة : َُِّنتباىة،االفريككـ ( . )أترحة في أفريقيا ) المق المركزيةكاستكماؿ بناء قيادتيا 
جزاء الميجكرة منو عمى دفف النفايات كالمكاد المشعة شجع الساحؿ السكداني خاصةن األ :دفف النفايات -ج

ككذلؾ طػرح المػكاد المشػعة كالزيػكت  ،أك في السكاحؿ السكدانيةالخطيرة داخؿ األراضي  الصحية كالنفايات
 البحرم لمدكلة فيما يختص بالسكاف كالبيية  األمفب امما يسبب أضرارن  اإلقميميةلمياه في ا
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 ،ؼ حػػادةسػيؤدم إلػى إثػػارة مخػاك  ـ(ُْٖٗكمػػا حػدث فػي العػػاـ ) األحمػرلبحػر تمغػػيـ ا :تيديػد المبلحػة -د
كالمػكانا السػكدانية أك قبالػة السػكاحؿ  كخطػكرة ذلػؾ إذا تػـٌ  ،مف اإلرىاب البحػرم اكقد اعتبر ذلؾ دفنيا نكعن 

 (ُٓ : ُٖٗٗ)الشيخ، .في ممراتو
حيػػػث  ،متطرفػػػة إرىابيػػػةحركػػػات العػػػالـ يشػػيد ظيػػػكر  :االقتصػػػاديةاإلرىػػاب البحػػػرم كتيديػػػد المصػػػالح  -ح

مػع النظػاـ الحػاكـ فػي  اا كسياسػين ر المتمثؿ في جماعػات تختمػؼ فكرينػيمكف لئلرىاب القادـ عف طريؽ البح
صػػدير الػػنفط ، لتصػػؿ إلػػى أىػػداؼ منتقػػاة بالسػػاحؿ كالبحػػر مثػػؿ مكاقػػع ت األحمػػرتتخػػذ البحػػر  السػػكداف أفٍ 

 الممرات المبلحية.ك ، ةسفف التجاريالك ، أنابيب النفط كالغازك ، محطات تكليد الطاقة
ريػر مراقبػػة  فيػي اا خطيػرن كريػر مأىكلػة بالسػكاف تشػكؿ تيديػدن ىػي جػزر بعيػدة  :الجػزر البحريػة الناييػة -ط

السػػتخداميا كمكاقػػع مراقبػػة كاإلضػػرار بالحركػػة المبلحيػػة كبػػأمف  (إسػػراييؿك معاديػػة) كبعيػػدة ، كتشػػجع دكالن 
كتستخدـ في نشاطات مضػرة  ،تحتؿ مف قبؿ دكلة أخرل كما يمكف أفٍ  ،كالدكؿ المطمة عميو األحمرالبحر 

 بأمف الببلد كاقتصادىا .
يمنػػع ىػػذا االتفػػاؽ دخػػكؿ ( ـََِٗ/ٗ/ُٔ)االتفػػاؽ ) األمريكػػي اإلسػػراييمي الفرنسػػي ( الػػذم كقػػع فػػي -م

ذه الػدكؿ بحكػـ متاحػة لقػكات ىػ السػكدانية يػةاإلقميم كالميػاهأسمحة لممقاكمػة الفمسػطينية ممػا يجعػؿ السػكاحؿ 
كعبلقػػة مميػػزة مػػع  جيبػػكتيلفرنسػػا كجػػكد كبيػػر كدايػػـ فػػي  كالمعػػدات ، خاصػػة كأف   اإلمكانيػػاتالتفػػكؽ فػػي 

تعمػػؿ الكاليػػات المتحػػدة  حيػػث يػػنص االتفػاؽ عمػػى أفٍ  ،ةيسػػراييماإلكذلػػؾ يخػػدـ المصػالح  ؛السػػعكديةك  مصػر
ب األسمحة إلى رزة مف خػبلؿ معػابر مع الشركاء في المنطقة كفي حمؼ شماؿ األطمسي عمى مراقبة تيري

 الترتيبػاتكذلػؾ بتحسػيف  ؛في إفريقيا كالبحػر المتكسػط األحمركالساحؿ الشرقي مف  البحر  ،الخميج العربي
 .القايمة

 الخمػيجكخركج إيػراف مػف  األحمرفي البحر  ةيسراييماإل اإليرانيةالمكاجيات  :الكجكد العسكرم األجنبي -ؾ
السػكداف  يتػاثر بػوقػد  كاألمريكيػة ةيسػراييماإل االسػتراتيجيةعمػى  لمتػأثر األحمػربحػر العربي ، كالدخكؿ في ال

ػػ ،أك الغػػرب إسػراييؿمػػع إيػػراف أك مػػع لمكاقفػػو  نتيجػة ليػػذا الكجػػكد مثػػؿ  إيجابيػػةثمػة فكايػػد  يػػرل أف   فٍ ىنػػاؾ مى
 :حو التاليتظير عمى الن السمبيةه آثار  ونجد أن  .  العسكرية، كتقديـ المساعدات  األمفتكفير 

كفقػػػداف  السياسػػيكارتيػػػاف لقرارىػػا  الكطنيػػة: ىػػذا الكجػػكد يػػػؤدم إلػػى انتقػػاص مػػػف سػػيادة الدكلػػة ان سياسػػي -أ
ىذا التكاجد يؤدم إلػى  كما أف   ،كالخارجية الداخمية سياستيااالستقبلؿ االقتصادم مما يسيؿ الضغط عمى 

تمؾ الدكؿ تجاه أنظمتيا ، كما ييدؼ ىذا  عمى شعكب التأثيركذلؾ مف شأنو  ،انقساـ الحككمات كالشعكب



 

116 

ترتيػػػب األكضػػػاع  بالعمػػػؿ عمػػػى إعػػػادة اإلفريقيػػػةفػػػي القػػػارة  اإلسػػػبلميةالكجػػػكد إلػػػى إجيػػػاض المشػػػركعات 
 .السياسية لؤلنظمة

 الميػاهسكاء أكاف عمػى األرض أـ فػي  األحمر: يؤدم كجكد الدكؿ الكبرل في منطقة البحر أن اقتصادي  -ب
ػػػإإلػػػى  كالمضػػػايؽعمػػػى الجػػػزر  طرتيـيكسػػػ يػػػةاإلقميمك الدكليػػػة   كالكاليػػػاتا حكػػػاـ قبضػػػة الػػػدكؿ الغربيػػػة عمكمن
عمػػى كجػػو الخصػػكص عمػػى منػػابع الػػنفط، فمػػـ تعػػد الػػدكؿ العربيػػة قػػادرة عمػػى الػػتحكـ فػػي  األمريكيػػةالمتحػػدة 

مبلحػػة ال بتػػأميفكالمنافػػذ يسػػمح  المضػػايؽالػػتحكـ فػػي تمػػؾ  ، كمػػا أف  عػػف الػػتحكـ فػػي أسػػعاره فضػػبلن  ،نتاجػػوإ
كمراقبتيا عف طريؽ فرض الحصار  االقتصاديةالمقاطعات  لتنفيذكيعتبر الكجكد العسكرم أداة  ،اإلسراييمية

ا مػا يػؤدم ىػذا التكاجػد إلػى اسػتنزاؼ في عػرض البحػار، كرالبنػ التجاريةالبحرم، كالمجكء إلى تفتيش السفف 
 . األحمرمكارد الدكؿ المطمة عمى البحر 

القػػكمي العربػػي  األمػػفربػػط  ىو يػػؤدم إلػػي أن ػػاألمنػػآثػػار ىػػذا التكاجػػد عمػػى المسػػتكل  :ان كعسػػكري ان يػػامن -ج
ا مصػػالح الػػدكؿ التػػي يخػػدـ أساسنػػ األحمػػرفػػالكجكد األجنبػػي فػػي محػػيط البحػػر  ؛بػػأمف دكؿ أخػػرل األفريقػػيك 

تمرار و يضػػعؼ فػػرص اسػػكمػػا أن ػػ ،العسػػكريةباسػػتخداـ القػػكة  التيديػػدينتمػػي إلييػػا ذلػػؾ الكجػػكد بالقػػدرة عمػػى 
ي األكؿ لمكاليػػات الشػػرقية ، األمنػػأكراؽ المػػؤتمر التنسػػيقي -).فريقيػػةاألالعربيػػة ك التعػػاكف كالػػدفاع بػػيف الػػدكؿ 

ْ/5/ َُِِ) 

 القومي اليمني األمن ىعم األحمرالعسكري في البحر  يسرائيماإلثر النفوذ أ :اثالثً 
بطريقػػػة  إسػػػراييؿإلػػػى سػػػيطرة  األحمػػػركالبحػػػر  األفريقػػػيفػػػي منطقػػػة القػػػرف  يسػػػراييماإلالتػػػدخؿ  لأد

 ؛إريتريػامنفذه الجنكبي مضيؽ باب المنػدب, كذلػؾ أثػر تكاجػدىا عمػى شػكاطا ك  األحمرمباشرة عمى البحر 
فػػي مجريػػػات األحػػداث كتفاعبلتيػػا فػػػي المنطقػػة ذاتيػػػا,  اأساسػػين  اتكػػكف العبنػػػ األمػػر الػػذم منحيػػػا القػػكة ألفٍ 

اف أمنػػي بحػػرم" أدت إلػػى نشػػكب ظػػاىرة القرصػػنة البحريػػة مػػف حالػػة "فمتػػ يتمػػؾ المنطقػػة تعػػان كالجػػدير أف  
لتػأميف سػفنيا  األحمػرالػدكؿ الكبػرل لمتيافػت عمػى البحػر  اابرة مف مضيؽ بػاب المنػدب, ممػا دعػلمسفف الع

القػكمي  األمػفكعمػى  األحمػركتجارتيا مما ترتب عمى ذلؾ آثػار خطيػرة انعكسػت عمػى المبلحػة فػي البحػر 
 (10 : 2010ما الجميكرية اليمنية. )الفاضمي, و, كال سيٌ لمدكؿ العربية المطمة عمي

 األمػفعدتػو لجنػة الػدفاع ك أفقد ذكر تقرير  ؛استراتيجية لمييمنة كالسيطرة عمى المنطقة اىدافن أ سراييؿف إلإ-
مع  األحمرة التي تجكب البحر يسراييماإلسباب تكاطؤ البحرية أ (ـ2009في المجمس الثكرم اليمني عاـ )

منيػا أيػة ك اإلقميمسيادة الجميكرية اليمنية عمػى مياىيػا  مف كقد حذركا مف كجكد  مخاطر حقيقية ،القراصنة
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المنػػدب تحػػت جنبيػػة التػػي تجػػكب خمػػيج عػػدف كمضػػيؽ بػػاب سػػاطيؿ العسػػكرية لمقػػكات األالقػػكمي لخطػػر األ
 .مبرر مطاردة القراصنة

ػػ األحمػػرقراصػػنة البحػػر  إف   تكػػكف  اؿ العدكانيػػة, كال يمكػػف أفٍ يقكمػػكف بتمػػؾ األعمػػ فٍ ليسػػكا كحػػدىـ مى
 تزايد ث تقنيات المراقبة البحرية مف الدكؿ المتقدمة, فإف  يمتمككف أحد فٍ تمؾ الممارسات بمنأل عف عيكف مى 
ثمػة أجنػدة  الشكاطا الصكمالية يثير عبلمػات اسػتفياـ كثيػرة, كيبػدك أف   ىكتيرة أعماؿ القرصنة البحرية عم

ا لتكثيػؼ الكجػكد العسػكرم القراصػنة الػذيف ربمػا أكجػدكا بأعمػاليـ الخطػرة مبػررن خفية كانت تقؼ كراء ىػؤالء 
 (112 :2012)الفقيو,  األحمراألجنبي في إقميـ البحر 

ىكيتيػا,  ـسػكرية األجنبيػة تعمػالقػكات الع دراسة عمى كجكد أجندةو خفية, كمف المؤكد أف  الكقد دلمت 
فػػي إقمػػيـو محػػدد مػػف الصػػكماؿ ىػػك "إقمػػيـ بكنػػت النػػد", كمػػف عمميػػات القرصػػنة تكػػاد تكػػكف محصػػكرةن  ف  إإذ 

خػػبلؿ ذلػػؾ يمكػػف عقػػد مقارنػػةو بسػػيطةو بػػيف إمكانيػػات األسػػاطيؿ المكجػػكدة فػػي المنطقػػة, كبػػيف حيػػز جغرافػػي 
 معمكـو لمجميع, كىك مسرح عمميات القراصنة.

فػػػي البحػػػر تمػػػؾ األيػػػادم الخفيػػػة التػػػي تقػػػؼ خمػػػؼ أعمػػػاؿ القرصػػػنة  ة نظػػػر الباحػػػث أف  يػػػكمػػػف كج
 يثيػػر المنطقػػة ىكسػػعييا لمييمنػػة عمػػ إسػػراييؿليػػا أىػػداؼ اسػػتراتيجية فػػي المنطقػػة, كيمثػػؿ إصػػرار  األحمػػر

يقػة مباشػرة أك ريػر مباشػرة, تقؼ خمؼ تمػؾ األعمػاؿ بطر  فٍ تككف ىي مى  تساؤالت كشككؾ حكؿ إمكانية أفٍ 
ى ىػذه و لػـ يسػجؿ حتٌػأن ػمى الػررـ مػف ع, ؿ تمؾ األعماؿ كمكاعيدىا تحديدان بتفاصي ـماألقؿ تع ىعما يأك أن

جميع أعماؿ القرصنة تككف في األرمب عمػي السػفف  ية, كأف  إسراييمسفف  مىحالة كاحدة لقرصنة عالمحظة 
 األجنبية.

ة مػػع القراصػػنة فػػي المنطقػػة بشػػكؿ مباشػػر مػػف يسػػراييماإلقػػكات البحريػػة د التقريػػر عمػػى تعػػاكف كأٌكػػ
يػػػتـ مسػػػاعدتيـ فػػػي نقميػػػـ عبػػػر  االسػػػفف المػػػارة كمكاعيػػػدىا, كأحياننػػػة خػػػبلؿ تقػػػديـ المعمكمػػػات ليػػػـ عػػػف ىكيػػػ

ة إلػػى أمػػاكف فػػي أعػػالي المحػػيط الينػػدم ليتسػػنى ليػػـ السػػيطرة بشػػكؿ أدؽ ككامػػؿ عمػػى يسػػراييماإلالػػزكارؽ 
ي كانت محممػة بمػا يقػارب مميػكني تاخرة السعكدية "سيريكس ستار" كالالباخرات الضخمة, كما حدث مع الب

ه "المركز القكمي لمكمية البحرية في الكاليات المتحدة األمريكية", د  عى بتركؿ الخاـ. كذكر تقرير أى برميؿ مف ال
انخفضػػػت بشػػػكؿ ممحػػػكظ فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف العػػػاـ  األحمػػػرأعمػػػاؿ القرصػػػنة البحريػػػة فػػػي البحػػػر  أف  
جنػػػكب ككسػػػط الحكػػػـ فػػػي  ىحػػػاكـ اإلسػػػبلمية عمػػػكالػػػذم يرجعػػػو التقريػػػر إلػػػى سػػػيطرة اتحػػػاد الم ـ(2006)

 , حيػػػث رػػػزت القػػػكات األثيكبيػػػة األمػػػر لػػػـ يػػػدـ طػػػكيبلن  أف   القرصػػػنة إال ىعبلنيػػػا الحػػػرب عمػػػا  الصػػػكماؿ ك 
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اعد الصػػكماؿ فػػي أكاخػػر العػػاـ نفسػػو كأطاحػػت بحكػػـ المحػػاكـ اإلسػػبلمية, األمػػر الػػذم يفسػػره التقريػػر بتصػػ
 ( Lesley and Warner, 2010:63 . ) ـ(2007أكايؿ عاـ ) لكتيرة أعماؿ القرصنة مرة أخر 

  القومي اليمني.  األمنعمى  األحمرتداعيات تدويل مياه البحر 
مػػػف  امالية خػػػبلؿ الفتػػػرة الماضػػػية مزيػػػدن أضػػػافت عمميػػػات القرصػػػنة البحريػػػة قبالػػػة السػػػكاحؿ الصػػػك 

لحماية سفنيا مػف ىجمػات القرصػنة, ممػا أثػار مخػاكؼ  األحمرلتدافع القكات األجنبية تجاه البحر  ىميةاأل
ؿ العربيػػة المطمػة عمػػى البحػر كخاصػػة الجميكريػػة اليمنيػة مػػف تػداعيات الكجػػكد العسػكرم الكثيػػؼ لتمػػؾ الػدك 

ىػػك ىػػدؼ  األحمػػرتػػدكيؿ البحػػر  القػػكات األجنبيػػة عمػػى أمنيػػا كسػػيادتيا كمصػػالحيا االسػػتراتيجية, حيػػث أف  
 القكمي اليمني, أىميا: األمف ىكيعكس مخاطرة عم (اي )تاريخين إسراييم

o يف أكضػػاع ا حقكقيػػا فػػي المنطقػػة بتقنػػيأك اكتسػػاب األحمػػرراؼ أجنبيػػة فػػي المبلحػػة فػػي البحػػر تحكػػـ أطػػ
 كمبادئ بحرية جديدة ستككف عمى حساب حقكؽ كأمف كسيادة الجميكرية اليمنية.

o  فػػي أعمػػاؿ المكافحػػة ضػػمف القػػكات متعػػددة الجنسػػية.  إسػػراييؿيػػؤدم إلػػى مشػػاركة  األحمػػرتػػدكيؿ البحػػر
عػػف  فػػي الشػػؤكف الداخميػػة لمػػيمف, فضػػبلن  إلػػى مزيػػد مػػف التػػدخؿ األحمػػرسػػكرم فػػي البحػػر يػػؤدم الكجػػكد الع

 الحصار البحرم كالقضاء عمى فرصة حصكليا عمى أسمحة مف الخارج كخضكع سفنيا لممراقبة.
قياـ القكات األجنبيػة بضػرب أىػداؼ محػددة داخػؿ األراضػي اليمنيػة بحجػة مكافحػة اإلرىػاب )الجحيفػي,  -

2012 : 86) 
  .القومي السعودي األمنعمى  األحمرفي البحر  العسكري يسرائيماإلأثر النفوذ  ا:رابعً 

بكصػفيا كاحػدة مػف  إسػراييؿ، تبػرز األحمػري كالدكلي لمكجكد فػي البحػر اإلقميممع احتداـ التنافس 
تيا أىػـ القػػكل التػي عممػػت منػػذ عقػكد عمػػى اسػػتراتيجية تحفػظ ليػػا مصػالح تراىػػا فػػي صػميـ أسػػس اسػػتراتيجي

كاحػػدة مػػف الخطػػكات  ة تكمػػف فػػي أف  يسػػراييماإل األمػػففػػي منظكمػػة  األحمػػرالبحػػر  أىميػػةك  ،لؤلمػػف القػػكمي
كانت احتبلؿ قرية أـ الرشراش  ـ(1948األكلى التي اتخذتيا دكلة االحتبلؿ بعد اإلعبلف عف قياميا عاـ )

 كمػػػا أف   ،ياألردنػػػنػػػاء العقبػػػة ، كأنشػػػأت عمػػػى أنقاضػػػيا مينػػػاء إيػػػبلت المجػػػاكر لميـ(1949يػػػة عػػػاـ )األردن
كالتػي  ـ(1956الحرب األكلى التي خاضػتيا بعػد حػرب احتبلليػا فمسػطيف، كانػت الحػرب مػع مصػر عػاـ )
 انتيت باتفاؽ عمى ضماف حرية المبلحة ليا في مضايؽ تيراف عمى مدخؿ خميج العقبة. 

ا عمػى خريطػة الحػدكد مػػع تنطمػؽ مػف ككنػو يضػعي األحمػرة لمبحػر يسػراييماإلكالنظػرة االسػتراتيجية 
التػػي  أفريقيػػاكالسػػعكدية، كيضػػمف ليػػا شػػرياف تجارتيػػا كحركػػة سػػفنيا مػػع شػػرؽ آسػػيا كدكؿ  األردفمصػػر ك 

ة فػػي البحػػػر يسػػراييماإللكػػف كممػػة السػػر  ،عػػززت مػػف عبلقاتيػػا معيػػا فػػي العقػػديف األخيػػريف بشػػػكؿ كاضػػح
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ي جنكبػػػو بػػػالقرب مػػػف مضػػػيؽ بػػػاب كانػػػت كاضػػػحة فػػػي السػػػنكات األخيػػػرة عبػػػر الكجػػػكد المباشػػػر فػػػ األحمػػػر
ػػ إلنشػػاء قكاعػػد فػػػي  إريتريػػاعبلقاتيػػا ب إسػػػراييؿفقػػد اسػػتغمت  ؛فػػي شػػمالو إسػػػراييؿا كمػػا تكجػػد المنػػدب، تمامن

قكاعد جكية فػي جػزر حالػب كفاطمػة عنػد  إسراييؿ"ركاجيات" ك"مكيبلكم" عمى حدكد السكداف، كما تمتمؾ 
ىذا الكجػكد  إسراييؿكتبرر  ،حيث أقامت قاعدة بحرية ،مضيؽ باب المندب، كقامت باستيجار جزيرة دىمؾ

مػف خػبلؿ دعميػا لجماعػة الحػكثي فػي  األحمػرية مف المحاكالت اإليرانية لمكجكد في البحػر األمنبمخاكفيا 
 يا تمتمؾ صكاريخ تيدد المبلحة في ىذا البحر.إن   إسراييؿكالتي تقكؿ  ،اليمف

، كدخػػػكؿ قػػػكات مػػػف دكؿ ال تمتمػػػؾ األحمػػػرحػػػر كمػػػع اتسػػػاع نطػػػاؽ التنػػػافس عمػػػى الكجػػػكد فػػػي الب
ا تركيػا، كالكجػكد ما الكاليػات المتحػدة كفرنسػا كاليابػاف، إضػافة إليػراف كمػؤخرن سيٌ  شكاطا عمى ىذا البحر، ال

ييف حددكا مكقؼ تؿ أبيب مف ىػذه إسراييمباحثيف استراتيجييف  ، فإف  األحمراإلماراتي البلفت جنكب البحر 
نشػػر مػػدير كحػػدة البحػػكث فػػي قسػػـ السياسػػة كاالسػػتراتيجيات فػػي المركػػز األكػػاديمي  فقػػد ،االتطػػكرات جميعنػػ

" مطمع أكتكبر/تشريف  إسراييؿ في صحيفة "المتعدد المجاالت في ىرتسميا الجنراؿ شاؤكؿ شام تحميبلن  اليـك
 مف كجية نظر تؿ أبيب. األحمرالتطكرات األخيرة في البحر  أىميةأشار فيو إلى ( 2017) األكؿ

تحػػت تػػأثير  األحمػػريبقػػى البحػػر  تفضػػؿ أفٍ  إسػػراييؿ خمػػص شػػام فػػي مقالػػو إلػػى التأكيػػد عمػػى أف  ي
اتجػػػة عػػػف السػػػيطرة اإليرانيػػػة "التحػػػالؼ السػػػني الػػػذم تقػػػكده السػػػعكدية كمصػػػر، فػػػي مكاجيػػػة التيديػػػدات الن

 :نت(2018)الجزيرة،.عميو"

 التحالف السني
كالتحػػالؼ السػػني فػػي عػػدد مػػف المكاضػػيع  اييؿإسػػر مشػػتركة بػػيف  ىنػػاؾ مصػػالحى  كيػذىب العتبػػار أف  

و يشػير إلػى ريػر أن ػ، كالسػيطرة عميػو األحمػراإلستراتيجية، كعمى رأسػيا مقاكمػة الكجػكد اإليرانػي فػي البحػر 
 تػػكتر عبلقاتيػػا مػػع تبقػػي تػػؿ أبيػػب عمػػى خياراتيػػا لمتعامػػؿ مػػع سػػيناريكىات أخػػرل، كمنيػػا مػػثبلن  ضػػركرة أفٍ 

كىك ما قد ينتج عنو كضػع جيكاسػتراتيجي جديػد. كفػي العبلقػة مػع "التحػالؼ  السعكدية أك إحدل شريكاتيا،
بعػيف الرضػا إلعػبلف القػاىرة التخمػي عػف جزيرتػي تيػراف كصػنافير، كمػف ثػـ إعػبلف  إسػراييؿالسني"، تنظػر 

" عمػػػى حػػػدكدىا الشػػػمالية مػػػع البحػػػر  حيػػػث كشػػػفت ككالػػػة بمػػػكمبيرغ  ،األحمػػػرالريػػػاض عػػػف مشػػػركع "نيػػػـك
و ال يمكف إطبلؽ المشركع كربط نيـك بمدينة شػـر الشػيخ المصػرية ييف أن  إسراييم عف محمميف األميركية نقبلن 

، كىػػك مػػا قػػرأ فيػػو ىػػؤالء فرصػػة جديػػدة لتعػػاكف إقميمػػي إسػػراييؿدكف مكافقػػة  األحمػػرعبػػر جسػػر فػػكؽ البحػػر 
ال يعػػػرؼ مػػػدل تػػػأثير ذيف يتمتعػػػاف بثقػػػؿ كبيػػػر فػػػي العػػػالـ العربػػػي. ك بتعزيػػػزه مػػػع البمػػػديف الم ػػػ إسػػػراييؿتررػػػب 
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ة ىنػاؾ، كىػي يسػراييماإلعمى االسػتراتيجية  األحمرالدخكؿ التركي عمى خط التنافس عمى النفكذ في البحر 
 استراتيجية اعتمدت عمى منع الخطر اإليراني كتعزيز العبلقات مع ما تصفو بػ"التحالؼ السني.

اء أسػػطكؿ عسػكرم فػػي البحػػر يتمثػػؿ بػػإعبلف مصػر إنشػػ إسػراييؿكالتحػدم اآلخػػر الػذم تنظػػر إليػػو 
بػػرأم -ىػػذا البحػػر فػػي معادلػػة أمنيمػػا القػػكمي، كىػػك مػػا سػػيخمؽ  أىميػػة، كتنػػامي اىتمػػاـ السػػعكدية باألحمػػر
سراييؿا لمتعاكف بيف بعض الدكؿ العربية ك ي، قد يككف جسرن اإلقميما مف التنافس مزيدن  -ييفإسراييممحمميف  ، ا 

عمػػػى قكتيػػا ككجكدىػػا المباشػػر ال عمػػى تحالفاتيػػا ميمػػا بمغػػػت  لكػػف األخيػػرة ال تعتمػػد فػػي نظريػػة أمنيػػا إال
 (نت :24/9/2018، الجزيرة ) متانتيا.

 :اتمةالخ
القكمي المصرم كالسكداني مف خبلؿ استغبلؿ  األمففي سياستيا عمى التأثير عمى  إسراييؿتركز 

كفػي مفاكضػات  متػأثير عمػى المكقػؼ المصػر الك  ،حكض النيؿ لمضغط عمى مصػرعبلقاتيا بدكؿ  إسراييؿ
م جيػكد أكعرقمػة  ،لػى تحقيػؽ مطامعيػا فػي الحصػكؿ عمػى ميػاه النيػؿإكالسػعي  ،ةيسراييماإلبلـ العربية السٌ 

كمػا تسػعى جاىػدة  ,دكلة جنكب السػكداف بأعػالي النيػؿ قد تقدميا مصر كالسكداف لتنمية المكارد المايية مع
اقتصػادية تيػازات كب السػكداف كحصػكليا عمػى املى زعزعة استقرار السكداف مف خبلؿ عبلقاتيا بدكلة جنػإ

ي كالعسػػكرم المتمثػػؿ فػػي بنػػاء جػػيش دكلػػة جنػػكب السػػكداف مػػف طػػرؼ الخبػػراء األمنػػكالتعػػاكف  ،كاسػػتثمارية
, األحمػرجػؿ السػيطرة عمػى البحػر أزمػة الصػكمالية مػف بػارز فػي األ دكره  سػراييؿيف , فمقػد كػاف إليسػراييماإل

ييدد حميفيا االستراتيجي في المنطقػة كىػي  فيي مصدره  األفريقيي القرف كباعتبار الصكماؿ دكلة عربية ف
المبلحػة كظيػكر ظػاىرة  ملػى تػردإدل أمػر ىػذا األ ؛صػكماؿالالحرب الدايرة فػي  إسراييؿت لقد رذ   .إثيكبيا

كبػاب  األحمػرالقػكمي اليمنػي فػي البحػر  األمػفا عمػى مر الذم انعكس سػمبن األ ؛األحمرالقرصنة في البحر 
 ا.لى تدكيمو دكلين إجاىدة  إسراييؿلمندب التي تسعى ا
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 خاتمة الدراسة:

ا مف ىذه ا لصراعات اقميمية كدكلية، انطبلقن ساسية مصدرن أبصكرة  األحمرالخصايص الفريدة لمبحر  عد  تي 
اع العربي ا بصكرة كثيقة بفاعؿ الصر سيبقى مرتبطن  األحمرالبحر  ف  أمف القكؿ في النياية  د  الخمفية ال بي 

 لمصراع كالمكاجيات العسكرية في المنطقة، حيث لـ ا محتمبلن كما سيظؿ مصدرن  ،بكجو عاـ يسراييماإل
ىداؼ لـ تكف أفثمة مسكرات تنطكم عمى  ,الساعة كليدى  األحمربمنطقة البحر  يسراييماإليكف االىتماـ 

ا عف التطمع ؼ يكمن كي ظارىـ لـ تى ا ألنا جاذبن تخمك مف مطامع ساىمت كميا في بقاء ىذه المنطقة عنصرن 
حيث  ,دكؿ المنطقة جميعالى تنميتيا في  إسراييؿلى مجمكعة عبلقات سعت إ االىتماـلييا, كترجـ ذلؾ إ

النفكذ  ف  أف ، كمف خبلؿ الدراسة تبي  ناطؽ الحيكية كاالستراتيجية فييابسط نفكذىا في الم إسراييؿاستطاعت 
 إسراييؿف ؛القكمي العربي بشكؿ عاـ األمفثر الخطير عمى لو األ مراألحفي منطقة البحر  يسراييماإل

ريترياك  إثيكبيامف خبلؿ عبلقتيا الكثيقة مع  أفريقيااخترقت  كباتت تتكاجد في مناطؽ تشرؼ بشكؿ  ،ا 
مما  ؛كتأثيرىا القكم عمى دكؿ منابع النيؿ األحمرمباشر عمى العمؽ العربي مف خبلؿ تكاجدىا في البحر 

ضعافو لف  "إسراييؿ" أف   شؾ   كال المايي , األمفتيديد  لىإدل أ في إطار سعييا لمحاصرة العالـ العربي كا 
عدـ قدرة العرب عمى تطكير  ، كبالتالي فإف  فريقيةاألتكفر فرصة ثمينة كتمؾ التي تكفرىا القارة 

بأمنيـ  "إسراييؿ"تبلعب بقي فرص يي  مف شأنو أفٍ  فريقيةاألجديدة في عبلقاتيـ مع القارة  استراتيجيات
عمى تدشيف القكاعد البحرية  إسراييؿحرصت  األحمركمف خبلؿ تكاجدىا بمنطقة البحر  كمصيرىـ قايمة،

 الضركرةن  مف أصبح لذلؾ، إللغاء الصبغة العربية عنو األحمرالعسكرية كأبراج المراقبة في عرض البحر 
 كتنتيج األمف، متطمبات مف أدنى حد مىع كتتفؽ المخططات، ىذه خطكرة العربية الدكؿ تعي أف

  سراييمية.اال الطمكحات لمكاجية كافة، المجاالت في راراالستق ليا تكفؿ كاضحة قكمية يجيةاسترات
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 -نتائج وتوصيات الدراسة:

 لديو النتائج التالية:حيث برزت  جابة عمى التساؤالت الرئيسية،استطاع الباحث من خالل دراستو اإل

 النتائج أواًل:

 لمدكؿ القطرم المستكل عمى أك القكمي المستكل عمى سكاء العربي لؤلمف كبرل أىمية األحمر لمبحر .1
ىـ في المنطقة العربية تعد الخطر األ إسراييؿطماع أ ف  أك  العالمي، لؤلمف اكأيضن  عميو، المطمة العربية

 كبر لمكاجيتيا كالتصدم لو.أمكانيات إلى إكتحتاج القكمي العربي  األمفكبر عمى كاأل
كتكظيؼ البعد الديني في التركيج  األحمرككسيمة لمسيطرة عمى البحر  أفريقيافي  إسراييؿسعت  .2

سباب السياسية كاالقتصادية مف خبلؿ األ ،إثيكبياا كتحديدن  فريقيةاألىدافيا في القارة ألسياستيا ك 
ساطير التكراتية التي تتحدث عف جذكر مف خبلؿ استحضار األ ،كخاصة الدينية ،كاالستراتيجية

 .العبلقة بينيـ لبناء عبلقة مميزة معيا
ي كالسكدانحيكية لؤلمف القكمي المصرم ؿ قضية شكو ين  إ، حيث كبرل أىمية مشركع سد النيضة لو  .3

 .الدكلتيفممياه في لك الكحيد أبالمكرد األساسي  منو فيما يتعمؽ
تصؿ إلى المصدر الذم يمد مصر  إسراييؿيجعؿ  إثيكبيامع  يسراييماإلتيجي التحالؼ االسترا .4

التيديد المباشر لؤلمف المايي كالعسكرم المصرم  ىياىيا في النيؿ، كبالتالي تصؿ إلمف م( %95)ب
 كالعربي.

دكلة جنكب  يكف األحمركجزر البحر  إريترياتثبيت أقداميا في  إثيكبيامف خبلؿ  إسراييؿاستطاعت  .5
ا كعسكرين  ااستراتيجين  ابصكرة تشكؿ تيديدن  فريقيةاألباعد بيف الدكؿ العربية كالقارة تي  فٍ أك  ،لسكدافا

 .القكميك  منيا الماييأا لمدكؿ العربية ك كاقتصادين 
 المصب .لدكؿ  االقتصادم عمي أثر البحر األحمر مياه النيؿ كتدكيؿ مياه في"إسراييؿ" تدخؿ .6
إللغاء الصبغة  األحمربراج مراقبة في عرض البحر أعمى بناء قكاعد عسكرية ك  إسراييؿحرصت  .7

 .ي العربيكتيديد مباشر لؤلمف القكم ،العربية عنو
 ،ية كالعسكرية كاالقتصاديةاألمنىداؼ نطقة مف خبلؿ تسميط الضكء عمى األبالم إسراييؿاىتمت  .8

القكمي العربي  األمفا عمى منظكمة سمبن  ثر  أمما  ؛كبسط نفكذىا في مناطؽ استراتيجية في البحر
 كخاصة السكداني كالمصرم كاليمنى.
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 التوصيات ثانًيا:
تحقيؽ أمف كمصالح الدكؿ العربية ، كتأميف المبلحة برؤية استراتيجية ذات ىدؼ قكمي يتمثؿ  بناء .1

 .لية مف خبلؿ تنسيؽ سياسي كعسكرم بيف ىذه الدكؿالدك 
 تبادؿ قاعدة كفؽ ثقافي كتنمكم اقتصادم مدخؿ كفؽ األفريقية كالدكؿ العربية الدكؿ بيف التعاكف تعزيز .2

 .المجاالت جميع في الطكيؿ النفس بسياسة إثيكبيا في اإلسراييمي الكجكد مع كالتعامؿ المصالح

الدكؿ العربية ذات الثقؿ  كخاصةالعربية فيما بينيا،  لمدكؿالجيكد الدبمكماسية  المزيد مف بذؿ .3
طار المصمحة العربية إيجاد رؤيا شاممة كمكحدة في كا  ا جانبن الخبلفات العربية كنبذ  ،ياإلقميم

  .المشتركة
كخاصة مع تمؾ الدكؿ  ،فريقيةاألقطار كثر فاعمية تجاه األأتتخذ مصر سياسات خارجية  فٍ أ ضركرة .4

كذلؾ مف  ؛إثيكبياياسي، ككذلؾ الدكؿ المطمة كالمتحكمة في مياه نير النيؿ، كخاصة ذات الثقؿ الس
ا كتعزيز الشراكة كالتعاكف كالتنسيؽ في مختمؼ منين أا ك ا كثقافين خبلؿ تكثيؼ الحضكر المصرم سياسين 

 .كاالىتماـ باألنشطة الدبمكماسية المجاالت
 كاجراء دراسات كاستثمارات مشتركة.  األحمرالبحر  نشاء مشاريع اقتصادية لمدكؿ العربية المطمة عمىإ .5
 األحمرفي البحر  يسراييماإلمكانيات إلعمى ا متفكقةمتطكرة حديثة ك  بكسايؿ عسكرية تكنمكجية التزكد .6

 .فيوة يسراييماإلبراج كمراقبة القكاعد كاأل
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 المصادر والمراجع:

 أواًل: المصادر:
 .القرآف الكريـ 

 ربية:ثانًيا: المراجع الع
 الكت : . أ
مكسػػكعة مقاتػػؿ مػػف  ي"،سػػس األمػػف الػػكطنأمبػػادئ ك  (:"2009 )،خالػػد ابػػف سػػمطاف يػػزابػف عبػػد العز  .1

 , دار المكقؼ العربي, القاىرة. 10ط  ,الصحراء
 ", دار المعارؼ, القاىرة.لساف العرب" (:2008)كرظابف من .2
 ".حكض النيؿ كاالطماع الصييكنية" (:2007)حسيف سالـ أبكشكيشة,  .3
 القاىرة . , مدبكلي مكتبة, العربي القكمي األمف (:"2009مصطفى), عيؿإسما .4
 النيػؿ حكض دكؿ عمى كأثره) نمكذج إثيكبيا(أفريقيا في اإلسراييمي التغمغؿ(:"2013)أسامة ،األميف .5

 ", كمية التربية جامعة الزعيـ األزىرم, السكداف.الشرقي
 نػايؼ أكاديميػة ،1", طالسػكرم القػكمي مػفاأل عمػى كأثرىػا الميػاه مشػكمة "(:1998, السػيد)البشػرم .6

 .الرياض األمنية، لمعمكـ العربية
 ,، الييية المصػرية العامػة لمطبػع كالنشػر، القػاىرة "األمف القكمي العربي"(: 1989عبد اهلل ) ،بمقزيز .7

 مصر.
 , تكنس.15(:" داعش قداسة العنؼ كأسممة اإلرىاب", ص2016بف حمكدة، عمار) .8
 .لى العصر الفارسى(إقدـ العصكر أريخ كصر مف جمس ىنرم )تا ،بكستد .9

االسػػػتراتيجية اإلسػػػراييمية فػػػي البحػػػر األحمػػػر كمنػػػابع النيػػػؿ "(:2003تيػػػامي؛ أحمػػػد عبػػػد الحػػػي ) .10
 مصر., معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة ،"الثكابت كالمستجدات

، "الصػػراع العػػالميالبحػػر األحمػػر كمضػػايقة بػػيف الحػػؽ العربػػي ك "(: 2001جػػرجس؛ اجيػػة يكنػػاف ) .11
 مصر. ,دار رريب لمطبع كالنشر، القاىرة

، دار رريػػػػػػب لمطبػػػػػػع كالنشػػػػػػر،  "جغرافيػػػػػػة أفريقيػػػػػػا اإلقميميػػػػػػة "(:1991حسػػػػػػنيف جػػػػػػكدة ) ,جػػػػػػكدة .12
 مصر. ,االسكندرية

, معيػػد االنمػػاء العربػػي , 1, ط العربيػػة" كالمصػػالح الجديػػد (:"قػػانكف البحػػار1987الحػػاج, سػػامي ) .13
 .تكنس
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إسػػػػراييؿ كأفريقيػػػػا : الجيػػػػكد اإلسػػػػراييمية الختػػػػراؽ القػػػػارة (:" 2012)الػػػػرحمف الحػػػػاج، عاصػػػػـ فػػػػتح .14
 .السكداف, الخرطكـ, 1ط، "األفريقية

 , رزة, فمسطيف.1ط ،القكمي"صكؿ دراسات األمف (:" أ2010)حبيب، إبراىيـ .15
 األكركبي", دار النيضة, القاىرة.أفريقيا الشرقية كاالستعمار (:"1968حراز, السيد رجب) .16
شعاع، ، مكتبة كمطبعة اإل"القرف األفريقي كحكض البحر األحمر "(:1997محمد إبراىيـ ) ,حسف .17

 مصر. ,سكندريةاإل
 .القاىرة , 2الثاني", طمصر القديمة الجزء (:"1940)سميـ  ،حسف .18
، مكتبػة مػدبكلي، "كسػطكراؽ المعبػة السياسػية فػي الشػرؽ األأك  هالميػا(:" 1997ي)فتحي عم ،حسيف .19

  .القاىرة
 القاىرة.نجمك المصرية، ، مكتبة األ"إسراييؿ كالدكؿ النامية (:"1966)سامي ،حكيـ .20
 , ، دار المعػارؼ، القػاىرة "ركايز االستراتيجية في خدمة األمف القػكمي" (:1998عيسى ), دركيش .21

 مصر.
دار النيضػة  ,1ط(: القرف األفريقػي المتغيػرات الداخميػة كالصػراعات الدكليػة،1998اجبلؿ ) ,فتأر  .22

 ., القاىرة العربية
, دار المكقؼ العربي لمصػحافة كالنشػر, القػاىرة, 1ط ،القكمي"نظرية األمف  (:"1995)حامد ،ربيع .23

 مصر.
 صػامد دراسػات ، "كالمخاطر بعاداأل األفريقية كالقارة  إسراييؿ(:"1986 (العزيز عبد محمد ،ربيع .24

 ف.عما الكرمؿ، داراالقتصادم, 
 .56, ص، الراصد لمبحكث كالعمكـ"األحمر إسراييؿ كالبحر (:"2012)جماؿ  ،رستـ .25
 :"أمف البحر األحمر في بيية إقميمية كدكلية متغيرة" .(2003)جماؿ ،رستـ .26
 , عماف.الجامعة األردنية "النظاـ اإلقميمى العربي (:"1967)فيصؿ ،الرفكع .27
 عمػػػـال أىػػػؿ كمكقػػػؼ أفكارىػػػا حقيقتيػػػا نشػػػأتيا "داعػػػش" اإلسػػػبلمية الد كلػػػة (:"2015الرقػػػب, صػػػالح) .28

 .منيا"، الطبعة الثانية، رزة
منشػكرات كزارة  ،"العربية المحتمػة األراضيسياسة الصياينة المايية في  (:"1990ماضي) ،رياض .29

 .دمشؽ ,الثقافة السكرية
 اعػة،  دار المعرفة الجامعية لمطب"جغرافيا حكض البحر األحمر"(: 2005محمد خميس ), الزككة .30

 مصر. ,سكندريةكالنشر، اإل
، مطبعػػة االنتصػػار،  "سػػبلميالبحػػر األحمػػر فػػي التػػاريخ اإل"(: 1993السػػيد عبػػد العزيػػز ) ,سػػالـ .31

 مصر. ,سكندريةاإل
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 .القاىرةة، السياسة الدكلي", رخبيؿ حنيشأريتيرم حكؿ النزاع اليمنى اإل (:"1996)عبلء ،سالـ .32
 نشػػػرلمكرة اسػػػتراتيجية اسػػتخداـ الميػػاه لػػدكؿ حػػػكض النيػػؿ، الػػذا(:"2012)محمػػد أحمػػد ،السػػامرايي .33

 .كالتكزيع، بغداد
بػيف  التنػافس اإلسػراييمي العربػي كالصػراع األحمػر البحػر" (1988 :(المحسػف عبػد ،السػمطاف .34

 .بيركت العربية، الكحدة دراسات مركز ،"استراتيجيتيف
 رض لمدراسػػات الفمسػػطينية،معيػػد األ ،"العربيػػة فػػي دايػػرة الخطػػر الميػػاه (:"1990شػػحاتو, حسػػاـ) .35

 .دمشؽ
 .الرياض ,مكتبة الكريجى ",جغرافيا البحر األحمر(:"1989)العزيزعبد  ،شرؼ .36
 .بيركت  كالنشر، لمطباعة الطميعة دار ،"اإلسراييمية العسكرية (:"1968) محمكد خطاب ،شيت .37
، معيػػػػد البحػػػػكث كالدراسػػػػات "دراسػػػػات فػػػػي االقتصػػػػاد اإلسػػػػراييمي ":(1979)محمػػػػد أحمػػػػد ،صػػػػقر .38

 .العربية، القاىرة
, ىػػػراـاأل دار، "رؤيػػػة تحميميػػػة لمؤشػػػرات األمػػػف المػػػايي المصػػػرم(:"2013)محمػػػد سػػػالماف ،طػػػايع .39

 مصر.
 .القاىرة ", دار الفكر العربي,سياسة بريطانيا في جنكب البحر األحمر(:"1969)جاد ،طو .40
 .، بيركت1ط، مركز األبحاث، "سياسة إسراييؿ الخارجية": (1968)إبراىيـ ،العابد .41
ة االسػػراييمية فػػي البحػػر االحمػػر كمنػػابع النيػػؿ الثكابػػت ك (:"االسػػتراتيجي2003عبدد، حيحدد م أ مدد،) .42

 .المستجدات", معيد البحكث لمدراسات العربية, مصر
، مركػػز األبحػػاث الفمسػػطينية، (1984-1948): إسػػراييؿ كأفريقيػػا(1974)عكاطػػؼ ،عبػػد الػػرحمف .43

 بيركت.
الػدار الكبػػرل,  , 1" ططمػػاع الدكليػةالبحػر األحمػر كاأل(:"1978عبػد الػػرحمف محمػد ) الغنػي،عبػد  .44

 القاىرة.
االسػػتراتيجية اإلسػػراييمية تجػػاه البحػػر األحمػػر بػػيف االسػػتمرارية (:"1998)مختػػار شػػعيب ،عبػػد اهلل .45

 .", مركز الخميج لمدراسات االستراتيجيةكالتغيير
حػػػػػدث البيانػػػػػات أخػػػػػر التطػػػػػكرات السياسػػػػػية ،كآمعجػػػػػـ بمػػػػػداف العػػػػػالـ (:"2002محمػػػػػد ) ،عتػػػػػريس .46

 . , القاىرةية لمنشرالدار الثقاف االحصايية،
، دار "السػػػكداف كالنيػػػؿ بػػػيف االنفصػػػاؿ كالتػػػراث اإلسػػػراييمي ":(1998, سػػػكل)، العمػػػيالعمػػػي, عابػػػدة .47

 .بيركت اآلفاؽ الجديدة،
 .دمشؽ كالتكزيع، لمنشر البراؽ دار ، "العربي المايي األمف(:"1994) حسف ،عمي .48
 .بة األنجمك المصرية، القاىرة،مكت"السياسة كالحكـ في أفريقيا ":(1961)عبد الممؾ ،عكدة .49
 مصر.ىراـ، األدار  ،"مدخؿ تنمكم لعبلقات مصر مع حكض النيؿ(:"2013)مالؾ ،عكني .50
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مكتبػة القػاىرة الحديثػة، , 2ط، "سياسة إسراييؿ الخارجية في أفريقيػا ":(1973)محمد عمي ،العكني .51
 القاىرة.

 ار الثقافة, عماف., د1(:"القانكف الدكلي لمبحار"،ط2009الفتبلكل، سييؿ حسيف ) .52
  صنعاء، اليمف. جامعة اليمني" القكمي كاألمف القرصنة (:"2011عبداهلل)، الفقيو .53
ى سػػقكط الدكلػػة سػػبلـ حتٌػػتجػػارة مصػػر فػػي البحػػر األحمػػر منػػذ فجػػر اإل(:"1979) القكسػػي, عطيػػة .54

 .القاىرة" , العباسية
 يد، تؿ أبيب.، دار عاـ عكف"أفريقيا كالعالـ األفركآسيكم ":(1963)دافيد ،ككىيف .55
كاديميػػػة أ 1ط, ؿ العربيػػةك فػػي الػػد المسػػتقبميكمتطمبػػات األمػػف  (:"الميػػاه1999)طػػارؽ ،المجػػذكب .56

 .الرياض ،نايؼ العربية لمعمـك األمنية
 .الدكحة كالسياسات، لؤلبحاث العربي" كالسكداف (:"إسراييؿ2012)محمكد محارب، .57
شركة ", لكطنية في حقبة الكفاح المسمحإريتريا كمشكمة الكحدة ا" (:2003)خركفآمحمكد ايميكس ك  .58

 , السكداف.الخرطكـ ،مطابع السكداف لمعممة المحدكدة
, معيػػد البحػكث كالدراسػػات  1كمتطمباتػو", ط العربػي القػػكمياألمػف (:"1999)عبػد المػػنعـ ،المشػاط .59

 العربية, القاىرة.
 .المصرية، القاىرة دار الجامعة ,2ط ،"التغمغؿ اإلسراييمي في أفريقيا ":(1972)حمد ،المشرفي .60
 ., مكتبة الشركؽ الدكلية, مصر 1", طإسراييؿ في أفريقيا(:" 2012)حسيف ،مصطفى .61
اسػتراتيجية، مركػز باحػث  إسراييؿ كاختػراؽ جبيػة آسػيا رؤيػة جيػك (:"2009)محمكد أحمد  ،معيف .62

 , بيركت, لبناف.لمدراسات
 .الرياض , "نباتات البحر األحمر كالخميج العربي(:"1999)أحمد ي،المنس .63
, االسػػكندرية ,المكتػػب الجػػامعي الحػػديث1العربػػي", ط القػػكمياألمػػف (:"1994)رنصػػمحمػػد  ا،مينػػ .64

 مصر.
القػاىرة, ،1ط، مػدبكلي، مكتبػة "العبلقػات الدكليػة األفريقيػة فػيدراسػات  (:"2011إبػراىيـ) ،ميررني .65

 مصر.
فػػػي القػػػرف األفريقػػػي تطػػػكر االسػػػتراتيجية اإلسػػػراييمية ": (2003, فػػػارس)محمػػػد ، النعيمػػػي ،النحػػػاؿ .66

, ، شركة مطابع السكداف لمعممة المحدكدة،2ط، "كالبحر األحمر  لسكداف.ا الخرطـك
, مكتبػػػة األنجمػػػك  1البطالمػػػة",ط عيػػػد فػػػي مصػػػر تػػػاريخ فػػػي (:" دراسػػػات1998إبػػػراىيـ) نصػػػحي، .67

 .المصرية, القاىرة
 الخانحي، القاىرة. إسراييؿ كالصراع العربي في البحر األحمر، مكتبة "(:1974محمكد ) ,نعناعة .68
", دار المجػدالكم لمنشػر العربػي دراسػة فػي مصػادر التيديػد القػكمياألمػف (:"1993رػازم) ،النيار .69

 كالتكزيع, مصر.
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، ترجمػة "اا كحػديثن اسػتراتيجيات التنميػة كالتطػكر قػديمن –ا ركػؿ السػمـ بعيػدن "، (2007 )ىاجكف تشانج .70
 .الدكلية ،القاىرةمكتبة الشركؽ  ,1ط الرفاعي,سجينى دكلر مانى كعمر 

 .,القاىرة, مصر العربي المستقبؿ دار "العربي اإلقميمي النظاـ:"(1983) الديف عمي ،ىبلؿ .71
، دار الطميعػػػػة، 1، ط"األمػػػػف العربػػػػي فػػػػي مكاجيػػػػة األمػػػػف اإلسػػػػراييمي"(: 1975مػػػػيف )أ ,ىكيػػػػدم .72

 بيركت.
 لمتػأليؼ كالترجمػة,", المؤسسػة المصػرية العامػة البحر األحمر كاالستعمار(:" 1962)جبلؿ ،يحيي .73

 .ةالقاىر 
 المجالت والدوريات: .  
العربػػػػػى  المسػػػػػتقبؿ أكسػػػػػطي"، مجمػػػػػةالعػػػػػرب كتحػػػػػديات النظػػػػػاـ الشػػػػػرؽ  (:"1994)أحمػػػػػد أحمػػػػػد، .74

 ( .1,المجمد) (179)العدد
 حػكض دكؿ مػؤتمر ،الشػرقي" النيػؿ حػكض دكؿ فػى اإلسػراييمي التغمغؿ (:"2012أسامة)، األميف .75

 القاىرة. جامعة ،األفريقية راساتكالد البحكث معيد، الشرقي النيؿ
 ديسػمبرٓ  - ْ مػف الفتػرة تسػكداف بػكر ، الشػرقية لمكاليػات األكؿ األمنػي التنسيقي المؤتمر أكراؽ .76

َُِِ. 
مجمػػػة دراسػػػات سياسػػػية  "منػػػارات أفريقيػػػة التغمغػػػؿ اإلسػػػراييمي فػػػي أفريقيػػػا (:"2010جػػػالك,إدريس) .77

 (.178-173, ص)الصكماؿ
 دكؿ فػي اإلسػراييمي الكجػكد العبلقػات، دفتػر فػي أكلػى ءةقػرا (:"1988حسػب الرسػكؿ, محمػد) .78

  88 .العدد مجمة الراصد, ،"السكداني  الجكار
( بعنػػكاف: العػػرب كالقػػرف األفريقػػي جدليػػة 2011دراسػػة صػػادرة عػػف مجمكعػػة بػػاحثيف كأكػػاديمييف ) .79

كدراسػػػة  تشػػػريف ثػػاني/نكفمبر، المركػػػز العربػػي لؤلبحػػػاث 29-27الجػػكار كاالنتمػػػاء، مػػؤتمر عممػػػي،
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