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تقرير

ســوث24  عــن  ”األمنــاء” 
بتصرف:

خلصت دراسة بحثية إىل أنَّ التواجد 
مضيق  منطقة  يف  واإلقليمــي  الدويل 
باب املنــدب يتخفى بذرائــع غري التي 
يعلنها، وأنَّ أهداف هذه الدول املتصارعة 
الحقيقية تكمن يف الهيمنة، وأّن رصاع 
القوى اإلقليميــة يف املنطقة هو رصاع 
أيديولوجي وسيايس ورصاع نفوذ بيني، 
الذي قد تلعبه جامعة  الدور  محذرة من 
الحوثيني اليمنية، يف تنفيذ أجندة قوى 

إقليمية كإيران يف البالد.
ويف ضوء هــذا الرصاع الذي يرتّكز 
حول أهم منطقة اســرتاتيجية بالنسبة 
أصدرها  التي  الدراســة  قالت  للجنوب، 
مركز ســوث24 لألخبار والدراسات، إّن 
الجنوبيني باتــوا يدركون »كل تفاصيل 
الدويل واإلقليمي عىل املضيق،  التنافس 
وأحقيتهــم يف تأمينه من املخاطر التي 
تهــدده، وإمكانية االســتفادة من هذا 
الجنوبية  قضيتهــم  خدمة  يف  الرصاع 

الوطنية”.
كام حّثت صّناع السياسة الخارجية 
بأن  الخصوص،  وجه  عىل  الجنوب،  يف 
مينحوا ورقة مضيق بــاب املندب حيزا 
الجنويب  الســيايس  الخطاب  يف  أكرب 

الخارجي.
الباحث،  أعدها  التي  الدراسة  ووفقا 
مبارك عامر بــن حاجب، ميّثل »مضيق 
بــاب املندب أحد أهــم املضائق البحرية 
الجيوســيايس  ملوقعة  نظرًا  العامل  يف 
الغنية  األوسط  الرشق  املهم يف منطقة 
التي  الطاقة  جدًا، ليس فقط مبصــادر 
بالنســبة ألوروبا  الحياة  تعترب رشيان 
والعامل،  األمريكية  املتحــدة  والواليات 
واملذهبية  الجيوسياسية  بالرصاعات  بل 
أطامع ونفوذ قوى  وتداعيات  والعرقية، 
عاملية ُكــربى وأُخرى إقليمية تبحث عن 
أو سيايس  أو نفوذ مذهبي  موطئ قدم 

أو اقتصادي يف هذه املنطقة”.
وأّكدت الدراســة بأّن »املنافسة بني 
القوى الُعظمى يف العامل واإلقليم تشتد 
للحصول عىل موطئ قدم لها يف املضيق 

االسرتاتيجي أو ُمحيطه”.
قراءة  البحثيــة  الدراســة  وقّدمت 
شاملة لواقع التنافس الدويل واإلقليمي 
عىل مضيــق باب املندب وأســبابه من 
والخبري  العــريب  الخبري  نظــر  وجهة 

املحيل يف الجنوب.
كام هدفت الدراســة أيضًا وبشكل 
مســتقل إىل تقديــم قــراءة مفصلة 
للموقف الجنويب الرسمي وغري الرسمي 
مــن الــرصاع الــدويل واإلقليمي عىل 
األحقية  اعتبار  املندب، عىل  باب  مضيق 
عىل  للسيطرة  التاريخية  الجيوسياسية 

املضيق وخليج عدن للجنوبيني.
التنافس عىل  واقــع هــذا  ولفهم 
مضيــق باب املنــدب وتكويــن صورة 
شاملة عن حالة االستقطاب يف املضيق 
بني القوى الُعظمــى يف العامل وبعض 
دول اإلقليم، لجأ الباحث إىل اســتخدام 
لتحليل  النقدي  الخطاب  تحليل  منهجية 
الخطــاب اإلعالمــي املحــيل والعريب 
واألجنبــي حيــال ذلك، ســواء كانت 
مقاالت صحفية أو دراســات تحليلية أو 
باإلضافة  وتليفزيونية،  إخبارية  تقارير 
لبعض املقابــالت واملداخالت لصحفيني 

وُكّتــاب وباحثني ومحللني 
ومسؤولني  اســرتاتيجيني 

حكوميني.
هذه  أهميــة  وتكمــن 
أنها  يف  البحثية  الدراســة 
اإلعالمي  الخطــاب  وّظفت 
يف  العريب  وغــري  العريب 
لحالة  مهمة  قــراءة  تقديم 
دويل  واســتقطاب  رصاع 
ُمعلن  غــري  كبري  وإقليمي 
بشكل واضح ومتخفي تحت 
ذرائع اقتصادية أو خدمية أو 
إنسانية، تتزايد معه املخاوف 
من أن يقود هذا الرصاع إىل 

حرب عاملية أخرى.
كــام تكمــن أهميــة 
أنها تســلّط  الدراســة يف 
الضوء عىل القوة الناشــئة 
يف الجنــوب تحــت مضلة 

املجلس االنتقايل الجنويب الحليف القوي 
لدول إقليمية مهمة، والتي تشّكل – هذه 
املد  رافدا لجهودها يف مواجهة   - القوة 
املنطقة وباألخص يف شبة  اإليراين يف 

الجزيرة العربية.
الورقــة ُتظهر مدى  أّن هــذه  كام 
اجتهاد الجنوبيــني يف البحث عن دور 
محوري وفاعل يف ملف املمرات البحرية 
املهمة للعامل كمضيق باب املندب وخليج 
العرب، وفهم  األحمر وبحر  والبحر  عدن 

حالــة الرصاع الــدويل الراهنة عىل يف 
وتقديم  الجيواسرتاتيجية،  املنطقة  هذه 
أنفســهم كحلفاء فاعلــني يف تأمينها 

وحاميتها.
وتوصلــت الدراســة، التــي بلغت 
عــدة  إىل  صفحــة(   40( صفحاتهــا 

استنتاجات، كان من أهمها:
الكبري  واإلقليمي  الدويل  التواجد  إّن 
يف منطقة مضيق بــاب املندب والقرن 
األفريقي يتخفى بحجج غري التي يعلنها، 
ذلك أّن هذه الدول تعلــل تواجدها برفع 

القرصنة  شــعارات مكافحة 
واإلمداد  واإلرهاب  والتهريب 
الواقع  يف  لكنها  اللوجستي، 
تخفــي أهدافهــا الحقيقية 
مــن التواجد والتي تكمن يف 
ألغراض  النفوذ  ومد  الهيمنة 
األوىل.  بالدرجة  سياســية 
كــام أن القــوى الُعظمــى 
وحتــى اإلقليميــة تــرشع 
يف فــرض نفوذها يف هذه 
من  االســرتاتيجية  املناطق 
اتفاقيات  عىل  التوقيع  خالل 
أمنيــة واقتصادية مع الدول 
الفقرية املطلــة عىل املضيق 
والقرن األفريقي امتدادا لقارة 

أفريقيا.
إّن الــرصاع الســيايس 
واألمنــي  واالقتصــادي 
واأليديولوجــي بــني القوى 
اإلقليمية يف الرشق األوسط ليس ببعيد 
عن مضيق باب املنــدب، فجميع القوى 
املتنافسة تبحث عن موطئ قدم لها ودور 
تلعبه يف املضيــق للضغط عىل املجتمع 
الدويل واإلقليمي للقبول بسياستها، كام 
تفعل إيران. إذا ما تم األخذ بعني االعتبار 
بواقع الرتابط القوي بني املضائق الثالثة 
املهمة يف الرشق األوســط املتمثلة يف 
قناة الســويس ومضيق هرمز ومضيق 
التحكم يف أكرث  ُيعــد  التي  املندب،  باب 

إقليمية  لدولــة  منها  بحــري  ممر  من 
ما هيمنة ال يســتهان بهــا يف الرشق 
األوسط. وهذا ما تســعى له إيران بعد 
هيمنتها عــىل مضيق هرمز، فهي تدعم 
يف  لها  ثغرة  لفتــح  الحوثيني  أنصارها 
مضيق باب املندب لفرض سيطرتها عىل 
اإلقليم وفرض رشوطها يف أي تفاوض 
الدويل بخصوص طموحها  املجتمع  مع 

النووي.
باملقابــل يدرك الجنوبيون بشــكل 
واإلقليمي  الــدويل  التواجد  حجم  كبري 
يف منطقة مضيــق باب املندب والذرائع 
التي تتسرت خلفها أطامع الدول العظمى 
واإلقليمية يف الســيطرة والهيمنة عىل 
أيضًا  الجنوبيــون  املنطقة. كــام يدرك 
األهمية الكربى للموقع الجيوســيايس 
أهم  يتواجدون فيــه والقريب من  الذي 
مصــادر الطاقة يف العــامل، واملتحكم 
يف ممرات مائية مهمــة تعترب رشيان 
االقتصاد العاملي مثل بحر العرب وخليج 

عدن ومضيق باب املندب.
نجح الجنوبيون يف اخرتاق الرصاع 
األوسط  الرشق  يف  اإلقليمي   - اإلقليمي 
من خــالل تحالفهم مــع دول التحالف 
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 
املتحدة وعالقاتهم  العربيــة  واإلمارات 
الجيدة مع جمهورية مرص العربية حيث 
تعترب هذه الدول محور إقليمي منافس 
والرتيك واإلرسائييل.  اإليراين  للطموح 
كام نجح الجنوبيون أيضًا يف كســب 
ثقة املجتمع الــدويل من خالل الجهود 
املثمرة التي تبذلهــا قواتهم املحلية يف 
مكافحة اإلرهاب باليمن مبباركة دولية.

التحالف  الجنوبيــون دور  يّثمــن 
باب  األمــن مبضيق  العريب يف حفظ 
املنــدب ويف الســواحل الوطنية، كام 
يطمح الجنوبيــون إىل املزيد من الدعم 
العســكري من التحالف لتــويّل مهمة 
تأمــني املمــرات والســواحل البحرية 
الوطنيــة من األخطار التــي تحيط بها 
مثل القرصنة والهجرة األفريقية والدعم 
اإليراين لجامعة الحوثيني عرب البحر من 
خالل إنشــاء قوة خفر سواحل جنوبية 
عىل أقــل تقدير وتطويــر قدراتها ذات 

الصلة.
التنافس  مــع  الجنوبيون  يتعاطى 
اإلقليمــي والــدويل عــىل مضيق باب 
املندب بقدر عــاٍل من العقالنية واالتزان 
الدعوة  يف  واملوضوعيــة  الطــرح  يف 
الخطابات  أكــدت  فقــد  الســتثامره. 
الجنوبيــة التــي تم تحليلهــا برضورة 
الدويل  التنافــس  هذا  من  االســتفادة 
واإلقليمي لجني مكاســب تخدم الرغبة 
الجنوبية يف حل »قضية شعب الجنوب« 
بـ«اســتعادة  مطالبها  لتحقيــق  تقود 

الدولة« السابقة.
صّناع  البحثية  الدراسة  هذه  تويص 
وجه  عىل  الخارجية  الجنوبية  السياسة 
ورقــة مضيق  يعطوا  بــأن  الخصوص 
بــاب املندب حيــزا أكــرب يف الخطاب 
الســيايس الجنويب الخارجي، والتأكيد 
املمرات  تأمني  الجنوبيني  استطاعة  عىل 
املرتبطة بهــم يف مضيق بــاب املندب 

وخليج عدن مع الرشكاء اإلقليميني.
الرغبة  كــام يــوىص باســتثامر 
يف  االســتقرار  فــرض  يف  الدوليــة 
رشاكات  فرص  لخلق  الجنوبية  األرايض 
الــدويل يف مجاالت أمنية  مع املجتمع 

واقتصادية مختلفة.

• الجنوبيون باتوا يدركون تفاصيل التنافس الدولي واإلقليمي على باب المندب

• بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب.. ممرات مائية تعد شريان االقتصاد العالمي
• على صّناع سياسة الجنوب الخارجية منح ورقة باب 

المندب حيًزا أكبر بخطاب الجنوب السياسي خارجًيا

درا�ضة ت�ضدد على اأهمية تاأمني القوات امل�ضلحة اجلنوبية مل�ضيق باب املندب
 ميثل باب املندب أحد أهم املضائق البحرية بالعالم..


