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تقرير

أمن البحر األحمر وصراعاته:
القاهرة ال تعمل منفردة...
بل مع «الخليج»
ّ
في ظل سياسة التوازنات
وصراع المصالح والنفوذ
للقوى العربية والشرق
أوسطية في القرن األفريقي
ّ
المطل على البحر األحمر،
بدأت القاهرة قبل أيام
تحركًا مع السودان من أجل
التنسيق األمني والسياسي
لدعم مصالحها هناك ،في
مشهد يطرح أسئلة بشأن
مجمل أدوارها ضمن تلك
المساحة اإلستراتيجية

القاهرة ــ األخبار
كشف االجتماع الرباعي الــذي انعقد
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،بني
وزيـ ـ ــري ال ـخــارج ـيــة ورؤس ـ ـ ــاء أج ـهــزة
األمن واملخابرات في مصر والسودان،
عـ ـ ــن م ـ ـسـ ــاعـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ل ـل ـت ـن ـس ـيــق
ال ـع ـس ـكــري واألمـ ـن ــي وال ـس ـيــاســي في
ملف أمن البحر األحمر ،في إطار رؤية
ّ
واضحة تطلع عليها الدول الرئيسية
في اإلقليم ،بخاصة السعودية ،وذلك
بعد املناورات السياسية بني البلدين
ال ـت ــي ت ــواص ـل ــت م ـنــذ زيـ ـ ــارة الــرئـيــس
التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم
ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،وإب ــرام ــه
صفقة جزيرة سواكن.
ّ
مـ ـ ـس ـ ــؤول دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي م ــطـ ـل ــع ع ـلــى
امل ـ ـلـ ــف األفـ ــري ـ ـقـ ــي ي ـ ـقـ ــول ف ـ ــي ح ــدي ــث
ّ
إل ــى «األخـ ـب ــار» إن «م ـلــف أم ــن البحر
األحمر من الشواغل الرئيسة لــإدارة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،خـ ــاصـ ــة فــي
ّ
ظ ـ ــل إعـ ـ ـ ــادة رس ـ ــم خ ــري ـط ــة ال ـس ـي ــادة
ّوالـتــوازنــات فــي املنطقة» ،مشيرًا إلى
أنه «رغم ما ُيعلنه الجانب السوداني
ّ
مــن أن تسليم جــزيــرة ســواكــن املطلة
على البحر األحمر إلى اإلدارة التركية
هو مجرد صفقة تنموية إلعادة تأهيل
ال ـجــزيــرة وجـعـلـهــا مـقـصـدًا سياحيًا،

ّ
(فإن ذلك) لم يكن مصدر طمأنة ملصر،
ّ
خاصة في ظل املعلومات املتوافرة عن
ات ـفــاقــات ت ـعــاون وت ـعــزيــزات عسكرية
تركية للسودان».
ّ
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
التركي ،مولود جاويش أوغلو ،أعلن
ف ــي أعـ ـق ــاب زي ـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
للخرطوم عــن توقيع اتفاقات تتعلق
بــأمــن الـبـحــر األح ـم ــر ،م ــؤك ـدًا اهـتـمــام
تركيا بأمن السودان وغيرها من الدول
املـطـلــة عـلــى ه ــذا الـبـحــر كــالـصــومــال،
والف ـت ــا إل ــى أن بـ ــاده ت ــواص ــل تعزيز
ال ـت ـع ــاون ف ــي ال ـص ـنــاعــات الـعـسـكــريــة
والدفاعية مع السودان.
املصدر الدبلوماسي يوضح في سياق
ّ
حديثه أن «االجتماع (مع السودانيني)

مصر ال تتحرك وحدها إذ
هناك تنسيق دائم مع
السعودية وغيرها

لـ ـ ــم يـ ـحـ ـس ــم بـ ـشـ ـك ــل ن ـ ـهـ ــائـ ــي ص ـي ـغــة
األمني في هــذا امللف ،ولكنه
التعاون
َّ
ع ـلــى األقـ ــل م ــث ــل ب ــداي ــة لـتــوضـيـحــات
م ـب ــاش ــرة ل ـك ــا ال ـط ــرف ــن ع ــن طـبـيـعــة
أي ت ـح ــرك ــات ت ـب ــدو م ـق ـل ـقــة» ،مـشـيـرًا
فــي ذل ــك إل ــى الـتـخـ ّـوفــات الـتــي أبــداهــا
السودانيون إزاء «تحركات عسكرية،
ّمصرية إمــاراتـيــة مــع إريـتــريــا» ،يــرون
أنها قد تستهدفهم.
امل ـص ــدر الـ ــذي ح ـضــر ال ـل ـق ــاءات الـتــي
ّ
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ي ـض ـي ــف أن
«االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع حـ ـس ــم أي ـ ـضـ ــا ع ـن ــاص ــر
ال ـت ـهــديــد ال ـت ــي تـتـفــق ال ــدول ـت ــان على
الـتـعــامــل مـعـهــا ،وذل ــك فــي إط ــار رؤيــة
إقليمية لتحقيق أمن املنطقة وحماية
امل ـ ـصـ ــالـ ــح امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،وخ ـ ـلـ ــص إل ــى
ال ـت ـعــاون بـشـفــافـيــة وت ـحــديــد مــواقــف
مـ ــوحـ ــدة فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـت ـح ــرك ــات
الـحــوثـيــن أو إي ــران وتــركـيــا ،وأهمية
التنسيق املستمر مــع الـسـعــوديــة في
هذا اإلطار».
كانت معلومات متداولة إعالميًا تشير
إلى تحركات أمنية مصرية مع الدول
األفــريـقـيــة املطلة على البحر األحـمــر،
عـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا إري ـ ـتـ ــريـ ــا والـ ـص ــوم ــال
وجيبوتي ،هدفها ّ
تتبع ّ
أي تحركات
تركية للتدخل أو فــرض نـفــوذهــا في
املـنـطـقــة ،س ــواء أك ــان مــن ب ــاب تـعــاون

اقتصادي ،أم من باب تعاون عسكري.
وع ــززت هــذه التقارير زي ــارة الرئيس
اإلري ـت ــري ،أس ـيــاس أف ــورق ــي ،للقاهرة
عقب زيــارة أرودغــان للخرطوم ،وكان
امللف الرئيسي على أجندة اجتماعات
الـسـيـســي ـ ـ أف ــورق ــي ه ــو م ـلــف الـبـحــر
األح ـ ـمـ ــر ،وك ـي ـف ـيــة الـ ـتـ ـع ــاون ض ــد أي
ت ـح ــرك ــات «ق ـ ــد تـ ـض ـ ّـر األمـ ـ ــن ال ـقــومــي
واملصالح املصرية في املنطقة».
مسؤول أمني آخر مطلع على امللفات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ي ـل ـف ــت فـ ــي تـ ـص ــري ــح إل ــى

تقرير

العالقة بين سيول وواشنطن تهتز؟
جمع «أولمبياد السالم»
ما فرقته السياسة منذ
سنوات ،إذ ّباتت كل المؤشرات
ّ
تدل على أن سيول وبيونغ
يانغ تتجهان نحو عقد
األهم
«قمة» قد ال تكون
ُ
في تاريخ البلدين ،لكنها تزعج
حليفة «الجنوب» ،واشنطن
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ال ـت ـص ـع ـي ــدي ــة
تـجــاه كــوريــا الـشـمــالـيــة خ ــال جولته
اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،ع ـ ـ ـ ــاد نـ ـ ــائـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ،مــايــك ب ـنــس ّ ،إل ــى «خـفــض
حــدة التصريحات» ،إذ ملــح أمــس إلى
احتمال عقد حــوار مباشر مــع كوريا
ال ـش ـم ــال ـي ــة .وقـ ـ ــال إن بـ ـ ــاده وك ــوري ــا
الجنوبية «اتفقتا على ش ــروط ملزيد
من التواصل الدبلوماسي مع الشمال،
ً
أوال م ــع س ـي ــول ،وق ــد يـ ــؤدي ذل ــك في
م ــا ب ـعــد إل ــى م ـح ــادث ــات م ـبــاشــرة مع
واشنطن دون شــروط مسبقة» .ولفت
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
ب ـ ــوس ـ ــت» ،إل ـ ــى أن ب ـ ـ ــاده س ـت ــواص ــل
«أق ـص ــى حـمـلــة ض ـغ ــط» ع ـلــى بـيــونــغ
يانغ ،لكنها ستكون «منفتحة على أي
محادثات محتملة في الوقت نفسه».

ّ
وأش ــارت تعليقات بنس إلــى أن إدارة
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب،
ال ـت ــي ات ـخ ــذت مــوق ـفــا م ـت ـشــددًا بـشــأن
الحوار مع كوريا الشمالية ،قد تبدو
أكثر «تأييدًا للخيارات الدبلوماسية»،
ّ
إذ نقلت الصحيفة عن بنس قوله إن
«املسألة هي أنه ال يمكن أي ضغط أن
يفلح حتى يقوموا بفعل شيء يعتقد
التحالف أنــه يمثل خطوة لها مغزى
تجاه نزع السالح النووي ...وبالتالي،
ّ
إن أقـ ـص ــى ح ـم ـل ــة ض ـغ ــط سـتـسـتـمــر
وت ـ ـش ـ ـتـ ــد ،لـ ـك ــن إذا أرادوا ال ـ ـحـ ــوار
فسنتحاور».
وتـ ـ ـت ـ ــال ـ ــت ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
األم ـيــرك ـيــن ب ـش ــأن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
ف ــي ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن ،فـبـعــد بـنــس،
قــال وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي ،جايمس
ّ
ماتيس ،إن «من السابق ألوانه معرفة
إن كانت االنفراجة الدبلوماسية بني
ال ـكــوري ـتــن ف ــي األومل ـب ـي ــاد (ال ـش ـتــوي
الـ ــذي تـسـتـضـيـفــه ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة)
سـتــؤدي إلــى نـتــائــج ،لكن الـخـطــوة لم
تــدق إسفينًا بــن واشنطن وسـيــول».
وتقريبًا ،كــرر تعليقات بنس بالقول:
«على املستوى السياسي في سيول،
ال يمكن أن يحدث خالف بيننا بفعل
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة» .وب ــاإلض ــاف ــة إلــى
بنس ومــاتـيــس ،قــال وزي ــر الخارجية
األمـيــركــي ،ريكس تيلرسون املوجود
ّ
في القاهرة ،إن «األمر يرجع إلى كوريا
الشمالية التخاذ قرار بشأن متى تكون
م ـس ـت ـعــدة ل ــانـ ـخ ــراط ف ــي م ـح ــادث ــات
صادقة مع الواليات املتحدة» ،مضيفًا
ّ
أن «م ــن ال ـســابــق ألوانـ ــه ق ــول إن هــذه

مشجعو كوريا الشمالية في دورة األلعاب األولمبية (أ ف ب)

ّ
يبدو أن التباين بين
واشنطن و«الجنوب»
أدى إلى سحب األولى
ترشيح سفير

بداية عملية دبلوماسية».
ورغ ــم ح ــرص اإلدارة األمـيــركـيــة على
الـتــأكـيــد م ــن خ ــال مـســؤولـيـهــا أن ما
ي ـح ــدث م ــن ت ـق ــارب ب ــن ب ـيــونــغ يــانــغ
وسـيــول لــن يؤثر فــي عالقة واشنطن
باألخيرة ،وأن سيول ـ حليفة وشنطن
ـ ملتزمة سياسة الحلف الــذي يقوده
ّ
األم ـي ــرك ـي ــون ض ــد ب ـيــونــغ ي ــان ــغ ،ف ــإن
ال ـت ـب ــاي ــن ب ــن رؤى ال ـح ـل ـي ـف ـتــن ب ــات
ملموسًا .وكــان من ِنتاج هذا التباعد
بــن سيول وواشنطن إعــان األخيرة
قبل أيــام سحب ترشيحها للمسؤول

الـســابــق فــي الـبـيــت األب ـيــض ،فيكتور
تشا ،لشغل منصب السفير في كوريا
الجنوبية .ووفـقــا لدبلوماسي كــوري
ج ـنــوبــي ،إن سـحــب تـشــا ج ــاء بسبب
«عدم تبني البلدين مواقف متطابقة،
ف ـم ــون ي ــدع ــو إلـ ــى ال ـ ـحـ ــوار ح ـت ــى مــن
ق ـب ــل وص ــول ــه إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة ف ــى أي ــار
املاضي ،بينما يطالب البيت األبيض
بيونغ يانغ بإجراءات ملموسة لنزع
سالحها كشرط مسبق ألي حوار».
وينسب الدبلوماسي القرار األميركي
بتأجيل م ـنــاورات عسكرية املشتركة
مـ ــع كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة إل ـ ــى مـ ــا بـعــد
انتهاء األوملبياد ،إلى أنه «جاء متأثرًا
بــالـخــاف بــن الـبـلــديــن» ،وذل ــك برغم
إع ــان وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي ،سابقًا
ُّ
أن «القرار اتخذ ألسباب عملية وليس
ّ
سياسية» .ويضيف أن ما قاله ماتيس
ً
ُيـعـ ُّـد «تجميال لـلــواقــع» السائر عكس
ما يريد ترامب «الذي ال يفضل الحوار
مع الكوريني الشماليني».
بـعـيـدًا عــن االخ ـتــافــات بــن الـحـلـفــاء،
ّ
استمرت سيول في خطوات التقارب
م ـ ــع بـ ـي ــون ــغ ي ـ ــان ـ ــغ ،إذ أعـ ـلـ ـن ــت ف ــور
اختتام الوفد الكوري الشمالي الرفيع
امل ـس ـت ـ ّـوى زي ــارت ــه ال ـت ــي دام ـ ــت ثــاثــة
أيام ،أنها «ستحاول ترتيب املزيد من
ال ـل ـقــاءات بــن الـعــائــات الـتــي فرقتها
ال ـح ــرب ال ـك ــوري ــة وال ـس ـع ــي لتخفيف
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة م ـ ــع ال ـ ـجـ ــارة
ال ـش ـمــال ـيــة ك ـخ ـطــوتــن أولـ ـي ــن ت ـجــاه
تـمـهـيــد ال ـطــريــق أم ــام قـمــة نـ ــادرة بني
الكوريتني».
(األخبار)

