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متغيرات دولية وإقليمية
ــر  ــال املؤمت ــي، خ ــج ي ــي، وان ــة الصين ــر الخارجي ــد وزي أك
الصحفــي الــذي جمعــه بنظــره اإلثيــويب، دمقــي مكونــن، أن 
ــا تســتهدف يف األســاس تأكيــد الدعــم  زيارتــه إىل أديــس أباب
الصينــي للحكومــة اإلثيوبيــة برئاســة، آيب أحمــد، وتــأيت زيــارة 
الوزيــر الصينــي إىل إثيوبيــا يف ختــام جولتــه بالقــارة األفريقية، 
والتــي جــاءت يف األســاس للمشــاركة يف املؤمتــر الــوزاري 
الثامــن ملنتــدى التعــاون الصينــي – اإلفريقــي “فــوكاك”، وقــد 

ارتبطــت زيارتــه إىل أديــس أبابــا باملتغــرات التاليــة:

1- مســاعٍ أمريكيــة لالنخــراط يف أفريقيــا: ســبقت زيــارة 
ــة أخــرى قــام بهــا  ــا جول وزيــر الخارجيــة الصينــي إىل إثيوبي
نظــره األمريــي، أنتــوين بلينكــن، للقــارة األفريقيــة منتصــف 
نوفمــر املــايض، والتــي شــهدت ثــاث محطــات رئيســية، هــي 
كينيــا ونيجريــا والســنغال، حيــث اســتهدفت جولــة بلينكــن 
تعزيــز النفــوذ والحضــور األمريــي يف أفريقيــا، ومحاولــة 

بلــورة اســراتيجية جديــدة لواشــنطن بغــرض مواجهــة تنامــي 
ــارة.  ــرويس بالق ــي وال ــن الصين النفوذي

ــا  ــا: تشــهد إثيوبي ــم يف إثيوبي ــراع القائ ــم حــدة ال 2- تفاق
تصاعــداً مضطــرداً يف حــدة الــراع القائــم بــن القــوات 
ــي تقودهــا جبهــة  ــة، والقــوات الت التابعــة للحكومــة املركزي
تحريــر التيجــراي، خاصــة بعدمــا باتــت األخــرة عــى تخــوم 
ــى  ــوم ع ــا بالهج ــن قيامه ــاً ع ــا، فض ــس أباب ــة أدي العاصم
الطريــق الــذي يربــط أديــس أبابــا بجيبــويت، حيــث يــأيت عــر 
ــا مــن العــامل الخارجــي،  هــذا الخــط أغلــب صــادرات إثيوبي
ــة مــن تأمــن هــذا  ــل أن تتمكــن القــوات اإلثيوبي ــك قب وذل

ــق. الطري

3- ضغوطــات غربيــة عــى أديــس أبابــا: تواجــه حكومــة آيب 
ــراع الراهــن  ــدة بســبب ال ــة متزاي أحمــد ضغوطــات غربي
ــانية  ــة إنس ــرز أزم ــذي أف ــراي، وال ــر التيج ــة تحري ــع جبه م
ــد  ــدن، إىل التهدي ــي، جــو باي حــادة، دفعــت الرئيــس األمري
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قــام وزيــر الخارجيــة الصينــي، وانــج يــي، بزيــارة رســمية إلــى إثيوبيــا، فــي مطلــع ديســمبر 2021، والتــي تعــد 
األولــى لمســؤول صينــي رفيــع المســتوى منــذ بدايــة الصــراع الراهــن، بيــن حكومــة أديــس أبابــا برئاســة، آبــي 
أحمــد، وجبهــة تحريــر التيجــراي، فــي نوفمبــر 2020، وهــو مــا أضفــى علــى هــذه الزيــارة أهميــة كبيــرة، خاصــًة 
أنهــا تأتــي بعــد أســبوعين فقــط مــن جولــة وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي بلينكــن، إلــى القــارة األفريقيــة.

قلــب الموازيــن: أبعــاد ودالالت زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي إلــى إثيوبيــا, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1413، 8 ديســمبر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بفــرض عقوبــات عــى الحكومــة اإلثيوبيــة، فضــاً عــن اتجــاه 
ــه.  ــر ذات ــح باألم ــاد األورويب إىل التلوي االتح

يف املقابــل، شــهدت األســابيع األخــرة تصاعــداً واضحــاً يف 
ــا وكل مــن بكــن وموســكو،  وتــرة التواصــل بــن أديــس أباب
والــذي انعكســت نتائجــه يف تدخــل الصــن وروســيا والهنــد 
لرفــض مقــرح إيرلنــدا يف مجلــس األمــن الــدويل بشــأن فــرض 
ــت  ــرح الــذي كان ــا، وهــو املق ــس أباب ــى أدي ــات ع عقوب

تدعمــه واشــنطن وعــدد مــن الــدول الغربيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، أشــارت بعــض التقاريــر إىل قيــام 
الواليــات املتحــدة قبــل أســبوع بإرســال ثاث ســفن عســكرية 
بالقــرب مــن إثيوبيــا، بدعــوى مســاعدة ســفارة واشــنطن يف 
ــة،  ــا ورعاياهــا يف حــال تدهــورت األوضــاع األمني أديــس أباب
غــر أن البعــض رأى يف هــذه الخطــوة رســالة تهديــد أمريكيــة 
غــر مبــارشة، وأملحــت تقاريــر بأن تريحــات وزيــر الخارجية 
الصينــي، وانــج يــي، بشــأن رفــض بــاده أي تدخــات خارجيــة 

يف إثيوبيــا جــاءت رداً عــى التحــركات األمريكيــة األخــرة.

دوافع الزيارة الصينية
ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــأيت زي ــابقة، ت ــورات الس ــل التط يف ظ
الصينــي إىل إثيوبيــا بغــرض تحقيــق بعــض األهــداف، والتــي 

ــايل: ــا عــى النحــو الت ميكــن توضيحه

أبابــا: أعلــن وزيــر  الدعــم ألديــس  1- تأكيــد اســتمرار 
الخارجيــة الصينــي، وانــغ يــي، أثنــاء زيارتــه إثيوبيــا، أن بــاده 
ــتقرار.  ــام واالس ــق الس ــا لتحقي ــس أباب ــم أدي ــتواصل دع س
ومل يقتــر الدعــم الصينــي عــى املواقــف الدبلوماســية، 
ــك إىل الدعــم العســكري، فقــد قدمــت بكــن  ــل وصــل ذل ب
ــة،  ــخ صيني ــل يف صواري ــا، متث ــس أباب دعــاً عســكرياً إىل أدي
فضــاً عــن نوعــن مــن أنظمــة راجــات الصواريــخ املتعــددة 

ــه آر 2”. ــو إي ــه 200” و”نورينك ــت إي ــة، “كال الثقيل

2- قطــع الطريــق أمــام حلفــاء واشــنطن: نــر املوقــع 
 )CGTN( ”اإلخبــاري الحكومــي الصينــي “يس جــي يت إن
خــراً، يف 1 ديســمر، عــن عقــد واشــنطن لقــاء عــر اإلنرنــت 
الفيدراليــة  للقــوات  املتحــدة  “الجبهــة  عــن  ملمثلــن 
والكونفدراليــة اإلثيوبيــة” التــي تقودهــا قــوات جبهــة تحرير 

ــية. ــبوتنيك الروس ــاة س ــن قن ــاً ع ــك نق ــراي، وذل التيج

هودلســتون،  فيــي  إن  إىل  الصينــي  املوقــع  وأشــار 
ــذا  ــت يف ه ــا، قال ــابقة إلثيوبي ــة الس ــية األمريكي الدبلوماس
ــاً  ــق “نجاح ــرى التيجــراي تحق ــل يف أن ت ــا تأم ــاع إنه االجت
عســكرياً” يف حربهــا ضــد الحكومــة اإلثيوبيــة، وهــو مــا قــد 

يــؤرش إىل وجــود تحــركات أمريكيــة تســتهدف دعــم التحالف 
املنــاوئ لحكومــة آيب أحمــد، بهــدف اإلطاحــة بــه وتأســيس 
مرحلــة انتقــال ســيايس تتــم مبوجبهــا إقامــة حكومــة جديدة.

وياحــظ أن زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي إىل إثيوبيــا، 
يف 1 ديســمر، جــاءت بالتزامــن مــع هــذا الترسيــب، وهــو مــا 
قــد يكــون مــؤرشاً عــى اتجــاه بكــن لدعــم إثيوبيــا عســكرياً 

رداً عــى املوقــف األمريــي.  

3- اســتغالل توتــر العالقــات األمريكيــة – اإلثيوبيــة: وجهــت 
ــرة  ــرة األخ ــال الف ــادة خ ــادات ح ــد انتق ــة آيب أحم حكوم
ــود  ــة إىل وج ــة، ملمح ــدول األوروبي ــدة وال ــات املتح للوالي
ــا.  ــس أباب ــتقرار أدي ــة اس ــة تســتهدف زعزع أطــراف خارجي

ويف هــذا الســياق، يبــدو أن بكــن تســعى الســتغال 
التصدعــات املتزايــدة يف عاقــات إثيوبيــا بالواليــات املتحــدة 
لتعزيــز نفوذهــا وحضورهــا املبــارش يف القــرن األفريقــي 
عــر أديــس أبابــا، وهــو األمــر الــذي رمبــا عززتــه تريحــات 
ــذي  ــوان، وال ــي ي ــاو ت ــا، تش ــدى إثيوبي ــي ل ــفر الصين الس
ــداً  ــا، منتق ــس أباب ــا ألدي ــتواصل دعمه ــاده س ــح إىل أن ب أمل

ــة. ــدول الداخلي ــؤون ال ــا يف ش ــدة لتدخله ــات املتح الوالي

4- حاميــة ســوق أفريقيــة مهمــة لبكــن: متثــل أديــس أبابــا 
أهميــة اســراتيجية بالنســبة للصــن، ســواء باعتبارهــا بوابــة 
رئيســية للســوق األفريقيــة الواعــدة، والتــي تحظــى باهتــام 
ــا  ــة ذاته خــاص بالنســبة لبكــن، أو بســبب الســوق اإلثيوبي
ــد  ــرة، وال تري ــة كب ــتثارات صيني ــى اس ــوي ع ــي تنط والت
ــة،  ــار الدول ــال انهي ــوي ح ــذا الســوق الحي بكــن خســارة ه
أو ســقوط العاصمــة، والــذي قــد ميهــد الطريــق أمــام انــدالع 

حــروب أهليــة.

حجــم  حيــث  مــن  األوىل  املرتبــة  يف  بكــن  وتــأيت 
االســتثارات األجنبيــة املبــارشة يف إثيوبيــا، مبــا يتجــاوز حاجــز 
الـــ 60% مــن إجــايل االســتثارات األجنبيــة يف أديــس أبابــا 
يف عــام 2019. كــا مّولــت الصــن الطريــق الرسيــع الواصــل 
ــويت، فضــاً عــن خــط الســكة  ــاء جيب ــا ومين ــن أديــس أباب ب
الحديــدي بينهــا، وبالتــايل ففــي ظــل وجــود القاعــدة 
العســكرية الصينيــة يف جيبــويت، أضحــى هــذا الطريــق ميثــل 
بوابــة بكــن نحــو رشق ووســط أفريقيــا، ومــن ثــم فقــد متثــل 
هيمنــة جبهــة تحريــر التيجــراي عــى هــذا الطريــق تهديــداً 

ــة. ــح الصيني ــارشاً للمصال مب

الفــرة  خــال  الصينيــة  الــركات  انخرطــت  كذلــك، 
املمتــدة مــن 2008 وحتــى 2018 يف أكــر مــن ألــف مــروع 
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ــن  ــا م ــن انتهائه ــم م ــا. وعــى الرغ اســتثاري داخــل إثيوبي
نحــو 600 مــروع، بيــد أن الكثــر منهــا ال تــزال قيــد 
التنفيــذ، فضــاً عــن اتجــاه هــذه املروعــات إىل التزايــد، يف 
ــس  ــة تعمــل يف أدي ظــل وجــود أكــر مــن 500 رشكــة صيني
أبابــا، بقيمــة اســتثارات تتجــاوز الـــ 1.5 مليــار دوالر. وتبلــغ 
إجــايل القــروض الصينيــة إلثيوبيــا، حتــى عــام 2018، حــوايل 

13.7 مليــار دوالر. 

كــا ســاعدت بكــن الحكومــة اإلثيوبيــة إلطــاق أول قمــر 
صناعــي إثيــويب “إتــرس – ETRSS – 1( ”1( يف ديســمر 
2019، فضــاً عــن إعــان البلديــن يف فرايــر 2021 عــن توقيع 
اتفاقيــة تســتهدف تعزيــز التعــاون التكنولوجــي بينهــا، مــن 

دون اإلفصــاح عــن أيــة تفصيــات تتعلــق بهــذا االتفــاق.

تحوالت ميدانية الفتة
ــا  ــي إىل أديــس أباب ــة الصين ــر الخارجي ــارة وزي ياحــظ أن زي
قــد رافقهــا تطــورات ميدانيــة ودالالت سياســية الفتــة، والتــي 

ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
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تطــورات ملفتــة عــى جبهــة القتــال يف إثيوبيــا، إذ إنــه بعــد 
عــدة أســابيع مــن تواصــل زحــف التيجــراي نحــو العاصمــة 
احتــاالت  قــرب  رجحــت  تقديــرات  ووجــود  اإلثيوبيــة، 
ســقوط حكومــة آيب أحمــد، بــدأت الكفــة تتأرجــح منــذ 
ــة  ــوات الحكومي ــتعادة الق ــع اس ــايض، م ــر امل ــر نوفم أواخ
اإلثيوبيــة الســيطرة عــى بعــض املــدن التــي كانــت اســتولت 

ــراي.  ــة التيج ــا جبه عليه

ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــع زي ــورات م ــذه التط ــوازت ه وت
ــذا  ــر إىل أن ه ــد يش ــا ق ــو م ــا، وه ــس أباب ــي إىل أدي الصين
التقــدم مــن قبــل القــوات اإلثيوبيــة جــاء بدعــم مبــارش مــن 
قبــل الصــن، أو، عــى األقــل، محاولــة مــن جانبهــا لاســتفادة 
مــن هــذه املتغــرات لتعزيــز مكاســبها عــر التلويــح باتجاهها 

لانخــراط بشــكل أوســع يف دعــم حكومــة آيب أحمــد يف 
ــة التيجــراي. مواجه

ــة  ــر الخارجي ــارة وزي 2- دعــم ســلطة آيب أحمــد: جــاءت زي
الصينــي إىل إثيوبيــا، وتريحاتــه التــي أكــد مــن خالهــا عــى 
ــات  ــض أي ضغوط ــا ورف ــس أباب ــة أدي ــاده لحكوم ــم ب دع
تراجــع  بشــأن  مهــاً  مــؤرشاً  لتعكــس  عليهــا  مفروضــة 
ــد نســبياً، خاصــة يف ظــل  ــاالت ســقوط نظــام آيب أحم احت
الحديــث عــن اســتعادة قواتــه وامليليشــيات املتحالفــة معــه 
ــد  ــذي ق ــر ال ــر، وهــو األم ــم العف ــدن يف إقلي ــن امل ــد م ملزي
يرتــب حالــة مــن الجمــود امليــداين التــي تتطلــب مفاوضــات 

ــة. ــية الحق دبلوماس
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ــك  ــا يف ذل ــرب، مب ــل الغ ــن قب ــة م ــركات مكثف ــرة تح األخ
ــدت  ــا، عم ــن إثيوبي ــا م ــحب رعاياه ــدة، لس ــات املتح الوالي
بكــن إىل االحتفــاظ مبواطنيهــا العاملــن يف إثيوبيــا، كــا 
جــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي لتعــزز مــدى تبايــن 
بكــن  موثوقيــة  لتعزيــز  محاولــة  الصينيــة، يف  السياســة 
كحليــف اســراتيجي للــدول األفريقيــة، بخــاف املوقــف 
األمريــي واألورويب املتأرجــح، كــا أكــد الوزيــر الصينــي عــى 
مــدة ثقــة بــاده يف قــدرة الحكومــة اإلثيوبيــة يف فــرض األمــن 

واالســتقرار.

ويف الختــام، ميكــن القــول إن التطــورات امليدانيــة يف 
إثيوبيــا قــد تــؤرش إىل تحــّول القــارة األفريقيــة لســاحة رئيســة 
ــى  ــر ع ــوف يؤث ــكل س ــي، بش ــي – األمري ــس الصين للتناف
خريطــة النفــوذ يف منطقــة القــرن األفريقــي عــى األقــل، بيــد 
أن األمــر ال يرجــح أن يفــي بســهولة عــن طرفــن أحدهــا 
ــعى إىل  ــع أن يس ــا يتوق ــارس، إذ إن كاه ــر خ ــح واآلخ راب
ــوذه يف  ــز نف ــا يف تعزي ــد عليه ــي يعتم ــات الت ــيع اآللي توس
ــة  ــد األوضــاع األمني ــد مــن تعقي املنطقــة، وهــو مــا قــد يزي

ــاك. ــية هن والسياس
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