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قلب املوازين:
أبعاد ودالالت زيارة وزير اخلارجية الصيني إىل إثيوبيا
العدد  8 ،1413ديسمبر 2021

قــام وزيــر الخارجيــة الصينــي ،وانــج يــي ،بزيــارة رســمية إلــى إثيوبيــا ،فــي مطلــع ديســمبر  ،2021والتــي تعــد
األولــى لمســؤول صينــي رفيــع المســتوى منــذ بدايــة الصــراع الراهــن ،بيــن حكومــة أديــس أبابــا برئاســة ،آبــي
أحمــد ،وجبهــة تحريــر التيجــراي ،فــي نوفمبــر  ،2020وهــو مــا أضفــى علــى هــذه الزيــارة أهميــة كبيــرة ،خاصـ ًـة
أنهــا تأتــي بعــد أســبوعين فقــط مــن جولــة وزيــر الخارجيــة األمريكــي ،أنتونــي بلينكــن ،إلــى القــارة األفريقيــة.

متغيرات دولية وإقليمية
أكــد وزيــر الخارجيــة الصينــي ،وانــج يــي ،خــال املؤمتــر
الصحفــي الــذي جمعــه بنظــره اإلثيــويب ،دمقــي مكونــن ،أن
زيارتــه إىل أديــس أبابــا تســتهدف يف األســاس تأكيــد الدعــم
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 باملتغ ـرات التاليــة:
 -1مســاعٍ أمريكيــة لالنخــراط يف أفريقيــا :ســبقت زيــارة
وزيــر الخارجيــة الصينــي إىل إثيوبيــا جولــة أخــرى قــام بهــا
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 اسـراتيجية جديــدة لواشــنطن بغــرض مواجهــة تنامــي
النفوذيــن الصينــي والــرويس بالقــارة.
 -2تفاقــم حــدة ال ـراع القائــم يف إثيوبيــا :تشــهد إثيوبيــا
تصاعــدا ً مضطــردا ً يف حــدة الــراع القائــم بــن القــوات
التابعــة للحكومــة املركزيــة ،والقــوات التــي تقودهــا جبهــة
تحريــر التيج ـراي ،خاصــة بعدمــا باتــت األخــرة عــى تخــوم
العاصمــة أديــس أبابــا ،فضــاً عــن قيامهــا بالهجــوم عــى
الطريــق الــذي يربــط أديــس أبابــا بجيبــويت ،حيــث يــأيت عــر
هــذا الخــط أغلــب صــادرات إثيوبيــا مــن العــامل الخارجــي،
وذلــك قبــل أن تتمكــن القــوات اإلثيوبيــة مــن تأمــن هــذا
الطريــق.
 -3ضغوطــات غربيــة عــى أديــس أبابــا :تواجــه حكومــة آيب
أحمــد ضغوطــات غربيــة متزايــدة بســبب ال ـراع الراهــن
مــع جبهــة تحريــر التيجــراي ،والــذي أفــرز أزمــة إنســانية
حــادة ،دفعــت الرئيــس األمريــي ،جــو بايــدن ،إىل التهديــد

قلــب الموازيــن :أبعــاد ودالالت زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي إلــى إثيوبيــا ,تقديــرات المســتقبل ,العــدد  8 ،1413ديســمبر ،2021
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بفــرض عقوبــات عــى الحكومــة اإلثيوبيــة ،فضـاً عــن اتجــاه
االتحــاد األورويب إىل التلويــح باألمــر ذاتــه.
يف املقابــل ،شــهدت األســابيع األخــرة تصاعــدا ً واضحـاً يف
وتــرة التواصــل بــن أديــس أبابــا وكل مــن بكــن وموســكو،
والــذي انعكســت نتائجــه يف تدخــل الصــن وروســيا والهنــد
لرفــض مقــرح إيرلنــدا يف مجلــس األمــن الــدويل بشــأن فــرض
عقوبــات عــى أديــس أبابــا ،وهــو املقــرح الــذي كانــت
تدعمــه واشــنطن وعــدد مــن الــدول الغربيــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،أشــارت بعــض التقاريــر إىل قيــام
الواليــات املتحــدة قبــل أســبوع بإرســال ثالث ســفن عســكرية
بالقــرب مــن إثيوبيــا ،بدعــوى مســاعدة ســفارة واشــنطن يف
أديــس أبابــا ورعاياهــا يف حــال تدهــورت األوضــاع األمنيــة،
غــر أن البعــض رأى يف هــذه الخطــوة رســالة تهديــد أمريكيــة
غــر مبــارشة ،وأملحــت تقاريــر بأن ترصيحــات وزيــر الخارجية
الصينــي ،وانــج يــي ،بشــأن رفــض بــاده أي تدخــات خارجيــة
يف إثيوبيــا جــاءت ردا ً عــى التحــركات األمريكيــة األخــرة.
دوافع الزيارة الصينية

يف ظــل التطــورات الســابقة ،تــأيت زيــارة وزيــر الخارجيــة
الصينــي إىل إثيوبيــا بغــرض تحقيــق بعــض األهــداف ،والتــي
ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تأكيــد اســتمرار الدعــم ألديــس أبابــا :أعلــن وزيــر
الخارجيــة الصينــي ،وانــغ يــي ،أثنــاء زيارتــه إثيوبيــا ،أن بــاده
ســتواصل دعــم أديــس أبابــا لتحقيــق الســام واالســتقرار.
ومل يقتــر الدعــم الصينــي عــى املواقــف الدبلوماســية،
بــل وصــل ذلــك إىل الدعــم العســكري ،فقــد قدمــت بكــن
دع ـاً عســكرياً إىل أديــس أبابــا ،متثــل يف صواريــخ صينيــة،
فضـاً عــن نوعــن مــن أنظمــة راجــات الصواريــخ املتعــددة
الثقيلــة“ ،كالــت إيــه  ”200و”نورينكــو إيــه آر .”2
 -2قطــع الطريــق أمــام حلفــاء واشــنطن :نــر املوقــع
اإلخبــاري الحكومــي الصينــي “يس جــي يت إن” ()CGTN
خـرا ً ،يف  1ديســمرب ،عــن عقــد واشــنطن لقــاء عــر اإلنرتنــت
ملمثلــن عــن “الجبهــة املتحــدة للقــوات الفيدراليــة
والكونفدراليــة اإلثيوبيــة” التــي تقودهــا قــوات جبهــة تحرير
التيجــراي ،وذلــك نقــاً عــن قنــاة ســبوتنيك الروســية.
وأشــار املوقــع الصينــي إىل إن فيــي هودلســتون،
الدبلوماســية األمريكيــة الســابقة إلثيوبيــا ،قالــت يف هــذا
االجتــاع إنهــا تأمــل يف أن تــرى التيج ـراي تحقــق “نجاح ـاً
عســكرياً” يف حربهــا ضــد الحكومــة اإلثيوبيــة ،وهــو مــا قــد
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يــؤرش إىل وجــود تحــركات أمريكيــة تســتهدف دعــم التحالف
املنــاوئ لحكومــة آيب أحمــد ،بهــدف اإلطاحــة بــه وتأســيس
مرحلــة انتقــال ســيايس تتــم مبوجبهــا إقامــة حكومــة جديدة.
ويالحــظ أن زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي إىل إثيوبيــا،
يف  1ديســمرب ،جــاءت بالتزامــن مــع هــذا الترسيــب ،وهــو مــا
قــد يكــون مــؤرشا ً عــى اتجــاه بكــن لدعــم إثيوبيــا عســكرياً
ردا ً عــى املوقــف األمريــي.
 -3اســتغالل توتــر العالقــات األمريكيــة – اإلثيوبيــة :وجهــت
حكومــة آيب أحمــد انتقــادات حــادة خــال الفــرة األخــرة
للواليــات املتحــدة والــدول األوروبيــة ،ملمحــة إىل وجــود
أط ـراف خارجيــة تســتهدف زعزعــة اســتقرار أديــس أبابــا.
ويف هــذا الســياق ،يبــدو أن بكــن تســعى الســتغالل
التصدعــات املتزايــدة يف عالقــات إثيوبيــا بالواليــات املتحــدة
لتعزيــز نفوذهــا وحضورهــا املبــارش يف القــرن األفريقــي
عــر أديــس أبابــا ،وهــو األمــر الــذي رمبــا عززتــه ترصيحــات
الســفري الصينــي لــدى إثيوبيــا ،تشــاو تــي يــوان ،والــذي
أملــح إىل أن بــاده ســتواصل دعمهــا ألديــس أبابــا ،منتقــدا ً
الواليــات املتحــدة لتدخلهــا يف شــؤون الــدول الداخليــة.
 -4حاميــة ســوق أفريقيــة مهمــة لبكــن :متثــل أديــس أبابــا
أهميــة اس ـراتيجية بالنســبة للصــن ،ســواء باعتبارهــا بوابــة
رئيســية للســوق األفريقيــة الواعــدة ،والتــي تحظــى باهتــام
خــاص بالنســبة لبكــن ،أو بســبب الســوق اإلثيوبيــة ذاتهــا
والتــي تنطــوي عــى اســتثامرات صينيــة كبــرة ،وال تريــد
بكــن خســارة هــذا الســوق الحيــوي حــال انهيــار الدولــة،
أو ســقوط العاصمــة ،والــذي قــد ميهــد الطريــق أمــام انــدالع
حــروب أهليــة.
وتــأيت بكــن يف املرتبــة األوىل مــن حيــث حجــم
االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة يف إثيوبيــا ،مبــا يتجــاوز حاجــز
الـــ  %60مــن إجــايل االســتثامرات األجنبيــة يف أديــس أبابــا
يف عــام  .2019كــا م ّولــت الصــن الطريــق الرسيــع الواصــل
بــن أديــس أبابــا ومينــاء جيبــويت ،فض ـاً عــن خــط الســكة
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 التيجـراي عــى هــذا الطريــق تهديــدا ً
مبــارشا ً للمصالــح الصينيــة.
كذلــك ،انخرطــت الــركات الصينيــة خــال الفــرة
املمتــدة مــن  2008وحتــى  2018يف أكــر مــن ألــف مــروع

أبعاد ودالالت زيارة وزير الخارجية الصيني إلى إثيوبيا

اســتثامري داخــل إثيوبيــا .وعــى الرغــم مــن انتهائهــا مــن
نحــو  600مــروع ،بيــد أن الكثــر منهــا ال تــزال قيــد
التنفيــذ ،فض ـاً عــن اتجــاه هــذه املرشوعــات إىل التزايــد ،يف
ظــل وجــود أكــر مــن  500رشكــة صينيــة تعمــل يف أديــس
أبابــا ،بقيمــة اســتثامرات تتجــاوز الـــ  1.5مليــار دوالر .وتبلــغ
إجــايل القــروض الصينيــة إلثيوبيــا ،حتــى عــام  ،2018حــوايل
 13.7مليــار دوالر.
كــا ســاعدت بكــن الحكومــة اإلثيوبيــة إلطــاق أول قمــر
صناعــي إثيــويب “إتــرس –  )ETRSS – 1( ”1يف ديســمرب
 ،2019فضـاً عــن إعــان البلديــن يف فربايــر  2021عــن توقيع
اتفاقيــة تســتهدف تعزيــز التعــاون التكنولوجــي بينهــا ،مــن
دون اإلفصــاح عــن أيــة تفصيــات تتعلــق بهــذا االتفــاق.
تحوالت ميدانية الفتة

يالحــظ أن زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي إىل أديــس أبابــا
قــد رافقهــا تطــورات ميدانيــة ودالالت سياســية الفتــة ،والتــي
ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تقــدم القــوات الحكوميــة :شــهدت األيــام األخــرة
تطــورات ملفتــة عــى جبهــة القتــال يف إثيوبيــا ،إذ إنــه بعــد
عــدة أســابيع مــن تواصــل زحــف التيج ـراي نحــو العاصمــة
اإلثيوبيــة ،ووجــود تقديــرات رجحــت قــرب احتــاالت
ســقوط حكومــة آيب أحمــد ،بــدأت الكفــة تتأرجــح منــذ
أواخــر نوفمــر املــايض ،مــع اســتعادة القــوات الحكوميــة
اإلثيوبيــة الســيطرة عــى بعــض املــدن التــي كانــت اســتولت
عليهــا جبهــة التيجــراي.
وتــوازت هــذه التطــورات مــع زيــارة وزيــر الخارجيــة
الصينــي إىل أديــس أبابــا ،وهــو مــا قــد يشــر إىل أن هــذا
التقــدم مــن قبــل القــوات اإلثيوبيــة جــاء بدعــم مبــارش مــن
قبــل الصــن ،أو ،عــى األقــل ،محاولــة مــن جانبهــا لالســتفادة
مــن هــذه املتغـرات لتعزيــز مكاســبها عــر التلويــح باتجاهها

لالنخــراط بشــكل أوســع يف دعــم حكومــة آيب أحمــد يف
مواجهــة التيج ـراي.
 -2دعــم ســلطة آيب أحمــد :جــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة
الصينــي إىل إثيوبيــا ،وترصيحاتــه التــي أكــد مــن خاللهــا عــى
دعــم بــاده لحكومــة أديــس أبابــا ورفــض أي ضغوطــات
مفروضــة عليهــا لتعكــس مــؤرشا ً مهــاً بشــأن تراجــع
احتــاالت ســقوط نظــام آيب أحمــد نســبياً ،خاصــة يف ظــل
الحديــث عــن اســتعادة قواتــه وامليليشــيات املتحالفــة معــه
ملزيــد مــن املــدن يف إقليــم العفــر ،وهــو األمــر الــذي قــد
يرتــب حالــة مــن الجمــود امليــداين التــي تتطلــب مفاوضــات
دبلوماســية الحقــة.
 -3ترســيخ تبايــن املوقــف الصينــي :شــهدت األســابيع
األخــرة تحــركات مكثفــة مــن قبــل الغــرب ،مبــا يف ذلــك
الواليــات املتحــدة ،لســحب رعاياهــا مــن إثيوبيــا ،عمــدت
بكــن إىل االحتفــاظ مبواطنيهــا العاملــن يف إثيوبيــا ،كــا
جــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي لتعــزز مــدى تبايــن
السياســة الصينيــة ،يف محاولــة لتعزيــز موثوقيــة بكــن
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 تحـ ّول القــارة األفريقيــة لســاحة رئيســة
للتنافــس الصينــي – األمريــي ،بشــكل ســوف يؤثــر عــى
خريطــة النفــوذ يف منطقــة القــرن األفريقــي عــى األقــل ،بيــد
أن األمــر ال يرجــح أن يفــي بســهولة عــن طرفــن أحدهــا
رابــح واآلخــر خــارس ،إذ إن كالهــا يتوقــع أن يســعى إىل
توســيع اآلليــات التــي يعتمــد عليهــا يف تعزيــز نفــوذه يف
املنطقــة ،وهــو مــا قــد يزيــد مــن تعقيــد األوضــاع األمنيــة
والسياســية هنــاك.
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مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.

تقديرات المستقبل

تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة
عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز ،وهــي:
التحــوالت السياســية ،واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة ،والتطــورات
التكنولوجيــة ،والتفاعــات املجتمعيــة.
ﺹ.ﺏ 111414 .ﺃﺑﻮﻇﺒﻰ  -إ.ع.م.
هاتف+971 24444513 :
فاكس+971 24444732 :
بريد إلكترونيinfo@futureuae.com :
www.futureuae.com
يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط
التاليhttps://bit.ly/3gc65aG :
ISSN: 2789-5041
ISSN: 2789-5033

المحرر المسؤول :د .شادي عبدالوهاب منصور

