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مؤشرات التقارب بين البلدين
مثــة مــؤرشات عــدة تدعــم وجــود تقــارب متنــاٍم بــن الصــن 

وكــوت ديفــوار، وميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل: 

1- تصاعــد التعــاون االقتصــادي: يشــكل البعــد االقتصــادي 
املحــدد األبــرز يف عالقــة الصــن وكــوت ديفــوار، وشــهد حجــم 
ــع  ــة، إذ ارتف ــادة واضح ــن زي ــن البلدي ــاري ب ــادل التج التب
حجــم واردات ياموســوكرو مــن بكــن مــن حــوايل 100 مليــون 
دوالر يف عــام 2002، إىل 1.57 مليــار دوالر يف عــام 2020، 
ــادل التجــاري  ــادة حجــم التب ــن لزي ــن البلدي ــاق ب ومثــة اتف
بينهــا، وذلــك مــن خــالل غرفــة التجــارة للــركات الصينيــة 

يف كــوت ديفــوار.

ــوار  ــوت ديف ــة يف ك ــتثارات الصيني ــم االس ــدر حج ويق
ــة،  ــة التحتي ــا يف البني ــز غالبيته ــار دوالر، ترتك بنحــو 7.5 ملي
ففــي ســبتمر املــايض، حصلــت رشكــة الصــن لهندســة املوانــئ 
عــى عقــد جديــد لبنــاء طريــق “أكوابــا الرسيــع” بأبيدجــان، 
ــوايل 42  ــي )ح ــك إفريق ــار فرن ــو 26 ملي ــدر بنح ــة تق بقيم
مليــون دوالر(، كــا حصلــت رشكات صينيــة أخــرى، عى غرار 

ــينوهيدرو،  ــة وس ــة الصيني ــاء الحكومي ــة البن ــي هندس رشكت
ــة يف  ــة التحتي ــة بالبني ــات خاص ــرى ملروع ــود أخ ــى عق ع

الداخــل اإليفــواري. 

2- تعــاون عســكري متنــاٍم: تزايــدت وترية التعاون العســكري 
بــن الصــن وكــوت ديفــوار خــالل الفــرة األخــرية، وهــو مــا 
انعكــس يف توقيــع الجيــش اإليفــواري لعقــد مــع رشكــة 
نورينكــو الصينيــة العســكرية للحصــول عــى نحــو 50 مركبــة 
قتــال مشــاة صينيــة، بغيــة تعزيــز القــدرات الدفاعيــة للجيش 
اإليفــواري يف مواجهــة التهديــدات اإلرهابيــة املتزايــدة، كــا 
تعمــل الصــن خــالل الفــرة املقبلــة عــى توســيع حضورهــا 
يف الســوق اإليفــواري لالســتفادة مــن الطلــب املتزايــد عــى 
املعــدات العســكرية، يف ظــل تصاعــد التهديــدات اإلرهابيــة 
يف منطقــة غــرب إفريقيــا، واتســاع رقعــة انتشــار املجموعــات 

اإلرهابيــة يف هــذه املنطقــة. 

3- اتصــاالت دبلوماســية متزايــدة: شــهدت الســنوات األخــرية 
تناميــاً ملحوظــاً يف وتــرية االتصــاالت الدبلوماســية بــن بكــن 
وياموســوكرو، كان آخرهــا االتصــال الــذي أجــراه رئيــس كــوت 
ديفــوار، الحســن واتــارا، مــع نظــريه الصينــي، يش جــن بينــغ، 
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علــى الرغــم مــن أن الصيــن شــرعت فــي إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع كــوت ديفــوار منــذ مــارس 1983، 
بيــد أن اآلونــة األخيــرة شــهدت تناميــًا ملحوظــًا فــي وتيــرة التقــارب بيــن البلديــن، وذلــك فــي ظــل المســاعي 

الصينيــة لتعزيــز حضورهــا فــي القــارة اإلفريقيــة.

مصالــح متشــابكة: أســباب التقــارب الراهــن بيــن الصيــن وكــوت ديفــوار, العــدد 1761، 23 فبرايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث 
والدراســات المتقدمة.
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نهايــة ديســمرب 2022، حيــث تــم بحــث ســبل توســيع نطــاق 
التعــاون بــن البلديــن. كــا عــرّب بينــغ عــن تقديــره اللتــزام 
كــوت ديفــوار مببــدأ الصــن الواحــدة، مؤكــداً اســتعداد 
بــالده لتطويــر التعــاون املتبــادل مــع الجانــب اإليفــواري يف 

مختلــف املجــاالت.

وزار الحســن واتــارا الصــن، يف 2018، وشــكلت تلــك 
ــن.  ــن البلدي ــز التقــارب ب ــارة محطــة مهمــة نحــو تعزي الزي
ــي،  ــغ ي ــي الســابق، وان ــة الصين ــر الخارجي ــد وزي ــك عق كذل
اجتاعــاً مطــوالً مــع نظريتــه اإليفواريــة، كانديــا كامــارا، عــى 
ــي  ــاون الصين ــدى التع ــن ملنت ــوزاري الثام ــر ال ــش املؤمت هام
اإلفريقــي، يف نوفمــرب 2021، حيــث تــم االتفــاق عــى تعزيــز 

ــف املجــاالت. ــن يف مختل ــن البلدي ــاون املشــرك ب التع

مصالح إيفوارية متعددة 
ــدة  ــة متزاي ــات إيفواري ــة تطلع ــرات إىل أن مث ــارت تقدي أش
ــح  ــة مــن املصال ــق جمل ــز التقــارب مــع الصــن لتحقي لتعزي
الرئيســية لياموســوكرو، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو 

ــايل: الت

ــوار  ــوت ديف ــعى ك ــة: تس ــات الصيني ــتكامل املرشوع 1- اس
إىل تعزيــز رشاكاتهــا الخارجيــة لتنشــيط اقتصادهــا الــذي 
ــة  ــت الحكوم ــث أعلن ــا”، حي ــة “كورون ــذ أزم ــرياً من عــاىن كث
ــة  ــا الربي ــح حدوده ــادة فت ــر 2023، إع ــة، يف فرباي اإليفواري
ــبب  ــالق بس ــن اإلغ ــنوات م ــالث س ــو ث ــد نح ــة بع والجوي

ــة. الجائح

اإليفواريــة  الحكومــة  تســتهدف  الســياق،  هــذا  ويف 
كانــت  التــي  ملروعاتهــا  الصينيــة  الــركات  اســتئناف 
تنفذهــا يف كــوت ديفــوار، التــي توقفــت بســبب “كورونــا”، 
ــن  ــع بك ــات م ــز العالق ــى تعزي ــوكرو ع ــول ياموس ــا تع ك
الســتقطاب رشكات صينيــة إضافيــة لالســتثار يف الداخــل 
اإليفــواري، الســيا يف مجــال االقتصــاد الرقمــي والطاقــة.

2- حاجــة كــوت ديفــوار للتمويــل: تســتهدف كــوت ديفــوار 
الحصــول عــى متويــل صينــي لكثــري مــن مروعاتهــا، الســيا 
تلــك املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة االســراتيجية، إذ تحولــت 
بكــن ملصــدر رئيــي لتمويــل هــذه املروعــات اإليفواريــة 
ــي  ــل الصين ــرية التموي ــد أن وت ــة، بي ــنوات املاضي ــالل الس خ
ــوكرو  ــعى ياموس ــك تس ــا”. لذل ــة “كورون ــع أزم ــت م تراجع

ــا. ــي ملروعاته ــل الصين ــادة التموي لزي

ــام  ــوار الســيادية للصــن يف ع ــون كــوت ديف وبلغــت دي
2020 نحــو 3.1 مليــار دوالر، أي حــوايل 5% مــن الناتج املحيل 
اإلجــايل لياموســوكرو، حيــث تــم متويــل غالبيــة مروعــات 
البنيــة التحتيــة التــي شــيدتها الــركات الصينيــة مــن خــالل 

القــروض. وأشــارت تقاريــر غربيــة إىل أن بكــن تعتمــد عــى 
ــي  ــة الت ــدول اإلفريقي ــراض لل ــاط اإلق ــتثناءات ألمن وضــع اس
ــا، عــى غــرار كــوت ديفــوار،  ــة اســراتيجية له تشــكل أهمي
مــن أجــل تحفيزهــا عــى االقــراض وتعزيــز التقــارب معهــا.

3- دعــم صينــي لصناعــة الــكاكاو: يســعى الرئيــس الحســن 
ــارا للحصــول عــى دعــم الصــن لتطويــر قطــاع الــكاكاو،  وات
حيــث تعــد ياموســوكرو أكــرب منتــج للــكاكاو يف العــامل بنحــو 
ــة هــذه الصناعــة  ــون طــن ســنوياً، وتســتهدف تنمي 2.2 ملي
بــدالً مــن االعتــاد فقــط عــى تصديــر املــواد الخــام. 
ــا  ــة إنتاجه ــبة معالج ــادة نس ــوار زي ــوت ديف ــتهدف ك وتس
مــن الــكاكاو مــن حــوايل 35 إىل 40% حاليــاً إىل حــوايل %50 

ــة. خــالل الفــرة املقبل

حرص بكين على تعزيز التعاون 
ــز  ــن لتعزي ــع الص ــي تدف ــزات الت ــدد املحف ــل، تتع يف املقاب
ــى  ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م ــوار، وه ــوت ديف ــع ك ــا م تقاربه

ــايل: ــو الت النح

1- منفــذ مهــم لغــرب إفريقيــا: تشــكل كــوت ديفــوار بوابــة 
اســراتيجية بالنســبة للصــن نحــو دول غــرب إفريقيــا، الســيا 
ــة  ــاح محط ــم افتت ــث ت ــان، حي ــاء أبيدج ــث مين ــد تحدي بع
ــارس 2022،  ــاء، يف م ــذا املين ــحن يف ه ــة للش ــات ثاني حاوي
بتكلفــة بلغــت حــوايل 596 مليــار فرنــك )953 مليــون دوالر(. 

وتــم متويــل هــذا املــروع مــن قبــل بنــك “إكزيــم بانــك” 
ــوت  ــح ك ــق لتصب ــد الطري ــو ميه ــو 85%، وه ــي بنح الصين
ديفــوار مركــزاً إقليميــاً للشــحن، وســتكون املحطــة الجديــدة 
ــيا  ــن آس ــرية م ــات الشــحن الكب ــى اســتقبال حاوي ــادرة ع ق
ــزال  ــرة إىل إن ــابقاً مضط ــت س ــي كان ــكا، والت ــا وأمري وأوروب
ــا بســفن  ــم نقله ــم يت ــن ث ــا، وم ــوب إفريقي ــا يف جن بضائعه

ــا. ــرب إفريقي ــرية إىل غ صغ

ــز  ــن تعزي ــن م ــدف الص ــواين: ته ــوذ التاي ــة النف 2- مواجه
تقاربهــا مــع كــوت ديفــوار إىل مواجهــة النفــوذ التايــواين يف 
ــح  ــه، يف نوفمــرب 2022، فت ــادت تايبي ــث أع ياموســوكرو، حي
مكتبهــا التمثيــيل يف كــوت ديفــوار، بعدمــا كان مغلقــاً منــذ 
عــام 2017، حيــث تســتهدف تايــوان توســيع اســتثاراتها يف 
ــي  ــه إنزاعــاج صين ــا متخــض عن ــة، وهــو م الســوق اإليفواري
ــة محــارصة النفــوذ  ــايل تســعى األخــرية ملحاول ــد، وبالت متزاي
التايــواين مــن خــالل توســيع انخــراط بكــن يف كــوت ديفــوار.

3- تعزيــز النفــوذ الصينــي: مثــة مســاٍع صينيــة لتعزيــز النفوذ 
يف غــرب إفريقيــا، يف ظــل املصالــح املتعــددة لبكــن يف هــذه 
ــن الوصــول إىل  ــا لتأم ــق بحاجته ــا يتعل ــة، ســواء في املنطق
الــروات املعدنيــة والنفطيــة التــي تزخــر بهــا دول املنطقــة، 
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ــا  ــي كانــت تفرضه ــود الت الســيا بعدمــا رفعــت الصــن القي
بســبب جائحــة “كورونــا”، ومــن ثــم حاجتهــا خــالل الفــرة 
ــح  ــروات، أو للمصال ــذه ال ــن ه ــرية م ــات كب ــة لكمي املقبل
الجيواســراتيجية لبكــن هنــاك، بســبب املوقــع الحيــوي 
لغــرب إفريقيــا عــى املحيــط األطلــي، يف ظــل أهميــة 
األمــن البحــري بالنســبة للصــن ومســاعيها لتأمــن مصالحهــا 
االقتصاديــة والتجاريــة، ناهيــك عــن تطلعاتهــا للحصــول عــى 

ــة. موطــئ قــدم عســكري يف هــذه املنطقــة الحيوي

انعكاسات محتملة 
ــة  ــوار جمل ــوت ديف ــن الصــن وك ــن ب ــارب الراه ــرز التق يف
مــن االنعكاســات املحتملــة خــالل الفــرة املقبلــة، وهــو مــا 

ــايل: ميكــن عرضــه عــى النحــو الت

الفــرة  يرجــح أن تشــهد  1- توســيع الحضــور الصينــي: 
ــو  ــوار، وه ــوت ديف ــداً يف ك ــاً متصاع ــوراً صيني ــة حض املقبل
ــاري  ــرض التج ــري للمع ــن التحض ــالن ع ــس يف اإلع ــا ينعك م
ــة”، خــالل الفــرة  ــام التجــارة الصيني ــواري “أي ــي اإليف الصين
ــاً  ــرور 40 عام ــاالً مب ــك احتف ــارس 2023، وذل ــن 3 إىل 5 م م
عــى بدايــة العالقــات الدبلوماســية بــن البلديــن، ويســتهدف 
ــن  ــاري ب ــادي والتج ــاون االقتص ــر التع ــرض تطوي ــذا املع ه
ــن  ــاون ب ــة والتع ــدة للراك ــاالت جدي ــح مج ــن، وفت البلدي

ــة. ــة واإليفواري ــركات الصيني ال

مــن  مزيــداً  املقبلــة  الفــرة  تشــهد  أن  يتوقــع  كــا 
ــوار،  ــوت ديف ــكاكاو يف ك ــاع ال ــة يف قط ــتثارات الصيني االس
ــن مــن  ــل للدولت ــاج الهائ ــا، يف ظــل حجــم اإلنت ــك غان وكذل
الــكاكاو الخــام، وتبــدو كــوت ديفــوار يف حاجــة ملحــة 
ــا يرجــح أن  ــة يف هــذا املجــال، وهــو م لالســتثارات الصيني
يتــم توظيفــه مــن قبــل بكــن لتعزيــز حضورهــا يف الداخــل 

اإليفــواري.

2- متــدد صينــي يف إفريقيــا: قــد تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــداً 
ــة، وهــو الطــرح  ــارة اإلفريقي ــة يف الق مــن التحــركات الصيني
ــي،  ــة الصين ــر الخارجي ــرية لوزي ــة األخ ــه الجول ــذي دعمت ال

ــث  ــة، حي ــارة اإلفريقي ــر 2023، إىل الق ــغ، يف يناي ــن جان تش
ــف مناطــق  ــن مختل ــة خمــس دول م ــت هــذه الجول تضمن
ــون.  ــن وأنغــوال والغاب ــا وبن ــارة، شــملت مــر وإثيوبي الق

وعــى الرغــم مــن أن الجولــة اإلفريقيــة مطلــع كل عــام 
ــن  ــة الصيني ــوزراء الخارجي ــاً دبلوماســياً ل ــت تشــكل ُعرف بات
ــغ األخــرية  ــة تشــن جان ــإن جول خــالل الســنوات األخــرية، ف
ــبوع  ــو أس ــد نح ــاءت بع ــا ج ــة، ألنه ــة خاص ــت بأهمي متتع
يف  الصينيــة،  الخارجيــة  وزارة  األخــري  تــويل  مــن  واحــد 
مــؤرش مهــم ملــدى تطلــع بكــن لتعزيــز حضورهــا يف القــارة 

اإلفريقيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، ميكــن أن تشــكل األبعــاد العســكرية 
ــة  ــن ودول منطق ــن الص ــاون ب ــر للتع ــالً آخ ــة مدخ واألمني
ــرة  ــالل الف ــوار، خ ــوت ديف ــا ك ــا، ويف مقدمته ــرب إفريقي غ
ــذه  ــدة يف ه ــدات اإلرهابيــة املتزاي ــل التهدي ــة، يف ظ املقبل
ــاحل  ــة الس ــن منطق ــايب م ــاط اإلره ــدد النش ــة، ومت املنطق
والصحــراء تجــاه خليــج غينيــا، وهــو مــا قــد يشــكل فرصــة 

ــي. ــام توســع االنخــراط الصين أم

األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  تســعى  املقابــل،  ويف 
التمــدد  ملواجهــة  فرنســا،  الســيا  الغربيــن،  وحلفاؤهــا 
ــدة  ــن ح ــد م ــد يزي ــا ق ــو م ــا، وه ــرب إفريقي ــي يف غ الصين
التنافــس الــدويل هنــاك، باعتبــار أن توســيع النفــوذ الصينــي 

يشــكل تهديــداً للمصالــح الغربيــة واألمريكيــة هنــاك.

ــس  ــؤرة تناف ــوار ب ــوت ديف ــكل ك ــا تش ــام، رمب ويف الخت
رئيســة بــن بكــن والغــرب يف غــرب إفريقيــا، خاصــة يف ظــل 
االســراتيجية الجديــدة لفرنســا يف هــذه املنطقــة، والتــي 
عكســت مســاعي باريــس توســيع نشــاطها العســكري باتجــاه 
ــث  ــوار، حي ــوت ديف ــك ك ــا يف ذل ــا، مب ــج غيني ــة خلي منطق
ــارة  تحتفــظ فرنســا بنحــو 900 جنــدي هنــاك. وعكســت زي
وزيــرة الخارجيــة الفرنســية، كاتريــن كولونــا، إىل ياموســوكرو، 
ــز نفوذهــا املراجــع  ــع باريــس لتعزي يف ديســمرب 2022، تطل
ــرية التنافــس  ــد مــن وت ــد يزي ــا ق ــا، وهــو م يف غــرب إفريقي

ــاك. ــدويل هن ال
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