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 الصيين يف منطقة القرن اإلفريقي -التنافس اإلمارايت 
 السياق والتوقعات وتباين األجندات  

 1إسالم عبد هللا زعبل
 

 :مقدمة
 

مساحة اإلفريقي القرن  ت منطقةأصبح (،2121-2111(السنوات العشر املاضية على مدى 
فريقي إلرن االقمنطقة قع ت ة؛ حيثمفاجئالرؤية  هكون هذت قد ال عليها،سياسية متنازع -جيو

يحمليط اب األبيض املتوسط ربط أورواب والبحرتو  2،طرق التجارة البحرية يف العامل على طول أحد أهم
و التقارير إىل أن ما يقدر بنح تشري، و اهلندي وآسيا

ن مبا يف ذلك أكثر م العاملية، من التجارة 20%–10
حر األمحر متر عرب الب يوميا ، النفط ماليني برميل من 6

 القرنمنطقة على طول شواطئ عدن، وخليج 

ن التجارة الدولية املرتبطة مبنطقة القر  إىلابإلضافة 
فاملنطقة ذات أمهية عالية جدا  إذا نظران هلا  3اإلفريقي،

؛ ألهنا ةسرتاتيجيبسبب أمهيتها اال أمين،من منظور 

                                                           

 ونظرايت ألمنية،ا والدراسات اجليوبوليتيك، برتكيا. يكتب أحبااث  يف جمال مقيم مصري سياسي وكاتب ابحث 1
 دراسات وإفريقيا، وله األوسط الشرق قضااي وابألخص واإلقليمية الكربى القوى وسياسات الدولية، العالقات

 البحثية. اجملالت والصحف البحثية املراكز من مبجموعة منشورة
ركز بروكنجز البحر األمحر اجلديدة، م زاك فريتني، منافسات البحر األمحر: اخلليج والقرن اإلفريقي وجيوسياسات 2

 ، انظر:2019الدوحة، آب/ أغسطس 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/06/Red-Sea-rivalries-The-Gulf-the-

ARABIC.pdf-Sea-Red-the-of-geopolitics-new-the-and-Horn (1/6/2021 اطلع عليه يف) 
3 Richard Meade, Suez blockage extends as salvors fail to free Ever Given, site of Lloyd’s 

List – Informa, 25/3/2021, https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136246/Suez-

blockage-extends-as-salvors-fail-to-free-Ever-Given (Accessed on 1/6/2021)                                           

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/06/Red-Sea-rivalries-The-Gulf-the-Horn-and-the-new-geopolitics-of-the-Red-Sea-ARABIC.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/06/Red-Sea-rivalries-The-Gulf-the-Horn-and-the-new-geopolitics-of-the-Red-Sea-ARABIC.pdf
https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136246/Suez-blockage-extends-as-salvors-fail-to-free-Ever-Given
https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136246/Suez-blockage-extends-as-salvors-fail-to-free-Ever-Given
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توفر العبور البحري السريع للقوات العسكرية؛ من البحر األبيض املتوسط ملنطقة الشرق األوسط 
اإلقليمية لعسكرية ا عديد من القوىوشرق إفريقيا وصوال  ملنطقة اخلليج العريب وايحمليط اهلندي لل

 ى اإلقليمية والدوليةقو متزايدا  من ال دفع املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي للقرن عددا  ، حيث والعاملية
ة التحتية البحرية البني غالبا  عن طريق تطويرحيث أييت ذلك  وجودهم يف املنطقة، إىل تكثيف
 4.منشآت عسكرية عن طريق بناء التجارية أو

مارات العربية اإلك  ليس فقط دول شبه اجلزيرة العربية اجملاورةاالسرتاتيجية  وقد ضمت هذه
ا، وإيطالي ،رنساوف ،وتركيا ،بعيدة مثل الصني دوال   أيضا  ضمت ولكن  ،وقطر والسعودية،، املتحدة

 5ن.واليااب ،وروسيا ،والوالايت املتحدة
اليت املتحدة  ة، اإلمارات العربيالقوى اإلقليمية اليت هلا دور يف منطقة القرن اإلفريقيمن بني و 

لى طورت سلسلة من املوانئ التجارية ع ، حيثهلا يف املنطقة قويمن ترسيخ حضور متكنت 
ق العسكرية اليت تعمل كنقاط انطال القواعد ابإلضافة إىلخليج عدن والبحر األمحر،  جانيب

 أيضا  جناحات مهمة يف املنطقة، حيث أقامت يف الوقت نفسه حققت الصني 6.اليمن لعملياهتا يف
للمنتدايت  ؛دي وسياسي قويتوسع اقتصاكما قامت ب  منشآت جتارية وعسكرية يف جيبويت،

  7.لسودان وإثيوبيااُكال  من العالقات مع  ابملنطقة، وقامت الصني بتقوية القائمة نسيات متعددة اجل

                                                           
4 Mandeb Strait is a strategic route for oil and natural gas shipments, site of Today in Energy, -The bab el

27/8/2019, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=41073 (Accessed on 2/6/2021)                
 زاك فريتني، منافسات البحر األمحر: اخلليج والقرن األفريقي وجيوسياسات البحر األمحر اجلديدة، مركز بروكنجز 5

 .2019الدوحة، آب/ أغسطس 
6 , site of 65Emirates in the Horn of Africa, Crisis Group Middle East Briefing No.  Arab The United

International Crisis Group, Abu Dhabi/Washington, 6/11/2018, https://www.crisisgroup.org/middle-

east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/united-arab-emirates/b65-united-arab-emirates-

horn-africa (Accessed on 3/6/2021)                                                                                            
 "،اجلمهورية الشعبية يف البحر األمحر: حتليل شامل لبصمة الصني اخلطابية واملادية يف املنطقةحممد السديري، " 7

  ، انظر:2020 / ينايركانون الثايندراسات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  
   .pdf1a79c577ad8e99185fe3aafe7f9ec95655a37d232035https://kfcris.com/pdf/c  

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=41073
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/united-%20%20%20%20%20arab-emirates/b65-united-arab-emirates-horn-africa
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/united-%20%20%20%20%20arab-emirates/b65-united-arab-emirates-horn-africa
https://kfcris.com/pdf/c232035d37a95655ec9f7aafe3fe99185e8ad577c79a1.pdf
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قد كتب اإلفريقي، لوالصني يف القرن  من االهتمام لوجود اإلمارات املزيدإيالء  يف حني تم 
يف هذه  القرن اإلفريقي؛ لذلك سنتطرق القليل عن تفاعالت ُكال  من اإلمارات والصني يف منطقة

الدراسة إىل اآلاثر املرتتبة عن تلك التفاعالت اليت تقوم هبا ُكال  من اإلمارات العربية املتحدة 
والصني يف بلدان القرن اإلفريقي، ودورها يف زعزعة االستقرار اإلقليمي يف هذه املنطقة 

 8االسرتاتيجية.

ااي مثل األمن قض يفليت اإلمارات العربية املتحدة والصني دو يظهر وجود جمال للتعاون بني 
ة لتتناسب ، حيث يسهمان يف حتديث البنية التحتية لدول القرن اإلفريقياالقتصادية والتنمية البحري

فريقي قد يتضرران إلالقرن ادول منطقة واالستقرار يف  فإن التنميةمع اسرتاتيجيتهم ابملنطقة، ولكن 
تم سوء أو إذا  يحمللية،ااألسبقية على املصاحل  اخلارجيني هلا للفاعلنيسرتاتيجية الا املصاحل إذا كانت
 لسياسيةمن قبل النخب ايحمللية يف احلساابت اة اخلارجي الفواعلاملنافسة املتزايدة بني  استخدام

 9.ايحمللية الضيقة

                                                           
8 Red Sea Arena Senior Study Group, China’s Impact on Conflict Dynamics in the Red -USIP China

Sea Arena, site of The United States Institute of Peace, 27/4/2020, https://www.usip.org/ 

publications/2020/04/chinas-impact-conflict-dynamics-red-sea-arena (Accessed on 3/6/2021)              
9 Council  –strategic priority for the EU -Council of the European Union, “The Horn of Africa: a geo

conclusions,” site of Council of the European Union, 10/5/2021,                                                     
https://www.europeansources.info/record/the-horn-of-africa-a-geo-strategic-priority-for-the-

eu-council-conclusions (Accessed on 3/6/2021)                                                                             

https://www.usip.org/publications/2020/04/chinas-impact-conflict-dynamics-red-sea-arena
https://www.europeansources.info/record/the-horn-of-africa-a-geo-strategic-priority-for-the-eu-council-conclusions
https://www.europeansources.info/record/the-horn-of-africa-a-geo-strategic-priority-for-the-eu-council-conclusions
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رن القمنطقة كبرية يف  مصاحل تركيالدى 
 تصرحيات الرئيسفريقي، كما يشهد بذلك إلا

الرتكي، والقادة األتراك، واسرتاتيجية الدولة الرتكية 
لذلك ستقوم هذه الدراسة بوضع  جتاه املنطقة؛

 راكألتتوصيات لصانعي السياسة اجمموعة من ال
رن يف منطقة القتهم حتسني مشارك حول كيفية

 ية القويةاإلماراتية والصين فريقي يف ضوء املشاركةإلا
 الرتكية ما يلي: السياسات يصناعليقرتح ف ص،على وجه اخلصو 

 

وايحمليط  ،ألمحرا ومنطقة البحر ،فريقيإليف القرن االدولة الرتكية حتسني التنسيق بني هنج . 1
 .وايحمليط اهلادئ ،اهلندي

ر األمحر، من البحاإلفريقي و  القرن التنسيق بني األطراف اخلارجية النشطة يف منطقة دعم. 2
 ملنطقة.اب االقتصادية والسياسية سياسي للمنتدايتالقتصادي و االتوسع التطوير  خالل

اليت  حدايتالتحتية، من خالل مواجهة الت فريقي يف حتسني بنيتهاإلالقرن امنطقة دعم بلدان . 3
 .املنطقة يف تعيق التجارة والتنمية

 

 :رر األمحوالبحفريقي إلالقرن امنطقة يف  االسرتاتيجيات اإلماراتية والصينيةأواًل: 
 

كبري   قي تنبع إىل حدم  فريإلفإن أمهية القرن اوالصني، اإلمارات العربية املتحدة دوليت ابلنسبة لكل من 
 املتوسط البحري الذي يربط بني البحر األبيض موقعها اجلغرايف االسرتاتيجي على طول الطريق من

 ال ينظر إىل ،اإلمارات والصنيالسياسات يف كل من  ابلنسبة لواضعي أنهوهذا يعين ، وايحمليط اهلندي
سع للبحر األمحر ولكن يف السياق األو  ،قائمة بذاهتا القرن اإلفريقي يف كثري من األحيان على أنه منطقة

 لقرنا وحىت منطقة ايحمليط اهلندي األوسع الذي ميثلهم الذي مير من خالله هذا الطريق البحري امل
  .الغريب منه الطرف الشمايل اإلفريقي
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 الصينية يفو  ميكن فهم االسرتاتيجيات اإلماراتية األوسع، قط من خالل تبين هذا املنظور اجلغرايفف
 .فريقي فهما  كامال  إلالقرن ا منطقة
 

 :رن اإلفريقية القالتوسعية يف منطق االسرتاتيجية اإلماراتيةاثنياً: 
 

 باراتمنطقة البحر األمحر حول مزيج من االعت فريقيإلتدور اسرتاتيجية دولة اإلمارات يف القرن ا
يف  ارات العربية املتحدةهتتم اإلماالقتصادية، ابلقضااي  سياسية. فيما يتعلق–االقتصادية واألمنية واجليو

عى س يف حماولة لتقليل اعتمادهم على النفط، 10،املنطقة الغالب ابلسيطرة على البنية التحتية التجارية يف
املية. أدى هذا الع رئيسي يف شبكة النقل اإلمارات إىل العب   إىل حتويل سة اإلماراتيونصناع السيا

برؤيتها  الحقا   أبو ظيبانضمت إليه  مث الستينيات،إمارة ديب يف  الذي بدأته ،التحول االقتصادي
مجيع  لبحرية يفايف البنية التحتية املتحدة ابالستثمار  إىل قيام دولة اإلمارات العربية 2030لسنة 

 11.أحناء العامل

                                                           
10 ), Informa 1( 7 Journal of Arabian StudiesChristian Henderson, “The UAE as a Nexus State,” 

UK, January 2017, pp. 83-93, https://www.researchgate.net/publication/317798345_The_UAE 
_as_a_Nexus_State (Accessed on 1/6/2021)                                                                                         

11 The UAE may have withdrawn from Yemen, but its influence remains strong,” “ Ibrahim Jalal, 

site of Middle East Institute, 25/2/2020, https://www.mei.edu/publications/uae-may-have-

withdrawn-yemen-its-influence-remains-strong (Accessed on 2/6/2021)                                      

https://www.researchgate.net/publication/317798345_The_UAE_as_a_Nexus_State
https://www.mei.edu/publications/uae-may-have-withdrawn-yemen-its-influence-remains-strong
https://www.mei.edu/publications/uae-may-have-withdrawn-yemen-its-influence-remains-strong
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ر املتوسط إىل من البح سيطرت اإلمارات على سلسلة واسعة من املوانئاالسرتاتيجية، هلذه  ونتيجة
 واهلادي.ايحمليطني اهلندي 

لطريق ا ملوقعها اجلغرايف االسرتاتيجي على طول هذا لعبت منطقة البحر األمحر، نظرا  لقد 
 دولة اإلمارات العربية املتحدة.  دورا  مهما  يف اسرتاتيجية، هم يف العاملالتجاري امل

 نعكس ذلك يف العديد من املوانئ اليت تديرها أووي
دن، ع تطورها اإلمارات على جانيب البحر األمحر وخليج

 12(الند صومال)ما يف مجهورية أرض الصومال أو وال سيم 
 13.سرتاتيجيةالوكذلك يف جزيرة سقطرى ا

 14مصاحل أمنيةاك فهناإلمارات العربية املتحدة  لدولة االقتصادية،ابإلضافة إىل هذه االعتبارات 
بشكل مباشر يف احلرب األهلية  شاركت اإلمارات 2115سنة منذ ف ،البحر األمحر يف منطقة

 .املنطقة األوسع إىل تعميق بصمتها األمنية بشكل ملحوظ يف مما أدى ية،اليمن
ريصة على ح اإلماراتاإلمارات القوي ابلشبكات التجارية جيعل  ذلك فإن اهتمام إىلوابإلضافة 

يحمللية والدولية ا وقد أدى ذلك إىل قيام اإلمارات بدور يف اجلهود ،  حبرا ضمان التدفق احلر للتجارة املنقولة
مجهورية  ل يفالسواح سبيل املثال من خالل دعم خفر الصومايل، على ملكافحة القرصنة قبالة الساحل

 كافحةللقوات الدولية املشاركة يف عمليات مابملنطقة  وإاتحة القواعد اجلوية اإلماراتيةأرض الصومال، 
ذلك سعت اإلمارات ملنع هتريب األسلحة من منطقة القرن اإلفريقي إىل دول عالوة على و  ،القرصنة

  شبه اجلزيرة العربية.

                                                           

دولة عضو  52، واعرتفت هبا أكثر من 1661 بريطانيا سنة مجهورية أعلنت استقالهلا عنال مجهورية أرض الصوم 12
 الصومال. ال، وابلتحديد يف مشخليج عدن على شاطئ القرن اإلفريقي يف "صوماليالندمم املتحدة، تقع "األ يف

ب من خليج عدن، لقر القرن اإلفريقي اب قبالة سواحلايحمليط اهلندي  مكون من ست جزر علىأرخبيل ميين  هي سقطرى 13
 شبه اجلزيرة العربية. ( جنوبميال   221)كم  581وميل( شرق سواحل الصومال  151) كم 221 حنووتقع على بعد 

أكرب اجلزر  جزيرة سقطرى دوتع .سقطرى، ومخس جزر أخرى وسبع جزر صخرية جزيرة رئيسية وهي لبيرخاأل يشمل
 .كم  511كم ويبلغ طول الشريط الساحلي   22كم وعرضها   125العربية واليمنية، ويبلغ طول اجلزيرة 

14 have withdrawn from Yemen, but its influence remains strong.” The UAE may“Ibrahim Jalal,   
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سياسية –عتبارات اجليولالفريقي إلا القرنمنطقة يف تها اسرتاتيجييف تسرتشد لذلك نرى أن اإلمارات 
سعى صناع السياسة يحيث  15،أساسيا   تصرفات إيران عرب الشرق األوسط ابعتبارها هتديدا   ابلنظر إىل

اإلمارات  تفريقي، حيث أقامإلمنطقة القرن ا وابألخصيف اخلارج إيران واجهة نفوذ ملاإلماراتيون 
اخنرطت  2111سنة ما منذ سيم  وابملثل ال، سابقني مثل السودانالع حلفاء إيران موثيقة عالقات 
 16.صراع على النفوذ مع قطر يفاإلمارات 

طورت اإلمارات  بني كل من اإلمارات وقطر، لقد املنافسة على خلفية هذهومن جهة أخرى و 
ني وكذلك مع قادة صوماليني معارض دولة قطر سابقا "حليف "إريرتاي  دولة مع وثيقةعالقات 

 مقديشو. العاصمة الصومالية يف  قطر وتركيااملدعومة من  للحكومة الفيدرالية
حليف  ،تحدةللوالايت امل االرتباط التدرجيي القلق بشأن فكم  وبسبب ذلك، ابإلضافة إىل

 املية،العشبكات الشراكات  سعت اإلمارات إىل تنويع األوسط،الشرق  منطقة عن اإلمارات
 .والياابن تعميق العالقات االقتصادية مع الصني واهلند ما من خاللال سيم 

حر األمحر، على البو  فريقيإللتنفيذ اسرتاتيجيتها يف منطقة القرن القد اعتمدت اإلمارات 
موال ألا صانعو السياسات اإلماراتيوناستغل  االقتصادية من الناحية؛ فجمموعة واسعة من األدوات

                                                           
15  Peter Salisbury, Risk Perception and Appetite in UAE Foreign and National Security Policy, 

site of Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, 1/7/2020, 

https://www.chathamhouse.org/2020/07/risk-perception-and-appetite-uae-foreign-and-national-

security-policy  (Accessed on 25/7/2021)                                                                                              
16 , https://www.crisisgroup.org/2018/6/5the Gulf Crisis, International Crisis Group,  and Somalia 

africa/horn-africa/somalia/260-somalia-and-gulf-crisis (Accessed on 20/6/2021)                    

https://www.chathamhouse.org/2020/07/risk-perception-and-appetite-uae-foreign-and-national-security-policy
https://www.chathamhouse.org/2020/07/risk-perception-and-appetite-uae-foreign-and-national-security-policy
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/260-somalia-and-gulf-crisis
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 من لية ضخمةمافريقي تدفقات إلا تلقت بلدان القرنحيث  املاضية، العشرالسنوات  مدىعلى 
ي ابإلضافة لدول القرن اإلفريق ةاملركزي كو للبن وقروض ومنح كبرية شكل حتويالتيف اإلمارات، 

 .تجاريةالستثمارات إىل اال
االستثمارات  أن ظهر؛ حيث يوالدول املستفيدة ةللدول املستثمر  تفصيال   1يوضح اجلدول رقم 

تدة من من االستثمارات يف دول القرن اإلفريقية يف الفرتة املم ا  السعودية واإلماراتية كانت أكرب قدر 
االستثمارات من اإلمارات من  ا  قدر لقت إثيوبيا والسودان أكرب ، وت2111إىل سنة  2111سنة 

ماراهتا يف كل إىل أن اإلمارات تفوق يف استث ابإلضافة ،العربية املتحدة واململكة العربية السعودية
ىل مخسة إىل واحد يف مجهورية أرض الصومال وثالثة إمن مجهورية أرض الصومال وجيبويت مبقابل 

  يف دولة جيبويت. واحد
 

 020217-0222فريقي إلاالستثمارات اخلليجية يف القرن ا: 1جدول رقم 
 

                                                           
17  , “The Political Economy of Gulf Jos Meester, Willem van den Berg and Harry Verhoeven

Investments in the Horn Of Africa,” site of Clingendael - the Netherlands Institute of 

International Relations, 26/4/2018, https://www.clingendael.org/publication/political-economy-                                                                                                       

gulf-investments-horn-africa                                                                                                                     

 
 

اململكة العربية 
 السعودية

 
العربية اإلمارات 

 املتحدة

 
 قطر

 
 الكويت

 16 12 104 233 إثيوبيا
 13 4 19 16 السودان

 1 2 2 1 جنوب السودان 
 - - 5 1 الصومال
 1 - 3 1 جيبويت
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 18فريقيإلعدد استثمارات اإلمارات يف القرن ا :1رقم  خريطة

ذهبت حيث  ريقيفإلالقرن اأكرب استثمارات يف تعدم اإلمارات من الدول اخلليجية اليت متتلك 
ة أخرى يف أربعة استثمارات كبري  ولكن كان لديها أيضا   والسودان، لكل من إثيوبيااستثماراهتم 

هنا تبلغ أيقال  ،برةيف بر  ا  مؤخر  ا  املوانئ: اثنتان يف مدينة جيبويت إىل جانب صفقات كبرية جد
مليون دوالر أمريكي  556 تبلغ هناأيُقال  ،وساسوبو ، 2116 سنةمليون دوالر أمريكي يف  222

 .وساسهذه هي االستثمارات اخلليجية الوحيدة يف بربرة وبو ، وتعدم 2111 سنةيف 
تنفيذ هذه االستثمارات من قبل موانئ  تم 

، DP World إقليم اإلمارات – ديب العاملية
عندما  2115 سنةوهي شركة أتسست 

 ،اندجمت سلطة موانئ ديب وموانئ ديب العاملية
لسياسة أداة ل اأهن ديب على ئوينظر لشركة موان

مارايت: إىل جنب مع جهاز األمن اإل ا  اخلارجية من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت تعمل جنب
ستية يمات اللوجة يف قطاع اخلدعلى سبيل املثال تواجه موانئ ديب العاملية واإلمارات اآلن منافسة شديد

                                                           
18 Verhoeven, “The Political Economy of Gulf Jos Meester, Willem van den Berg and Harry 

Investments in the Horn Of Africa.”                                                                                                    
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فريقي إلمن الشركات الصينية اليت حلت حمل اإلمارات يف جيبويت وتشارك بقوة يف القرن ا ،يف املنطقة
فقد أنشأت  ،إريرتاي( يف ا  على الرغم من أن موانئ ديب العاملية ليست نشطة )رمسي ق.مببادرة احلزام والطري

 19.رية يف ميناء عصباإلمارات العربية املتحدة قاعدة عسك

أديس أاباب  ث تستضيفحي ؛إثيوبيا القرن اإلفريقي أكثر انتشارا  يف االستثمارات اإلماراتية يف تعدم 
رات دوالر أمريكي مليا ةثالثلقد استثمرت اإلمارات ما قيمته إلماراتية، و ا أوروميا معظم املشاريعوإقليم 

تصنيع قصب السكر، تبلغ القيمة اإلمجالية لزراعة  2111 سنةيف املنطقة الصومالية إبثيوبيا يف 
  .مخسة مليارات دوالر حنولالستثمارات اإلماراتية 

يب للتنمية، ظ من خالل بنك التنمية اإلمارايت، أو صندوق أبواإلماراتية  توجيه األموال غالبا  ما تم 
 20ة.صندوق خليف املؤسسات اخلاصة مثل أو

اإلمارات  ولةاعتمدت االسرتاتيجية االقتصادية لدفقد  املالية الضخمة، إلضافة إىل هذه التدفقاتواب
هذا الصدد  ارزة يفومن األمثلة الب. اإلماراتية اململوكة للدولة كبري على الشركات  العربية املتحدة إىل حدم  

املوانئ يف ى العربية املتحدة من خالهلا عل اليت سيطرت اإلمارات الدور الذي لعبته موانئ ديب العاملية
 .أماكن أخرى حول العامل وكذلك يف البحر األمحرو أحناء منطقة القرن  مجيع

 سعت اإلمارات إىل تعزيز مصاحلها من خاللواالقتصادية، ابإلضافة إىل هذه األدوات املالية 
 راتومشلت املباد، بلوماسي واألمينيالنشاط الد

يف التوسط يف  اإلماراتبلوماسية دور يالد
بني إثيوبيا وإريرتاي،  2118سنة  التقارب

زاع األخري للتوسط يف الن ابإلضافة إىل عرضها
  .إثيوبيا والسودان احلدودي املستمر بني

                                                           
19 , 2017/4/8The ambitious United Arab Emirates, site of The Economist, 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/04/06/the-ambitious-united-arab-emirates 

(Accessed on 12/4/2021)                                                                                                                               
 20 

.2018/6/5the Gulf Crisis, International Crisis Group,  and Somalia 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/04/06/the-ambitious-united-arab-emirates
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لقوات  والدعم بالتدري ؛على سبيل املثال املبادرات اإلماراتية فيما يتعلق ابألمن، تضمنتأما 
 لصومالحكومة ا الصومال وكذلكأرض مجهورية الصومالية يف  األمن التابعة لإلدارات اإلقليمية

 .2118سنة  الفيدرالية
 

 :مبنطقة القرن اإلفريقي االقتصادية االسرتاتيجية الصينية والتنميةاثلثاً: 
 

يف فكما  21،جمموعة واسعة من االعتبارات فريقي حولإلتدور مصاحل الصني يف القرن ا
رئيسي يف  ورحم لصني،البحر األمحر مهمة لو منطقة القرن دم تعحالة اإلمارات العربية املتحدة، 

 ،وحىت كتابة هذه الدراسة( 2111)منذ سنة  على مدار العقد املاضيالتوسعية اسرتاتيجية 
زادت الصني بشكل  ، حيث 2115سنة الرمسي ملبادرة احلزام والطريق  بعد اإلطالقصوصا  وخ

 وقد استلزم هذا اجلهد تطوير 22للوصول إىل دول آسيا وأورواب وإفريقيا، كبري من جهودها
التحتية  نيةوالب الغاز والنفط، وخطوط أانبيب ،والسكك احلديدية ،والطرق، املوانئ العديد من

بكة من ش رئيسيني: احلزام االقتصادي لطريق احلرير، وهو الرقمية على طول ممرين جغرافيني
أبورواب  احل الصنيالذي يربط س ية متتد عرب أوراسيا وطريق احلرير البحريالبنية التحتية الرب 

 .عرب ايحمليط اهلندي والبحر األمحر
رئيسيا  لطريق ينيا  صهدفا  ؛ جعل منها فريقيإلالقرن املنطقة  وقع اجلغرايف االسرتاتيجيإن امل

 رئيسيا   يف حالة جيبويت اليت أصبحت مركزا   هذا األمر بوضوح يتجلى، حيث احلرير البحري
ة حديد إىل عرب خط سك حرة مرتبطةجتارة  ملبادرة احلزام والطريق بفضل إنشاء ميناء ومنطقة

                                                           
21 and Willem Van den Berg, “China and the EU in the Horn of Africa:  Elena Ursu-Anca

Competition and Cooperation?,” CRU Policy Brief, Clingendael – the Netherlands Institute of 

International Relations, April 2018, https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-

04/PB_China_and_the_EU_in_the_Horn_of_Africa.pdf (Accessed on 20/7/2021)                     
22 integration/-https://www.worldbank.org/regional Belt and Road Initiative, site of The World Bank, 

 brief/belt-and-road-initiative  (Accessed on 20/7/2021)                                                                        

https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative
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 القويدورها  ابإلضافة إىل 23الساحلية،غري  إثيوبيا
كابالت األلياف الضوئية املخطط   اخلاص بشبكة

ربط تواليت الصينية  Huaweiشركة هواوي  هلا من
وضح ت 2، اخلريطة رقم آسيا وشرق إفريقيا وأورواب

خريطة مبادرة احلزام والطريق، وتظهر بوضوح أمهية 
طريق احلرير البحري الذي يربط ساحل الصني 

 أبورواب عرب ايحمليط اهلادي مرورا  مبنطقة القرن اإلفريقي والبحر األمحر.
 

 24مبادرة احلزام والطريق :2خريطة رقم 

ول منطقة د االخنراط يف تطوير البنية التحتية يف إىل الصنين هذه االسرتاتيجية دفعت إيف حني 
البلدين خمتلفة من حيث  اسرتاتيجيات ، لذلك ميكننا القول إنفعلت اإلمارات كماالقرن اإلفريقي  

اهلدف الرئيسي يف ترسيخ  ابلنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يتمثل؛ مصاحلهما األساسية

                                                           
23 site of The Mordechai Chaziza, China Consolidates Its Commercial Foothold in Djibouti, 

Diplomat, 26/1/2021, https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-its-commercial-

foothold-in-djibouti (Accessed on 20/7/2021)                                                                                 
24 Belt and Road Initiative, The World Bank, 

https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative      

https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-its-commercial-foothold-in-djibouti/
https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-its-commercial-foothold-in-djibouti/
https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative
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برانجمها للتنويع االقتصادي  وابلتايل تعزيز ،ستيةييف قطاع اخلدمات اللوج مكانتها كالعب رئيسي
 .وتعزيز مكانتها العاملية

التحتية هو جزء من أجندة تعاون  من ذلك فإن تركيز الصني على البنية على النقيضو 
الث طرق الفوائد بثتسعى الصني جلين فريقية، حيث إلوالدول ا الصني سع بنيااقتصادي و 

 25:رئيسية
 

 الصني الكبرية. هي منافذ حمتملة لصادرات ؛املتنامية يف املنطقة األسواق. 1

 للصني بتوفري أيدي عاملة رخيصة.تسمح األسواق اجلديدة يف إفريقيا، . 2

 .ذات قيمة منخفضةتها خارجية ألنشط لشركات الصينية مبصادراستعانة ا .3
 

 استمرار جتارهتاضمان ل أكثر مبنطقة القرن اإلفريقيا  هاهتمام جعلتالصني قد لذلك جند 
هذا الطريق ؛ ألن املندب الذي مير عرب البحر األمحر ومضيق ابب ،البحري على طول الطريق

أكرب شريك  ،األورويب ألنه حيمل نسبة كبرية من جتارة الصني مع االحتاد ، نظرا  جدا  للصنيمهم 
 ،يوميا  مليار دوالر(  1.77)حنو مليار يورو  1.5 حنوجتارية تبلغ  تدفقاتب للصنيجتاري 

 26ن.السودا وجنوبالسعودية  إمدادات النفط القادمة من غرب اململكة العربية ابإلضافة إىل
 قررت، وعندها 2118األمنية يف منطقة القرن اإلفريقي سنة الصني  اتضحت خماوفلقد 

 يف خليج عدن من خالل إرسال سفنها احلربية ملكافحة القرصنةاالنضمام إىل اجلهود الدولية 

ستمرار ال طقة،العسكرية الصينية يف املناألمنية و  مبرور الوقت منت البصمة، و مباشرة إىل املنطقة
 ولةد النتشار الكبري لقوات حفظ السالم الصينية يفكذلك لو فيها،  لصنيالوجود البحري ل

 ى.ا الوسطجنوب السودان ومجهورية إفريقي

                                                           
25 Zuo Kun, Critical issues in the next decade of China’s infrastructure effort, site of McKinsey & 

Company, 1/5/2014, https://www.mckinsey.com/featured-insights/urbanization/critical-issues-in-

the-next-decade-of-china-infrastructure-effort (Accessed on 15/6/2021)                                              
26 European Union, Trade in goods with China, site of European Commission, 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_en.pdf (Accessed 

on 22/7/2021)                                                                                                                                        

https://www.mckinsey.com/featured-insights/urbanization/critical-issues-in-the-next-decade-of-china-infrastructure-effort
https://www.mckinsey.com/featured-insights/urbanization/critical-issues-in-the-next-decade-of-china-infrastructure-effort
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النهاية  ا أدى يفمم اإلفريقي،وقد أضاف هذا بشكل تدرجيي بعدا  أمنيا  ملصاحل الصني يف القرن 
 2017.سنة يف جيبويت  ،يف اخلارج لصنيإىل إنشاء أول منشأة عسكرية دائمة ل

 دولة اإلمارات،مثلها مثل  األمحر،البحر و  اإلفريقي اعتمدت اسرتاتيجية الصني يف منطقة القرن
من  لصنيااستفادت ابلتمويل؛ فيما يتعلق ف اخلارجية، واسعة من أدوات السياسة على جمموعة

 ذلك ، مبا يفمن مجهورية الصني لدول املنطقة ومساعدات التنمية الرمسية االستثمارات املباشرة

 27.القروض واملنح
 لغت حنوث بحيصيب األكرب من االستثمارات الصينية فإثيوبيا والسودان حازت على الن

 2020.28و 2010 سنيتأمريكي على التوايل بني  مليار دوالر 2.5مليار دوالر أمريكي و 9.16

 ،2111سنة فريقي منذ إلالصني يف القرن ا عدد وحجم استثماراتيف ولكن هناك اخنفاض ملحوظ 
مشاريع البنية  رعلى تطوييف منطقة القرن اإلفريقي  املالية للصنيستثمارات من اال اجلزء األكرب ركزفيما 

                                                           
27 Elena Ursu and Willem Van den Berg, “China and the EU in the Horn of Africa: -Anca

Competition and Cooperation?”                                                                                                       
28 Data Source, China Global Investment Tracker, site of American Enterprise Institute and 

Heritage Foundation, https://www.aei.org/China-global-investment-tracker (Accessed on 

26/7/2021)                                                                                                                                         

 قاعدة عسكرية صينية يف جيبويت
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االستثمارات يف قطاعي الطاقة  ابإلضافة إىل اخلاصة،واملناطق االقتصادية  التحتية واجملمعات الصناعية
 29.والتكنولوجيا

التكتالت اململوكة للدولة أيضا   لعبت املتحدة،هو احلال يف دولة اإلمارات العربية  كما
ما بنك ال سيم  ،الصني وجه اخلصوص، قدمت البنوك اململوكة للدولة يف وعلى رئيسيا  دورا  

شركات  وقد قامت ،الصني ابلقرن اإلفريقيشاريع ملكرب األالتمويل ، التصدير واالسترياد الصيين
 هذه املشاريع، يف حني أن الشركات األحيان ببناء البناء الصينية اململوكة للدولة يف كثري من

 جتار يناءل شركة ماململوكة للدولة مث اللوجيستية
 China Merchantsالصني "سي أم بورت"

Port (CMPort) ، إحدى التكتالت الرئيسية
اليت تتخذ من هونغ كونغ مقرا  هلا، وتشارك يف 
جمموعة من األعمال التجارية مثل عمليات 

وعمليات  ،والشحن اجلوي ،والشحن ،وشحن احلاوايت ،للبضائع السائبةوالنقل العام  ،املوانئ
ثمارات است أخذت زمام املبادرة يف ،اجملمعات اللوجيستية

 30.ريقيفإلا الصني يف قطاع البنية التحتية يف القرن
متتلكها  االقتصادية اليتابإلضافة إىل هذه األدوات 

الصني من  استفادت  فلقد ،الصني مبنطقة القرن اإلفريقي
ىل ابإلضافة إ، مصاحلها بلوماسية لتعزيزياألدوات الد

يوبيا يف املنطقة، مثل إث معينة يف عالقاهتا الوثيقة مع دول
والسودان ية، اإلثيوبالدميقراطية الثورية الشعبية  اجلبهة ظلم 

                                                           
29 and Willem Van den Berg, “China and the EU in the Horn of Africa:  Elena Ursu-Anca

Competition and Cooperation?”                                                                                                       
30 related -al port investment of Chinese portL. Chen, W. Zhang and K.X. Li, “Internation-W. Huo, P.S

companies,” Int. J. Shipping and Transport Logistics, Inderscience Enterprises Ltd., Vol. 11, No. 5, 

2019, pp.430–454,  https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJSTL.2019.102145             

   

ة الدميقراطية الثوري اجلبهة
 اإلثيوبيةالشعبية 

https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJSTL.2019.102145
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تدايت من يف الصنيت استثمر ؛ حيث يف عهد عمر البشري
هو  ذلك وكان أوضح مثال على واسعة االنتشار،بلوماسية يد

ل ثالث عقد ابنتظام ك ذيال، فريقيإلمنتدى التعاون الصيين ا
فريقية األوىل اليت إلمع الدورة ا 2111 سنةمنذ  ؛سنوات

وقد أدى ذلك إىل ، 2115 سنة وحىت أديس أاباب استضافتها
ملنتدايت ا بلوماسي أعمق بني اجلانبني، مبا يف ذلك يفيد تعاون

 حىت اآلن يف كثري من األحيان وقفت إىل جانب فريقيةإلحيث الدول ا ؛متعددة األطراف
لصني ا على النقيض من ذلك ظلت مشاركة، و الصني يف القضااي اخلالفية مثل حقوق اإلنسان

  .اإلمارات دولة شاركةمب مقارنةفريقي حمدودة إلاألمنية يف القرن ا

 
  :رابعاً: التواجد اإلمارايت الصيين ابلقرن اإلفريقي يتسم ابلتعاون أم املواجهة أم كالمها معاً 

 

منطقة البحر األمحر فريقي و إليف القرن ا أييت التقاطع بني االسرتاتيجيات اإلماراتية والصينية
حيث ، (2021-2000) املاضية العقودعلى مدى  منط واسع من التعاون بني البلدين على خلفية

 زودت من انحيةفاالقتصادي؛  خمطط النفط مقابل التنويع كبري حول  متحور هذا التعاون إىل حدم  
حيث شكلت صادرات النفط والغاز  ؛والغاز من إمدادات النفطقات اإلمارات بكني بتدف

ة الفرت اخلام والغاز خالل  من واردات الصني من النفط %5.6و %1.3اإلمارايت للصني ما يعادل 
2010-2020.31 
ل قدمت ب فحسب،والغاز اإلمارايت  للنفط رئيسي يمل تكن الصني مشرت  ،انحية أخرى من

تماشى مع االقتصادي، مبا ي وتكنولوجيا ومعرفة لدعم سعي اإلمارات للتنويع أيضا  استثمارات
نية الصيين هو قطاع الب لالستثماركان أحد األهداف الرئيسية حيث   ،2151اإلمارات لسنة رؤية 

                                                           

، انظر: 9/4/2021، موقع الصني اليوم، 16-اإلماراتية ما بعد جائحة كوفيد –، مسار العالقات الصينية متارا برمو 31
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/202104/t20210409_800243018.html 

 (1/8/2021اطلع عليه يف )

 عمر البشري

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/202104/t20210409_800243018.html
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دولة اإلمارات دور زز هبا، مما ع الرتكيز على املوانئ واملناطق الصناعية املرتبطة مع، التحتية اإلمارايت
  .العربية املتحدة

تُعدم اإلمارات العربية واحدة من أهم 
منطقة  للصني يف الشركاء االسرتاتيجيني

من  %26الشرق األوسط؛ حيث متثل 
إمجايل التجارة اخلارجية غري النفطية بني 
الصني والدول العربية، وتضم أكرب عدد 
من املواطنني الصينيني يف منطقة اخلليج 

حنو  2116العريب، وحبسب وزارة التجارة الصينية، بلغ حجم التجارة بني البلدين خالل سنة 
دوالر أمريكي، وبلغ حجم االستثمارات املباشرة للشركات الصينية يف اإلمارات  670و مليار 28

، ومن كانون الثاين/ يناير إىل كانون األول/ 2118دوالر أمريكي حىت هناية سنة  440ومليار  6
مليون دوالر أمريكي  821، وصل االستثمار للشركات الصينية يف اإلمارات إىل 2116ديسمرب 

من استثمارات الصني يف كافة الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية،  %52وشكمل ما نسته 
 وفق بيان صادر من السفارة الصينية يف اإلمارات.

عالمة  2,500وكالة جتارية، وأكثر من  556شركة صينية، و 4,200كما حتتضن اإلمارات 
 جتارية صينية مسجلة.

وعزز النفط العالقات بني الصني واإلمارات، وال سيمما إمارة أبو ظيب، اليت ُتعدم األغىن بني 
من  %65اإلمارات السبع، حيث تنبع ثروهتا من عائدات تصدير النفط، وتستحوذ على 

مارات السبع لدولة اإلمارات، وُتعدم إلمن احتياطيات الغاز بني ا %62و ،احتياطات النفط
من إمجايل النفط اخلام  %3.1 مستورد للنفط يف العامل وتسهم اإلمارات ب  الصني هي أكرب

، 2116املستورد يف الصني لتحتل املركز الثامن ضمن قائمة أكرب مصدري النفط للصني سنة 
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من نفطها اخلام إىل الصني ومير من خالهلا أكثر من نصف حاجة  %15وتصدر أكثر من 
 الصني من النفط اخلام سنواي .

وافقت شركة برتول أبو ظيب الوطنية  2121ويف سنة 
 شركة الصني الوطنية للنفط البحريعلى منح 

 China National Offshore Oil)سينوك(

Corporation (CNOOC)  الصينية، أكرب منتج للنفط
اخلام والغاز الطبيعي يف احلقول البحرية يف الصني، 

وقمعت شركة اإلنشاءات البرتولية  2116أيضا  يف سنة حصصا  يف امتيازين حبريني يف أبو ظيب، و 
ة حلكومة أبو ظيب مذكريتيْ تفاهم منفصلتني مع اثنتني من الشركات الصيني الوطنية، التابعة

الرائدة يف قطاع الطاقة مها الشركة الصينية للهندسة 
 China Petroleumواإلنشاءات البرتولية 

Engineering & Construction Corporation 

(CPECC) التابعة ملؤسسة البرتول الوطنية الصينية ،
China National Petroleum Corporation 

(CNPC)والشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية ، 
China National Chemical Engineering 

Corporation (CNCEC) إىل، وهتدف املذكراتن 
استكشاف فرص التعاون املشرتك يف مشروعات تطوير 
حقول النفط والغاز الربية والبحرية، وجماالت االهتمام 

  االسرتاتيجي األخرى.
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وقمعت شركة برتول أبو ظيب الوطنية أدنوك، اتفاقييتيْ امتياز مع مؤسسة البرتول  2118ويف سنة 
 %11يف امتياز "أم الشيف ونصر" و %11الوطنية الصينية، حصلت مبوجبهما الصني على نسبة 

 32 يف امتياز "زاكوم السفلي" البحريني يف أبو ظيب.
ومن انحية أخرى تشهد اإلمارات العربية أكرب عدد من السياح الصينيني يف الشرق 

من إمجايل السياح الوافدين إىل اإلمارات بعد  %6األوسط؛ حبيث يشكمل السياح الصينيون 
حنو  2116، وإمارة ديب وحدها استقبلت خالل سنة 2112يف سنة  %1.7سبة أن كانت الن

، وينفق السياح الصينيون أكثر من 2118عن سنة  %15ألف سائحا  صينيا  بزايدة  686
 ملياري دوالر أمريكي.

كما سيتعزز التعاون بني الصني واإلمارات يف جمال الثقافة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، 
طناعي، وسبق للبلدين أن وقمعا والذكاء االص

اتفاقيات تعاون يف هذه اجملاالت؛ مثل اتفاقية 
م خاصة بتعاون حبثي ثنائي بني جامعة خليفة للعلو 

 Tsinghuaاوالتكنولوجيا وجامعة تسينغهو 
University   التعاون  إىل، ابإلضافة 2116سنة

بني جامعة حممد بن زايد للذكاء االصطناعي وعدد 
وقمع جممع   2121من املؤسسات الصينية، ويف سنة 

كليات التقنية العليا يف اإلمارات مع شركة 
التكنولوجيا الصينية العمالقة هواوي اتفاق تعاون هبدف التطوير والتدريب على مستوى 

 التصال.التقنيات املتعلقة بتقنيات املعلومات وا

                                                           
32 ude petroleum and petroleum gas from the Data source, Percentage of Chinese imports of cr

UAE from 2010 to 2019, site of The Observatory of Economic Complexity (OEC), 2021, 

https://oec.world/en/profile/country/ch                                                                                          
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كما وقمعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون يف جمال االستخدام السلمي للطاقة النووية بني وزارة الطاقة 
، ومذكرة تفاهم بني مؤسسة 2116والصناعة يف اإلمارات ومصلحة الدولة للطاقة يف الصني سنة 

 نفسها. اإلمارات للطاقة النووية واملؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية يف السنة
كما ستنشط العالقات بني البلدين يف جمال الطاقة النووية خصوصا  بعد أن أعلنت اإلمارات عن 
تشغيل أول مفاعل نووي سلمي يف العامل العريب يف حمطات براكة للطاقة النووية أببو ظيب، كما توقمع 

الربيطانية أن تكون اإلمارات والصني نقطتني Fitch Solutions تقرير أعدته مؤسسة فيتش سوليوشنز 
ساخنتني رئيستني لالستثمار يف جمال الطاقة الشمسية. وكان ائتالف مكوَّن من جمموعة الطاقة 

د فاز مبناقصة ق الكهرابئية الفرنسية، اليت تسيطر عليها الدولة، وشريكتها الصينية جينكو ابور تكنولوجي
 إىلوهتدف الصني  33عامليا  يف مشروع الظفرة يف أبو ظيب ابإلمارات،بناء أقوى حمطة للطاقة الشمسية 

، وابملثل تستهدف اسرتاتيجية 2151حبلول سنة  %26 إىلزايدة إنتاجها من مصادر الطاقة املتجددة 
 من احتياجاهتا من الطاقة من مصادر غري نفطية. %51إنتاج  إىل 2151اإلمارات للطاقة سنة 

وال خيفى على أحد التعاون بني البلدين يف جمال الفضاء، ومن املتوقع أن يزداد التعاون يف هذا اجملال 
وإرسال اإلمارات ، 9/2/2021ال سيمما بعد أن جنح مسبار األمل اإلمارايت يف دخول مدار املريخ يف 
لفضاء، وسبق الصينية يف جمال ارائدا  إىل الفضاء، وهذا التعاون سيمكمن اإلمارات االستفادة من اخلربات 

  على مذكرة تفاهم بشأن التعاون يف جمال االستكشاف السلمي للفضاء. 2116أن وقمع البلدين يف سنة 

                                                           

 ، انظر:27/7/2020وكالة رويرتز لألنباء،  33
  https://www.reuters.com/article/edf-solar-power-mn3-idARAKCN24S0JW 

https://www.reuters.com/article/edf-solar-power-mn3-idARAKCN24S0JW
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"، الذي كان من املقرر إقامته يف 2121كما ستلعب الصني دورا  كبريا  يف معرض "أكسبوا ديب 
، وسيكون 2121ولكن بسبب تفشي وابء كوروان أتجل إىل تشرين األول/ أكتوبر ، 2020سنة 

 م، ومن املتوقع أن يكون أكرب األجنحة املشاركة يف احلدث.4,636للصني جناح تبلغ مساحته 
وتدرك اإلمارات جيدا  أهنا إذا أرادت تعزيز حضورها يف املشهد الدويل من بوابة االقتصاد فعليها 

 34لصني.أن تتجه حنو ا
 الصني،احل س ابستثماراهتا اخلاصة يف البنية التحتية على طول ردت اإلمارات يف الوقت نفسه

 35 الصني.مبواين يفحصصا  يف أربعة مرافق إقليم اإلمارات  - حيث متتلك موانئ ديب العاملية
 البعض، ة لبعضهمايف البنية التحتية ايحمللي األقوايء ستثمرينمن املا و ال البلدين كانويف حني أن ك  

 خرى خارجية،أتطوير مشرتك للبنية التحتية يف بلدان  هذا النمط من التعاون مل يرتجم إىل لكن
الصني  جتار شركة ميناءو  العامليةموانئ ديب  طورت كياانت مثل فريقيإلفي القرن اف مث ومن

اع بتطوير أنو  ل من اإلمارات والصنياهتمام ك مع لكنمشاريع منفصلة، "سي أم بورت" 
مفر  لدين أمر البني الب والتعاون فإن التفاعل القرن اإلفريقي، مماثلة من املشاريع يف منطقة

 36.املواجهةأيضا  التعاون و  منمتنوعة إىل أمناط  هذا التفاعلقريبا ، وسيؤدي منه 

 
 :التكميلية التعاون: األمن البحري والبنية التحتيةخامساً: 

 

األمحر أكثر  فريقي والبحرإلمنطقة القرن ا رمبا تكون فرص التعاون بني اإلمارات والصني يف
قات التجارية على التدف ال البلدين بشكل كبريعتمد ك  ، حيث يجمال األمن البحري يف وضوحا  

البحر األمحر  منأ مصلحة قوية يف ضمان ى البلدينلدفاملندب، وابلتايل  اليت متر عرب مضيق ابب

                                                           

 . 9/4/2021، موقع الصني اليوم، 16-اإلماراتية ما بعد جائحة كوفيد –، مسار العالقات الصينية متارا برمو 34
35 Abu Dhabi continues to carry out infrastructure partnerships with China, site of Oxford Business 

Group, https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/sino-emirati-ties-partnerships-between-china-and-

abu-dhabi-infrastructure-development-continue (Accessed on 20/7/2021)                                          
 ، انظر:ديب العاملية املوانئ التابعة ملوانئ 36

Site of DP World, https://www.dpworld.com/about-us/our-locations (Accessed on 20/7/2021)     

https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/sino-emirati-ties-partnerships-between-china-and-abu-dhabi-infrastructure-development-continue
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/sino-emirati-ties-partnerships-between-china-and-abu-dhabi-infrastructure-development-continue
https://www.dpworld.com/about-us/our-locations
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 عدن الشحن التجاري يف يف الواقع عندما هدد القرصنة يف خليجولكن  37ومضيق ابب املندب،
دور ب اإلماراتحيث قامت  ؛استجاب كال البلدين بسرعة احلايل أواخر العقد األول من القرن

حلربية ا الصني إبرسال سفنها، وكما قامت ودوليا  إقليميا   دعم جهود مكافحة عمليات القرصنة
  38.إىل املنطقة

 والصني املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة ابإلضافة إىل ذلك أظهرت مشاريع البنية التحتية
يت وإثيوبيا يف جليبو  املمر التجاري ، وأوضح مثال على ذلك تطويربعضلإمكانية تعزيز بعضها 

  .2111 سنةأوائل 
موانئ ديب  حصلت هيئة 2112سنة يف 

ميناء و حمطة حاوايت  اإلماراتية على امتياز لتطوير
وهو جيبويت، اجلديدة يف  Doralehه دورالي

وبيا وصول إثي مشروع يهدف إىل تعزيز الوصول
 للموانئ البحرية، ألهنا ليست من الدول الساحلية

  .العم بشكل ف مع إثيوبيا من أجل تعزيز التجارة
                                                           

37 
piracy effort moves to onshore capacity building, site of Seatrade Maritime News, -Somali anti

12/9/2013, https://www.seatrade-maritime.com/middle-east-africa/somali-anti-piracy-effort-

moves-onshore-capacity-building (Accessed on 20/7/2021)                                                            
38 

, 2008/12/26Chinese ships head to Somalia, site of Reuters, , Isabel Reynolds and Ben Blanchard

https://www.reuters.com/article/us-somalia-piracy-idUSTRE4BO0Q820081226 (Accessed on 

21/7/2021)                                                                                                                                       

 هدوراليميناء 

https://www.seatrade-maritime.com/middle-east-africa/somali-anti-piracy-effort-moves-onshore-capacity-building
https://www.seatrade-maritime.com/middle-east-africa/somali-anti-piracy-effort-moves-onshore-capacity-building
https://www.reuters.com/journalists/isabel-reynolds
https://www.reuters.com/journalists/ben-blanchard
https://www.reuters.com/journalists/ben-blanchard
https://www.reuters.com/article/us-somalia-piracy-idUSTRE4BO0Q820081226
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 2111رض يف سنة الغ هلذا، و جيبويت وإثيوبيا إىل اتصال بري بنياجلديد  حيتاج امليناءلكن 
على أن متوهلا ، العقود األوىل للسكك احلديدية بني إثيوبيا وجيبويت عت الصني وإثيوبيا وجيبويتوقم 

خلاصة يف ا موانئ جيبويت أبديس أاباب واملناطق االقتصادية ومن املقرر أن تربط ،دها بكنيوتشيم 
 .2021ة سنحميطها حبلول 

اجلهة اليت  وهي ،بني إدارة األشغال العامة املتصاعد أدى النزاع فقد ،لكن هذا التعاون مل يثمر
ستبدال األخرية مبنافس إىل ا ،اجليبوتية واحلكومةوقعت االتفاقية مع هيئة موانئ ديب لتطوير املنطقة 

والايت املتحدة اإلمارات وحليفتها الاملنافسة بني اتركا  جماال  من تالشى التعاون  وابلتايلصيين، 
 األمريكية من جهة والصني من جهة أخرى للسيطرة على منطقة القرن اإلفريقي.

 

 :سادساً: منطقة "دوراليه" والتنافس الصيين اإلمارايت مبنقطة القرن اإلفريقي
 

، غرب العاصمة جيبويت مك 5 حنوعلى بعد  قع يف جيبويتيهي ميناء  هدوراليحمطة حاوايت 
احلكومة  عتعندما وقم ، 2112سنة بدعم إمارايت يف  هبدأت مشاريع تطوير حمطة حاوايت دورالي

 ، النسبة%33.34موانئ ديب العاملية  من شأهنا أن متتلك ؛موانئ ديب العاملية اتفاقيةمع اجليبوتية 
تفاقية أبن ونصت االسلطة املوانئ يف الوالية، " وهي لبورت دي جيبويت"مملوكة  %66.66املتبقية 

  عاما . 30ابحلق يف تطوير وإدارة موانئ املنطقة مبوجب اتفاقية إجيار مدهتا  تتمتع موانئ ديب العاملية
عد بحمطة احلاوايت، وجيزة من افتتاح  بعد فرتةولكن 

العالقات بني احلكومة اجليبوتية  بضع سنوات، توترت
احلكومة حيث أبدت  تدرجييا ،عامة ال وإدارة األشغال

 استياءها من شروط االتفاقية واهتمت األخرية اجليبوتية
 .إدارة امليناء ابلفساد يف

 اختذت األحداث منعطفا  حادا  عندما قررت احلكومة اجليبوتية تكثيف 2112سنة يف و 
 بورت". "سي أمالصني  جتار وهي شركة ميناءالعاملية موانئ ديب منافسي  ىحدإمشاركتها مع 
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لكية مباشرة يف خمطط مالصني "سي أم بورت"  جتار شركة ميناء عامني، دخلتيف غضون و 
بدأت أيضا  يف البحر االمحر، و  ىمن ميناء جيبويت عل %23.5 عن طريق شراء هدوراليملنطقة 

 ت دوراليهة حاوايحمط متعدد األغراض جبواردوراليه ميناء دوراليه وهو  منطقة تطوير ميناء جديد يف
 39مباشرة .

حلصري اليت ادعت احلق ا ،ستية اإلماراتيةياللوج أاثرت هذه التطورات غضب شركة اخلدمات
وشهدت السنوات التالية تصعيدا  يف ، 2004سنة مبوجب اتفاقية  هموانئ دوراليو  منطقة يف تطوير

اجليبوتية طلب اإلمارات إجراء عملياهتا  رفضت احلكومةعندما  2015 سنةما يف سيم  اخلالف ال
 العسكرية يف اليمن من األراضي اجليبوتية. 

ا بربرة يف ميف تطوير موانئ أخرى يف املنطقة وال سيم موانئ ديب العاملية  احلني بدأتذلك  منذو 
، ايواليت من شأهنا أن تنافس جيبويت على إدارة التجارة املتجهة إىل إثيوب، أرض الصومالمجهورية 

أول قاعدة  2111نة ساحلكومة اجليبوتية عالقاهتا مع الصني، اليت افتتحت يف  عززتجانبها من و 
  يف جيبويت. عسكرية خارجية

االتفاقية من جانب  عندما قررت حكومة جيبويت إهناء 2118 سنةوصل اخلالف إىل ذروته 
واالستيالء على ايحملطة وطرد عاما ،  51هيئة مواين ديب؛ اخلاص إبدارة منطقة دوراليه ملدة واحد مع 

وقد أدى ذلك إىل سلسلة من اخلالفات القانونية، حيث ، ستية اإلماراتيةياللوج شركة اخلدمات
 تفاقها مع خبرق ا اجليبوتية املتهمنيليس فقط احلكومة  ،األشغال العامة للمحاكمة قدمت إدارة
لتأثري على ابصني "سي أم بورت"؛ واهتمتها ال جتار ا  شركة ميناءأيض ولكنالعاملية موانئ ديب 

الثي حول هذا اخلالف الث يف حني أنه من الصعب إجراء تقييم قاطع لتأثري، حكومة جيبويت
اإلمنائية الرمسية من دول  توقفت مجيع املساعدات 2118سنة دوراليه، جتدر اإلشارة إىل أنه منذ 

  رمبا نتيجة هلذا التداعيات.؛ اخلليج إىل جيبويت

                                                           
 39 Djibouti: Port De Djibouti, site of China Merchants Ports Holdings Company Limited, 

http://www.cmport.com.hk/entouch/business/infor.aspx?id=10006221                                        

http://www.cmport.com.hk/entouch/business/infor.aspx?id=10006221
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الصيين  الرئيستشهد على ذلك زايرة  والصني، كماالعالقات بني اإلمارات  استمرت ومع ذلك
  .النزاع ذروة، يف 2118 يوليومتوز/ إىل اإلمارات يف  Xi Jinping جشي جني بين

 
 :جيبويتالتغلغل الصيين العسكري يف سابعاً: 

 

ني موطئ قدم لكيفية اكتساب الص ا  مصغر  ا  استثمارات بكني الواسعة يف جيبويت منوذج دم عتُ 
السابقون  استخدمت الدول الغربية املستعمروناإلفريقية، فكما  اسرتاتيجي يف مجيع أحناء القارة

ضخمة لالستفادة من الصفقات التجارية واألمنية، الساعدات املفريقيا لعقود من الزمان حزم إل
 لقرن اإلفريقي.يف دول اللبنية التحتية ا  ضخما  املشاريع اليت متوهلا الصني جلبت تطوير ف

إذ أصبحت جيبويت اليت قررت الصني أن تبين عليها قاعدهتا العسكرية اخلارجية الوحيدة 
ه كفة امليزان قد ترجح في سرتاتيجيني، مكاان  اللتنافس اخلصمني ا مهما   اليوم مكاان   2111 سنة

 .لصاحل بكني ،حسب تقديرات ايحملللني، يف املستقبل القريب

جعلتها   فريقية من امتالكها العديد من املزااي اليتإلمل حيل كوهنا الدولة األصغر مساحة يف القارة ا
 طرق البحرية ازدحاما  أبحد أكثر السرتاتيجي جيذب القوى العاملية، فجيبويت تتحكمم اذا ثقل  كياان  

 0208 يوليومتوز/ يف اإلمارات زايرة شي جني بينج إىل 
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عربه حنو  ومير مضيق ابب املندب، املمر املائي الذي يربط خليج عدن ابلبحر األمحر ،يف العامل
 .من إمدادات النفط العاملية 2%

ن العمل ، بعد سنوات مجيبويتيف  عسكراي   لقد أصبحت الصني سابع دولة تقيم وجودا  
من خالل بعثات حفظ السالم املمتدة،  40،فريقياإعالقاهتا العسكرية يف توسيع  الدؤوب هلا يف

معهد ستوكهومل حبث أجراه  فكما يُبنيم  ؛وتدريب األفراد العسكريني، وزايدة مبيعات األسلحة
، Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) الدويل ألحباث السالم

واملورد الثالث  ،فريقيا جنوب الصحراء الكربى بعد روسياإالصني هي املورد الثاين لألسلحة يف  عدم تُ 
  41.فريقيا بعد روسيا والوالايت املتحدةإلشمال 
على االستفادة القصوى من  2115 سنةت الصني بعد إعالهنا بناء منشأة عسكرية ز ركلقد 
ة والضفة الغربية للمحيط فريقيإلسرتاتيجي جليبويت اليت تقع على احلافة الشرقية للقارة االاملوقع ا

 إىل ديب القرن أرادت الصني حتويل جيبويت ،اهلندي، ففي بلد ال يوجد فيه موارد طبيعية تقريبا  
ية وخطوط السكك كاملطارات الدول  ؛فريقي، فاستثمرت بشكل كبري يف مشاريع البنية التحتيةإلا

السكة احلديد  خطأنشأت  احلديدية اليت متتد إىل إثيوبيا غري الساحلية، وعلى سبيل املثال
وقامت بتمويل شبكة أانبيب مياه تزيد  42،مليارات دوالر 2اجليبويت بقيمة  –الكهرابئي اإلثيويب 

                                                           
40 

 and Brent Swails, China and the United States face off in Djibouti as the world Arwa Damon

powers fight for influence in Africa, site of Cable News Network (CNN), 27/5/2019, 

https://edition.cnn.com/2019/05/26/africa/china-belt-road-initiative-djibouti-intl/index.html 

(Accessed on 22/7/2021)                                                                                                                
 41 ian and siemon t. wezeman, Trends pieter d. wezeman, aude fleurant, alexandra kuimova, nan t

in International Arms Transfers, 2018, Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), SIPRI Fact Sheet, March 2019, https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-

03/fs_1903_at_2018.pdf (Accessed on 25/9/2021)                                                                        
42 

e of Asia Unbound, China’s Strategy in Djibouti: Mixing Commercial and Military Interests, sit

Council on Foreign Relations (CFR), 13/4/2018, https://www.cfr.org/blog/chinas-strategy-

djibouti-mixing-commercial-and-military-interests (Accessed on 27/7/2021)                                 

https://edition.cnn.com/profiles/arwa-damon
https://edition.cnn.com/profiles/arwa-damon
https://edition.cnn.com/2019/05/26/africa/china-belt-road-initiative-djibouti-intl/index.html
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
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مليون دوالر تنقل مياه الشرب من إثيوبيا إىل جيبويت، كما أنفقت بكني مئات  511قيمتها على 
 43.ميناء جيبويت إىل أكرب ميناء يف املنطقةلتحويل  املاليني من الدوالرات

 صدر دخل مهما  تُ عيدُّ موفيما يتعلمق ابلقاعدة العسكرية الصينية، وهي إحدى القواعد اليت 
كإجيار، وهو مبلغ يفوق بكثري ما تدفعه   مليون دوالر سنواي   111الصني تدفع  جليبويت،

 اقتصاداي   ريكا  ش الوالايت املتحدة وفرنسا، إذ من املهم ابلنسبة لبكني أن تصبح جيبويت فعال  
إجنازها بربط  على الصنيهبا إىل لؤلؤة جديدة يف "سلسلة اللؤلؤ" اليت تعمل يصل  موثوقا  

صني لتأمني املمرات البحرية للنقل والتجارة واالتصاالت من ال ؛املوانئ البحرية بعضها ببعض
  44.فريقياإإىل 

متوجهة حنو قاعدة الدعم الصينية األوىل  صينيةسفن حربية  غادرت ،2111يوليو متوز/ يف 
يف البالد حىت  كراي  عس يف جيبويت، هذه السفن، ويف تنفيذ عملي التفاق مينح بكني وجودا  

                                                           
43 

, Djibouti plays the West off against the Far East, site of Institute for Security Berouk Mesfin

Studies (ISS), 19/6/2017, https://issafrica.org/amp/iss-today/djibouti-plays-the-west-off-

against-the-far-east (Accessed on 25/7/2021)                                                                                     
44 

Joseph Braude and Tyler Jiang, Djibouti is Jumping, site of Foreign Policy Research Institute, 

31/3/2016, https://www.fpri.org/article/2016/03/djibouti-is-jumping (Accessed on 26/7/2021)   

 اجليبويت –اإلثيويب احلديد خط سكة 
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جندي صيين للوجود يف املوقع احليوي الذي أرادت بكني  آالف 10و ، محلت حن2126 سنة
 45ط.فريقيا والشرق األوسإمنه إبراز قوهتا يف 
، 2115 سنةيف  مليون دوالر، وحتديدا   561نائها تكلفة ب قاعدة اليت بلغتقبيل افتتاح ال

معينة، كاملشاركة يف  لديها مهام ستية،يحتدثت الصني عن أن القاعدة هي جمرد منشأة لوج
لق ومهام أخرى تتع ،ومكافحة القرصنة يف خليج عدن ،فظ السالمحل عمليات األمم املتحدة

حىت  ؛ابإلغاثة اإلنسانية يف جيبويت، واستمر اإلصرار الصيين على أن تلك هي مهام القاعدة
مع استعراض القوات الصينية بعد شهرين من وصوهلم للقاعدة قوهتا القتالية بشكل كبري يف 

 46.أول تدريبات ابلذخرية احلية

ن القاعدة أادة الصينية أتكيده للعامل، إذ األهداف الصينية كل ما حاولت القي تجتاوز لقد 
 ،لصينية البحريةسرتاتيجية االيف ايحمليط اهلندي خلدمة ا الصنياليت ستستخدم لتعزيز موقع 

إىل تعزيز الصادرات الصينية  اقتصاداي   وهتدف ،القائمة على مواجهة اهلند يف ايحمليط اهلندي
كبري أهداف  حدم   إىل قفقاعدة جيبويت ستحقلذلك من خالل الطرق الربية والبحرية التجارية، 

تبلغ  اليتو مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"، كون معظم صادرات الصني اليومية إىل أورواب 
  .جتتاز مسريها عرب خليج عدن وقناة السويس، قيمتها مليار دوالر

ألقمار اكشفتها  واليت ،، فتحركات الصني اجلارية اآلن يف تلك القاعدةأما عسكراي  
 أن القاعدة هي ابألحرى حصن عسكري قد يستوعب ظهرت ،الصناعية والتقارير غري الرمسية

آالف اجلنود بسبب البنية التحتية العسكرية اهلائلة اليت تضم ثكنات ووحدات ختزين وصيانة، 
ومرافق إرساء ميكنها التعامل مع معظم السفن يف أسطوهلا البحري اجملهز، ومهبط طائرات 

علومات اإللكرتونية اليت توفر سهولة يف مجع امل وكوبرت، وكذلك هي جمهزة مبرافق احلربهيل

                                                           

، انظر: 1/8/2017 يب يب سي، ، موقعيف جيبويت -الصني تفتتح أول قاعدة عسكرية هلا خارج البالد  45
https://www.bbc.com/arabic/world-40789290 ( 27/7/2021اطلع عليه يف) 

46 
For Somaliland and Djibouti, Will New Friends Bring , Ismail Einashe and Matt Kennard

Benefits?, site of Foreign Policy, 19/3/2019, https://foreignpolicy.com/2019/03/19/somaliland-

somalia-horn-of-africa-djibouti-military-oil-uae-qatar-berbera-port (Accessed on 27/7/2021)    

https://www.bbc.com/arabic/world-40789290
https://foreignpolicy.com/author/ismail-einashe/
https://foreignpolicy.com/author/matt-kennard/
https://foreignpolicy.com/author/matt-kennard/
https://foreignpolicy.com/2019/03/19/somaliland-somalia-horn-of-africa-djibouti-military-oil-uae-qatar-berbera-port/
https://foreignpolicy.com/2019/03/19/somaliland-somalia-horn-of-africa-djibouti-military-oil-uae-qatar-berbera-port/
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متقاعد يف اجليش اهلندي إن "املنشأة اليت تبلغ  ضابط خمابرات ة، وقد قالتياالستخبار 
ثكنات على األقل ومستودع ذخرية ومهبط طائرات عمودية،  11فدان تضم  211مساحتها 

عشرة  األسوار الواقية ابيحمليط؛ يبلغ طول السياجني الداخليني مثانية إىلوحتيط أربع طبقات من 
 47".أمتار ومرصعة أبعمدة حراسة

 للدفاع، بقاتط بثالث يتميز واسعمت مبحيط أمين من القاعدة البحرية يف جيبويت صإ
ابقني طبراج املكونة من األ من العديد مع كبري حميط جدار من الداخلية الطبقة تتكومن" كما

يف الزوااي للمراقبة أو لوصول القوات إىل اجلدار، وخارج هذه اجلدران الكبرية ميكن رؤية جدار 
أصغر أو سياج مسيك مع العديد من أبراج املراقبة املنتشرة على طول ايحمليط، حيث توفر 

موقع  ريرقجاء يف ت املسافة بني اجلدران وخارج اجلدار اخلارجي الطبقة الثالثة من األمان" كما
األقمار الصناعية  كشفت   2020و مايأاير/ بل إنه يف  48،كيياألمر  STRATFORسرتاتفور 
ل العمل يف القاعدة ايحملصنة كقلعة حديثة ،أن الصني يبلغ طوله  ا  جهمزت رصيف ،اليت ُتواص 

ابستخدام السفن، وكذلك استيعاب حامالت الطائرات الصينية  بشكل يسمح قريبا  م 1,120
يستوعب  ميكن للرصيف أنو اجلديدة، وحامالت اهلجوم أو السفن احلربية الكبرية األخرى، بل 

توضح القاعدة  ، والصورة التاليةبسهولة أربع غواصات هجومية تعمل ابلطاقة النووية يف الصني
 العسكرية الصينية يف جيبويت.

 
 
 
 

                                                           
47 

Will Djibouti Become Latest Country to Fall Into China’s Debt Trap?, Foreign , Amy Cheng

Policy, 31/7/2018, https://foreignpolicy.com/2018/07/31/will-djibouti-become-latest-country-

to-fall-into-chinas-debt-trap (Accessed on 28/7/2021)                                                                  
48 

, 2017/7/26Looking Over China's Latest Great Wall, site of WORLDVIEW, 
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 49الصينية يف جيبويت لبحريةاالصناعية ُتظهر توسع القاعدة  األقمار صورة من

أنه ال ميكن تفنيد حقيقة أن القواعد العسكرية األجنبية يف جيبويت بشكل عام من رغم لواب
كية، فإنه حسب ما ياألمر  Camp Lemonnier لديها دفاعات عسكرية قوية كقاعدة ليمونري

قوة القاعدة الصينية اليت تضم اآلن دفاعات كبرية على مجيع اجلوانب،  يضاهي تكشفه ال شيء
 .وتضم جمموعة من املدافع األوتوماتيكية والصواريخ املضادة للدابابت واملدافع الكبرية

ن الصيين يف جيبويت بسبب نقطتني مهمتني، أوالمها النفوذ الذي ميك هناك خماوف من النفوذ
 ،انئالسخية اليت تضخ كديون يف متويل البنية التحتية احليوية من مو أن توفره األموال الصينية 

وخط أانبيب مياه يف جيبويت، فهذا البلد كغريه من الدول  ،وسكة حديد جديدة ،ومطارات
فريقية اليت تقضم أكثر مما تستطيع مضغه من الديون الصينية من السهل أن تقوم ضها الديون إلا

اليت  أن حكومة جيبويت إىل ابإلضافة لناتج ايحمللي اإلمجايل للبالد،من ا %61الصينية اليت تبلغ 
 من السهل عليها تسليم بعض األصول الرئيسية ومن ضمنها قاعدة "ليمونري" متزايدا   تواجه دينا  

لعام يف جيبويت، ا ينإىل الصني اليت متتلك حصة األسد من الد األمريكية حليف اإلمارات الرئيسي
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 ،هات األجنبيةتضارب يف املصاحل بني اجل إلجيادل أن التباين يف املساعدات كاف  يدعم حتقيق ذلك 
 الصني.ومن مث توجيه املوازين حنو مراعاة مصاحل 

اب الصني موطئ لكيفية اكتسا  مصغر ا  استثمارات بكني الواسعة يف جيبويت منوذج عدم تُ لذلك 
 نيقن السابياستخدمت الدول الغربية املستعمر  اإلفريقية، كما قدم اسرتاتيجي يف مجيع أحناء القارة

ضخمة لالستفادة من الصفقات التجارية واألمنية الساعدات املفريقيا، لعقود من الزمان حزم إل
يف دول للبنية التحتية  ا  ضخما  ، لكن املشاريع اليت متوهلا الصني جلبت تطوير بدول القارة اإلفريقية

 القرن اإلفريقي.
عاون بعيد كل البعد عن  ن التأب جيبويت، يف تعلقة مبحطة وميناء دوراليهخرية املتظهر التطورات األ

حالة جيبويت كانت  فيف ؛فريقيإلاإلمارايت يف القرن ا النتيجة ايحملتملة الوحيدة للتفاعل الصيين كونه
 .لديندولة يف الباململوكة لل اللوجيستيةالشركات  املواجهة اقتصادية، وجتلت على أهنا منافسة بني

الصني  جتار اءشركة مين سارعت، موانئ ديب العامليةو  مع تدهور العالقات بني حكومة جيبويتو 
 االقتصادية يف دولة جيبويت.  إىل تصعيد مشاركتها"سي أم بورت" 

رفعت ، 2118نة سمن دوراليه  موانئ ديب العاملية اجليبوتية بطردة احتجاجا  على قرار احلكومو 
ضدم شركة  لكن أيضا  و  ،احلكومة اجليبوتية ضدم  ليس فقط دعوى يف ايحملاكم الدوليةالشركة اإلماراتية 

إلماراتيني ا ستيةيمما أدى إىل أتليب عمالقة اخلدمات اللوجالصني "سي أم بورت"  جتار ميناء
  50.يف ايحملكمة ضدم بعضهموالصينيني 

ة، حيث تدعم املتنافسة ايحملتمل ألقت اإلمارات والصني بثقلهما وراء املشاريعابإلضافة إىل ذلك 
ر منافس من ميناء بربرة ملم اإلمارات وتروج ،املمر بني جيبويت وإثيوبيا القائم ابلفعل تطوير الصني

 51.إىل إثيوبيايف مجهورية أرض الصومال 
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 للمنافسةأخرى  هناك مسارحفعلى حالة جيبويت،  صرةتبينما ظلت املواجهة املباشرة حىت اآلن مقو 
 ال الاملث على سبيل إحداها ؛ايحملتملة بني اإلمارات والصني

ديس أاباب أ توجد بعض األدلة على أن إثيوبيا حيثهي احلصر 
ع العالقات على توسي تقلل من اعتمادها على الصني بينما تعمل

 عليد يب أمحآاإلثيويب رئيس الوزراء  منذ أن توىل مع اإلمارات
بوضع  ةكبري بصورة   اإلماراتت سعو و ، 2118سنة منصبه 
  52ابلتأثري على القرار السياسي واالقتصادي اإلثيويب.بصمتها 

 لتدفقات املاليةا جتاه إثيوبيا، حيث بلغت االتزاماهتاإلمارات من  زادت دولة من الناحية االقتصاديةو 
 لدعم ابإلضافة 2121،53و 2018 سنيتأمريكي بني  مليار دوالر 5.4ما يقرب من  اإلماراتية إلثيوبيا

ة أرض الصومال، مما يف مجهوري بني إثيوبيا وميناء بربرة الذي تديره اإلمارات تطوير ممر جتاري اإلمارات
ها الصني يف املوانئ اليت تدير  هتدف إىل تقليل اعتماد أديس أاباب علىيعدم أن اخلطوات اإلماراتية 

ة مثل رمزيالملشاريع اإلثيوبية جملموعة من ا أمحد حلكومة آيبالدعم  اإلمارات قدمتكما   54،جيبويت
االقتصادي أصبحت أبو ظيب شريكا   ابإلضافة إىل الدعم 55،حديقة الوحدة يف أديس أاباب جتديد

  2018 سنةيوبية اإلريرتية اإلث اتفاقية السالم ، حيث ساعدت يف التوسط يفإلثيوبيارئيسيا   بلوماسيا  يد
  56.بني إثيوبيا والسودان االشتباكات احلدودية األخريةخدمات الوساطة يف كما قدمت 
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الدميقراطية الثورية  اجلبهة اليت ترعاها اترخييا   إثيوبيا،عالقات الصني مع  فإن على النقيض من ذلكو 
 السنوات يف إثيوبيا إىل الصنياخنفضت التدفقات املالية من و  2118سنة نسبيا  منذ  هتدأ اإلثيويب،للشعب 
مليار  2متوسط االستثمار سنواي  من  حيث اخنفض ،األخرية

مليون فقط يف  400إىل 2018 –2010يف  دوالر أمريكي
ثيويب اإل ابإلضافة إىل ذلك فإن قتل اجليش 2121،57–2118

، Seyoum Mesfin لوزير اخلارجية السابق سيوم مسفني
، إلثيوبيةا الصينيةؤثرة يف تعزيز العالقات املشخصية الوهو 

  58ة.الصينية اإلثيوبي العالقات مزيدا  من التوتر إىل ضافأ
شأ التوترات بني ميكن أن تن ،فريقيإلا القرنمنطقة إىل اخلالفات املباشرة يف  لذلك فباإلضافة

، ندي واهلادئسياسية يف منطقة ايحمليطني اهل-اجليو اإلمارات والصني يف املنطقة نتيجة للديناميات
تتمتع  رىمن انحية أخ، ايحمليط اهلادئ إىل ياإلفريق املنطقة األوسع املمتدة من ساحل القرنوهي 

 Congressإبعالن الكوجنرس  تعزيزها املتحدة تم  بشراكة أمنية وثيقة مع الوالايت اإلمارات
أبلغت الكوجنرس أهنا ستمضي  Joe Bidenأن إدارة الرئيس جو ابيدن  13/4/2021األمريكي يف 

بني القوية  وكذلك العالقات االقتصادية 59،مليار دوالر أمريكي 25صفقة أسلحة بقيمة  يف
  من جهة أخرى. 61والياابن 60اهلندمن جهة، وبني  اإلمارات
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نفوذ الصني  ملواجهة حيث تسعى الدول الثالث الوالايت املتحدة األمريكية، والياابن، واهلند،
رات يف خالف تصبح اإلماايحملتمل أن  وابلتايل من، منطقة ايحمليطني اهلندي واهلادئ املتزايد يف

  62مستمر مع الصني.
املنافس اإلقليمي لإلمارات مما  63،مع إيران أقامت الصني عالقات تعاون وعلى اجلانب اآلخر

مينع هذا  اآلن مل حىت، يف أوقات العزلة الدوليةاالقتصادي  بلوماسي والتعاونييوفر هلا الدعم الد
يتماشى  ة مبامن تطوير عالقتهما الثنائي لإلمارات والصني وبكنيالتناقض يف الشراكات اإلقليمية 

 مع مصاحلهما ايحمللية. 
ات ما مع ارتفاع درجال سيم الرؤية ستستمر؛  ههذ تما إذا كانالتنبؤ الصعب  من ومع ذلك

ند عالقات الصني مع الوالايت املتحدة واهل أن كمامنطقة ايحمليطني اهلندي واهلادئ،  التوتر يف 
 ، ومها الدولتان اللتان تقيمان عالقات جيدة مع اإلمارات.بشكل تدرجيي تتدهور

 
 : فريقيإلالتداعيات على القرن ااثمناً: 

 

 لتنميةابكل من اإلمارات والصني  فريقي حيث تشاركإلالقرن ا دول شعرتمن املتوقع أن 
ن هذه التداعيات قد تكو ، تفاعالت الصينية اإلماراتية يف املنطقة وخارجهالل ة نتيجةاقتصادي

قييم من الضروري إجراء تولكن سواء،  سلبية على حدم  الجيابية و هلا العديد من النتائج اإل
ن أن تزيد وضع سياسات ميك لفريقي من أجإلابلنسبة لبلدان القرن ا واملخاطر واضح للفرص

 .من السلبياتوتقلل  اإلجيابياتمن 
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 :. اآلاثر اإلجيابية للتفاعالت اإلماراتية الصينية مبنطقة القرن اإلفريقي1
 

العديد قيق حت فريقي لديها القدرة علىإلإلمارات والصني يف منطقة القرن ااملنافسة بني اإن 
 جيابية للمنطقة. اإلنتائج من ال
إىل نتائج  يةالناحية النظر  مشاريع البنية التحتية من قد تؤدي يف السابقكما هو موضح ف

زيد من رحب مبتاليت  اإلفريقي،القرن  ولكن أيضا  لدول والصني،لإلمارات  ليس فقط ،إجيابية
 إىل من املستثمرين ايحملتملني يمكن أن يؤدي وجود العديدفابإلضافة إىل ذلك  ،الستثماراتا

التدفقات املالية إىل قطاع  وزايدة مما قد يؤدي إىل سباق على االستثماراتاملنافسة، زايدة 
 .فريقي املتخلفإلالقرن ادول يف  البنية التحتية

اضية وتطويرها خالل السنوات القليلة امل إطالقها إن العدد الكبري من املشاريع اليت تم ف
إىل جانب املواقع  ،ابملوانئ على سبيل املثالفيما يتعلق  مصداقية على هذه الفرضية يضفي

 تالند.وبون، وبوساسوالصومال،  أرضجبمهورية بربرة إقليم يف  اإلمارات اليت طورهتا
لبنية التحتية ا االنتهاء من مشاريع تم  جيبويت، يف العديد من املشروعات الصني أقامتكما 

 قلبري اقيام شركة مثل  ،اإلضافية يف املنطقة
Albayrak ميناءأتهيل  إعادةبتنظيف و  الرتكية 

 من املشاريع وهناك املزيد 64مقديشو الصومايل،
، اينالسودسواكن  جبزيرة القدميامليناء إلحياء  66،والقطرية 65،يف طور اإلعداد مثل اجلهود الرتكية

                                                           

، 2/1/2018، موقع وكالة األانضول، ألول مرة منذ عقدين.. شركة تركية تطلق مشروع تنظيف قاع ميناء مقديشو 64
 ؛https://tinyurl.com/dwawauu7انظر: 

Somalia: Turkish Company to Manage Port of Mogadishu, site of Anadolu Agency, 12/10/2020, 

https://www.aa.com.tr/en/africa/somalia-turkish-company-to-manage-port-of-mogadishu/2004042 

(Accessed on 5/10/2021)                                                                                                                             
 DAILY صباح ديليموقع صحيفة  ،وإدارهتا مؤقتا  مبوافقة السودانتركيا ستتوىل إعادة أتهيل جزيرة سواكن   65

SABAH،انظر: 26/12/2017 ، إسطنبول ،https://tinyurl.com/zxhf9y3p ( 24/7/2021اطلع عليه يف) 
 ، انظر:27/3/2018، الدوحة، صحيفة العرب، موقع قطر تشارك يف إعادة أتهيل وإدارة ميناء سواكن السوداين 66

https://tinyurl.com/k9w7vtwf ( 25/7/2021اطلع عليه يف) 

https://tinyurl.com/dwawauu7
https://www.aa.com.tr/en/africa/somalia-turkish-company-to-manage-port-of-mogadishu/2004042
https://tinyurl.com/zxhf9y3p
https://tinyurl.com/k9w7vtwf
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 67،وسط الصومال إبقليم مدغ Hobyo portمشروع بناء ميناء هوبيو وكما تشارك قطر يف تنفيذ 
 Oriental ل أورينتال تريمينا احتادالصومالية اتفاقا  مع ج كما وقعت حكومة والية جلمد 

Terminal  ومقره لندن، ويتألف من شركات تركية وصومالية وبريطانية إلدارة ميناء هوبيو الصومايل
 صوصا  شروع، خهذا امل االسرتاتيجي، وهو ما يعين هناية اخلطط السابقة اليت طُرحت إبشراك قطر يف

مليون  111اتفاقية بقيمة  2116أغسطس آب/ بعدما أفادت تقارير أبن احلكومة القطرية قد وقعت يف 
 68.دوالر لبناء امليناء من خالل شركة موانئ قطر

 

 :القرن األفريقيمنطقة خريطة املوانئ البحرية يف 
 

ب املندب ألنه يقع على مضيق اب ؛من الناحية االسرتاتيجية ا  فريقي مهمإلساحل القرن ا دم عيُ 
من التجارة العاملية والشحن  %21ما يقرب من به حيث مير  ،وساحل ايحمليط اهلندي

لرئيسية امن املقرر أن تكون البوابة والوصلة ابملنطقة بفضل تطوير املوانئ البحرية  ،البحري
 . الطريق التجاري الدويلاليت تربط إفريقيا جنوب الصحراء هبذا 

إنزال  ؛ابب املندب اآلن من خالل مضيقميكن لسفن الشحن التجارية اليت تبحر كما 
كن بسهولة مي ، وابملثلفريقيإلمن موانئ البحر األمحر أو القرن ا يف أيم  التجاريةشحناهتا 

العامل  اقي دولبوتصديرها لنوب الصحراء ووارداهتا جبفريقيا دول إانتقاء البضائع املصدرة من 
 فريقي عن طريق السككإلأو تسليمها من هذه املوانئ ونقلها إىل وسط وغرب الساحل ا

 الربية.احلديدية أو الطرق 
فات فريقي وموانئه البحرية من خالل اكتشاإلالقرن امنطقة أمهية األخرية برزت يف اآلونة 

، كما ىجنوب الصحراء الكرب و قيا النفط والغاز واملعادن االستخراجية األخرى يف بلدان إفري
                                                           

، انظر: 19/8/2019، وكالة األانضول، قطر تشرع يف أعمال بناء ميناء وسط الصومال 67
https://tinyurl.com/khafh62j ( 25/7/2021اطلع عليه يف) 

، 9/2/2021ت، ، موقع مركز اإلمارات للسياساالتنافس على املوانئ البحرية يف القرن األفريقي: الدوافع والتداعيات 68
-https://epc.ae/ar/topic/competition-for-seaports-in-the-horn-of-africa-motivationsانظر: 

and-consequences ( 5/10/2021اطلع عليه يف) 

https://tinyurl.com/khafh62j
https://epc.ae/ar/topic/competition-for-seaports-in-the-horn-of-africa-motivations-and-consequences
https://epc.ae/ar/topic/competition-for-seaports-in-the-horn-of-africa-motivations-and-consequences
https://epc.ae/ar/topic/competition-for-seaports-in-the-horn-of-africa-motivations-and-consequences
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 ،وجنوب السودان ،وإثيوبيا ،إريرتاييوجد اكتشافات ضخمة للنفط والغاز واملعادن يف ُكال  من 
 .ياوكين ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،والصومال ،ورواندا ،وأوغندا ،والسودان ،وتشاد

ن تطوير مكنت م ؛نسبيةفريقي الساحلية هنضة إلتشهد دول القرن ا ابإلضافة إىل ذلك
دمرت هذه  ، فلقد1611عاما  املاضية منذ سنة  موانئها وطرقها اليت مل تتحقق يف اخلمسني

والقواعد العسكرية وعدم االستقرار الذي أعاق مساعيها  واإلقليميةالبلدان احلروب األهلية 
 .ملواجهة حتدايت التنمية الوطنية

ر كبري من املوانئ البحرية على طول ساحل البحبعدد   القرن اإلفريقيتزخر منطقة لذلك 
 ،وجيبويت ،األمحر وايحمليط اهلندي، فهناك أكثر من مثانية موانئ حبرية متطورة يف إريرتاي

  اجلدول التايل.تتمثل أبرزها يف ، وكينيا على البحر األمحر ،والسودان ،والصومال
 

 69القرن اإلفريقييف املوانئ البحرية : 2جدول رقم 
   

 الوصف سم امليناءا 

0 
ميناء 

 بورتسودان

يف السودان، ويتكون من عدة موانئ خمتلفة  يامليناء الرئيس دم يع
 ،ألخضروامليناء ا ،وامليناء اجلنويب، هي امليناء الشمايل ؛االختصاصات

وميناء سواكن. وبورتسودان هو املنفذ البحري الوحيد  ،وميناء اخلري
للسودان اليت متر جتارهتا عربه، وميكن االعتماد عليه من قبل بعض الدول 
احلبيسة مثل جنوب السودان وأوغندا والكونغو الدميقراطية. كما أنه 

 ،يسممرا  مهما  للبحر املتوسط عرب قناة السو  يتوسط البحر األمحر، ويعدم 
عله قريبا  من تطورات التجاذابت الدولية واإلقليمية يف شرق مما جي

املتوسط، ويف أحداث ليبيا، وهو ما جعل موسكو تندفع حنو إنشاء 
ية قاعدة لوجيستية لقواهتا فيه. وميكن الربط بينه وبني أهم املوانئ السعود

 كم. 251املطلة على البحر األمحر، واليت تبعد عنه بنحو 

                                                           

 .9/2/2021ات، ، موقع مركز اإلمارات للسياساملوانئ البحرية يف القرن األفريقي: الدوافع والتداعياتالتنافس على  69 
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0 

 

 

ميناء عصب 
 اإلريرتي

 يقع يف أقصى جنوب البالد، ويتمتع مبوقع اسرتاتيجي مهم، لقربه اجلغرايف
من مضيق ابب املندب عند املدخل اجلنويب للبحر األمحر الذي يبعد عنه 

ميال  حبراي . كما يقرتب من احلدود اليمنية، وبعض املوانئ اليمنية  21مبقدار 
  .ال  حبراي  مي 21 نحومثل ميناء املخا الذي يبعد عنه ب

3 
ميناء مصوع 

 اإلريرتي

يناء يف إريرتاي، وهو األكرب مساحة واألكثر نشاطا  مقارنة مب ييعد امليناء الرئيس
ب عصب. ويتوسط الساحل البحري اإلريرتي، وتتزايد أمهيته االسرتاتيجية بسب

 .موقعه القريب من مضيق ابب املندب، وكذلك اليمن ومنطقة اخلليج العريب

 ميناء جيبويت 4

ة يف ييقع عند مدخل البحر األمحر اجلنويب، وهو أحد موانئ التصدير الرئيس
حلقة وصل وبوابة مهمة ألسواق بلدان شرق ووسط  عدم كما يُ  فريقياإشرق 

ب الذي يتمتع ويطل على مضيق ابب املند، فريقيا ومركزا  إقليميا  لنقل البضائعإ
ة يوانئ الرئيسوتعتمد عليه بكني بوصفه أحد املسرتاتيجية كبرية، ا–أبمهية جيو
 .2115 سنةفريقيا ضمن مبادرة احلزام والطريق اليت أطلقتها إيف شرق 

 ميناء بربرة 5

رى بعض وجتُ ، يقع يف إقليم أرض الصومال، وهو من أقدم املوانئ الصومالية
ذا هالتوسعات يف امليناء الستيعاب املزيد من احلاوايت والبضائع. ويوصف 

صومال وميثل عامل االستقرار األمين ألرض ال، امليناء أبنه مفتاح البحر األمحر
كما يُنظر إليه  و حافزا  قواي  لالعتماد على امليناء مستقبال ، جتاراي  وعسكراي ، 

 .كبديل مستقبلي حمتمل مليناء جيبويت يف املنطقة

 ميناء مقديشو 6
لسفن التعامل مع خمتلف أحجام اأكرب املوانئ يف الصومال، وميكنه  عدم يُ 

  التجارية. ويتمتع أبمهية اسرتاتيجية كونه يطل على ساحل ايحمليط اهلندي،
 .كما أنه يقع ضمن احلزام االسرتاتيجي ملبادرة احلزام والطريق الصينية

 وساسميناء بو  2
هو اثين أكرب ميناء يف الصومال بعد مقديشو، ويطل على خليج عدن. 

من مدخل مضيق ابب املندب، ويف مواجهة الساحل ويتميز ابلقرب 
 .البحري اليمين، وحتديدا  ميناء املكال

 ميناء هوبيو 8

يقع يف مشال شرق الصومال ابلقرب من خليج عدن ومضيق ابب 
املندب، وميثل حلقة وصل بني مشال الصومال وجنوبه. وميكن أن ميثل 

ا إىل العامل يف إثيوبي بوابة عبور للصادرات النفطية من إقليم أوجادين
 .اخلارجي
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  ميناء مومباسا 9

شرق ووسط مركزا  إقليميا  ل يُعدم فريقيا، و إمن أكرب املوانئ يف شرق  عدم يُ 
مليون طن من  111فريقيا، ويتوقع أن يكون قادرا  على التعامل مع إ

مليون طن سنواي  يف الوقت  22مقارنة ب   2121 سنةالبضائع حبلول 
. كما 2125 سنةمليون حاوية حبلول  2.6الراهن، واستقبال أكثر من 
ومجهورية الكونغو  ،وبوروندي ،ورواندا ،خيدم امليناء دول أوغندا

مرسى ابإلضافة إىل رصيفني للنفط السائل،  21الدميقراطية. وحيتوي على 
 .تخزينمثل عمليات ال ويوفر امليناء خيارات عدة للمستثمرين األجانب

 ميناء المو 02

مرسى، وميكن  52يقع مشال ميناء مومباسا يف كينيا، ويتألف من 
  البسيت استغالله كمنفذ للدول احلبيسة. وهو جزء من مشروع

Lapsset  املمر الذي يربط بني جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا، مما
 .يافريقإسيمنحه مزااي عدة كبوابة ومركز للنقل يف منطقة شرق 

 

لتحتل مرتبة  ،قيفريإلسرتاتيجية ملنطقة القرن اا–ضاعفت املوانئ البحرية األمهية اجليولقد 
لوالايت مثل ا ؛متقدمة ابلنسبة لسياسات القوى اإلقليمية والدولية الطاحمة للعب دور هناك

ادية وإثيوبيا. ومع تنامي املصاحل األمنية واالقتص ،وتركيا ،واإلمارات ،وروسيا ،والصني ،املتحدة
واالسرتاتيجية لتلك القوى، تتعزز أهدافها على املديني القصري والطويل يف استغالل موانئ املنطقة 
اقتصاداي  وجتاراي  لتحفيز اقتصاداهتا، وضمان احلصول على املزيد من املوارد، وصوال  إىل احلصول 

 .هذه املوانئ االسرتاتيجية تدوم لسنوات طويلةعلى عقود امتياز إلدارة 
املتنامية ميكن جارية توإمكاانته ال فريقيإلالقرن ادول يف قطاع البنية التحتية يف  دهورللت نظرا  

ىل رفع مستوايت ابإلضافة إ، للمنطقة هذا السباق االستثماري فوائد اقتصادية كبرية أن حيقق مثل
كن أن يكون له املستثمرين مي فإن وجود العديد من املرتتبة على ذلكاالقتصادية  االستثمار واملزااي

 فريقي.إلالقرن ا دوليف  سياسي إجيايباقتصادي و أتثري 
قادرة على  ليةايحمل قد تكون احلكومات ايحملتملني،من املستثمرين كبرية مواجهة جمموعة   لكن مع
امت به لفرض قراراهتم مثل ما قيف أيديهم  ت متنوعةاو وامتالك أد بعضهم البعض، اللعب ضدم 
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مسح وجود حيث  ،حكومة دولة جيبويت بطرد هيئة مواىنء ديب العاملية واستبداهلا بشركة صينية
 .لالستثمار مصادر بديلة

 ستخدامالالقرن األفريقي دول  حكامولكن جيب على متخذي القرار اإلقليمي مراقبة قدرة 
يف أيدي  عةمتنو  سياسيةوات اقتصادية و فإن وجود أدلصاحل بالدهم ومع ذلك،  النفوذ السياسي

 إجيابيا . النظرية تطورا   من الناحية يكون،اخلارجية قد  اجلهات الفاعلة احلكومات ايحمللية جتاه
 

 

 :. اآلاثر السلبية للتفاعالت اإلماراتية الصينية مبنطقة القرن اإلفريقي2 
 

ليست إجيابية  يقيفر إلالصينية اإلماراتية يف القرن اللمنافسة  إن النتائج االقتصادية ايحملتملة
تجارية أكثر أمهية من اجلدوى ال إذا أصبحت االعتبارات االسرتاتيجية للمستثمرين ابلضرورة
 .وفوائدها االجتماعية واالقتصادية املقدرة للمشاريع

 القتصاداتالالستثمارات اخلارجية على  هناك خطر جسيم يتمثل يف أن التأثري الصايفف
ا قيودا  هذا الصدد هو أن املستثمرين وضعو  أوضح خطر يف، واجملتمعات ايحمللية قد يكون سلبيا  

 أجنداهتم اخلاصة.  على تطوير البنية التحتية للقرن من أجل تعزيز

دول أحناء  وانئ يف مجيعبعرقلة تطوير املموانئ ديب العاملية املراقبني  اهتم بعض على سبيل املثالف
وكان هذا  70،الرئيسيابإلمارات علي  من أجل احلفاظ على هيمنة ميناء جبل اإلفريقي القرن

االهتام قد وجهته احلكومة 
اجليبوتية للشركة اإلماراتية يف 

حينما  2118شباط/ فرباير 
موانئ ألغت عقدها مع شركة 

  .ديب العاملية

                                                           
70 

l'opérateur portuaire Djibouti: ce que révèle la rupture entre le gouvernement et , Emmanuel Dupuy Par

DP World, site of Lepoint, https://www.lepoint.fr/economie/djibouti-ce-que-revele-la-rupture-entre-

le-gouvernement-et-l-operateur-portuaire-dp-world-27-03-2018-2205876_28.php                                

https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/emmanuel-dupuy
https://www.lepoint.fr/economie/djibouti-ce-que-revele-la-rupture-entre-le-gouvernement-et-l-operateur-portuaire-dp-world-27-03-2018-2205876_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/djibouti-ce-que-revele-la-rupture-entre-le-gouvernement-et-l-operateur-portuaire-dp-world-27-03-2018-2205876_28.php
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لقون بثقلهم وراء مشاريع ي قد القرن اإلفريقيدوليني مبنطقة يف أن الالعبني ال الثاينيتمثل اخلطر 
 .لكنهم يفشلون يف معاجلة التحدايت اليت متنع التجارة اإلقليمية تحتية،البنية ال

 ر أنه بعدأفادت التقاريفقد جيبويت،  -حديد إثيوبيا  ومن األمثلة يف هذا الصدد خط سكة
يف حني مل ليه عف اإلقبال عضعفت قيمته االقتصادية بسبب ض عامني ونصف من بدء التشغيل

وكان مربر أسباب ضعف أداء خط السكة  71الضعيف، يتم تقدمي تفسري قاطع هلذا األداء
 72.احليواانت التيار الكهرابئي واالحتجاجات ايحمللية والتصادم مع انقطاعاحلديدي؛ 

ية لتعزيز التحت نيةالب ابلتوجه الستثمارات أخرى جبانباجة أكثر وتشري هذه السلبيات إىل احل
ستعدون م املستثمرون األجانب وليس من الواضح ما إذا كاناإلفريقي، التجارة بنجاح يف القرن 

 ت.التحداي همواجهة هذ علىوقادرون 
ون مزعجة احلكومة قد تك الصني أو الكياانت اليت تدعمها ابلنسبة للممولني مثل اإلمارات أو

ابإلضافة سائر كافية لتغطية اخل مواردى املمولني لدمن ايحملتمل أن يكون مستحيلة، فليست  ولكنها
بة للحكومات ومع ذلك ابلنس، وفر بعض الفوائدالذي ياالسرتاتيجية املرتبطة ابلقرض  مزاايلل

كن أن تتفاقم بسبب ومي خطرية، ميكن أن تكون التداعيات املالية اإلفريقي،القرن  يفا  الضعيفة مالي
متويل خط سكة  ثال تم على سبيل امل؛ فوقعات اليت مل تتم تلبيتهاالسياسية من حيث الت التداعيات

 ،من إثيوبيا وجيبويت خزائن كل كبرية على  ا  ضغوط قد محلتوجيبويت بقروض صينية و  حديد إثيوبيا
بعض نتزاع القرن اإلفريقي ابلديون البلدان  إغراق تتعمدواإلمارات الصني  أن لذلك ميكننا القول

  73أكرب دليل القاعدة العسكرية الصينية يف جيبويت.، و تنازالت منهاال
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ع غري عن املشاري ةالناجت نو زال الديت ماف
 ثل مشكلةمتمن اخلارج  الناجحة املمولة
 القرنلدول منطقة  اقتصادية كبرية

ري يتمثل اخلطر االقتصادي األخ، اإلفريقي
صانعو السياسات يف  الذي قد يرغب

 االعتبارات مراعاته يف أنه إذا كانت
سباق الفإن لذلك ، قيللدول القرن اإلفري على االعتبارات ايحمللية سرتاتيجية للمستثمرين هلا األسبقيةالا

املنطقة موانئ  مما مينح ،النهاية إىل فائض يف البنية التحتية حنو االستثمار يف موانئ القرن قد يؤدي يف
السوق وحالة بنيتها  وفيما يتعلق بنماإلفريقي  لقرنلات وابلنظر إىل اإلجيابي ،هلا تاجن اليت حتأكثر م

كون من ي املتوسط أو الطويل قد على املدىف ومع ذلك االحتمال غري مرجح التحتية قد يبدو هذا
 .يف االعتبارالرؤية  املهم وضع هذه

رن  القيكون للمنافسة الصينية اإلماراتية يف قد ايحملتملة،إىل جانب هذه التداعيات االقتصادية 
 ة املتزايدة بني املستثمرينسياسي–املنافسة اجليو قد تفتح، فسلبية خطرية على الصعيد السياسيا  آاثر 

للشركاء  ا  دوليا  فريقي دعمإلالقادة السياسيون يف القرن ا أو املمولني ايحملتملني فرصا  حيث يقدم
أكثر  سياسي–السياسة ايحمللية كلما أصبح السياق اجليو اخلارجيني مقابل املال الستخدامه يف

مما  فريقيإلا املتداولة أكرب مما يزيد من احلوافز لقادة القرن تصبح األموال من املرجح أن، استقطااب  
اإلقليمية  التوترات إىل التوترات الدولية مع زايدة احتمالية ترمجةيزيد من الصراع السياسي ابملنطقة، 

ث دعم ، حيأكرب مثاال  على هذا التخوف هي حالة الصومالن أالقول  ناميكنلك ابملنطقة، لذ
 ،من مناطق خمتلفةسياسية خمتلفة و  صوماليني متنافسني من فصائل خمتلفون قادة العبون خارجيون

 دور عزز مما ،القليلة املاضية مدى السنوات على ا األمرللغاية يف هذ نشطا   اإلمارات العبا   كانتو 
 أرض الصومال، حيث عززتيف مجهورية  دعمها لإلدارات اإلقليمية وعلى األخصل يبأبو ظ
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سا، بينما أحلقت هرجيدولة  عالقات اإلمارات مع اليت أبرمتها موانئ ديب العاملية صفقة ميناء بربرة
 .مقديشو أضرارا  ابلغة ابلعالقات مع
ذلك فإن  ومع، الصراع الصومايل مل تدخل الصني بقوة يف

أرض الصومال واتيوان مجهورية من قبل  2121سنة قرار 
ن حيث أعلن وزير خارجية اتيوا ،بلوماسيةيعالقات د إلقامة

يف مؤمتر عقده يف العاصمة اتيبية  Joseph Wuجوزيف وو 
، إن اتيوان وأرض الصومال وقعتا على اتفاقية 1/7/2020يف 
 ديبلوماسي  مع تعينياح مكاتب متثيلية لكال البلدين، تالفت

كبري يف تلك املكاتب إىل جانب أربعة ضباط إضافيني، وهو 
للحكومة لصني اتعزيز دعم يعد بداية االعرتاف الديبلوماسي بني الطرفني، مما سيمهد الطريق ل

لدعم دولة أرض الصومال الغري معرتف هبا دوليا، وابلتايل سيتسبب ااملركزية الصومالية يف مواجهة 
والتنافس بني اإلمارات والصني يف القرن اإلفريقي ملزيد من الصراعات السياسية العسكرية  اخلارجي

 ايحمللية داخل دول القرن اإلفريقي.
 

 :جتاه منطقة القرن اإلفريقية يتوصيات السياساتسعاً: ال
 

 االفريقي، رنمن اإلمارات والصني يف منطقة الق نستنتج مما سبق أنه يوجد تنافس كبري بني ُكال  

 حالة حتالف، وا يفإال أهنما ليس ،ابلضرورة يف حني أن مصاحل البلدين ال تتعارض، األمحر البحر
في حني ف ؛ارةيتعلق ابلتج فيما اإلمارات والصني مصاحلهم االقتصادية اخلاصةغالبا  ما تقدم ألن 

مصلحة أوسع  إن للصنيالتدفقات التجارية ف اإلمارات العربية املتحدة مهتمة ابلسيطرة على أن
يف حني خلاصة هبا، اوربطها أبجندة التنمية االقتصادية  حيث تسعى إىل تعزيز التجارة اإلقليمية

الصني ملتزمة بتوسيع  لتظلإثيوبيا،  -إىل تطوير ممر بربرة ها دفعت أن تداعيات اإلمارات مع جيبويت
  .إثيوبيا –ممر جيبويت 

 جوزيف وو
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م سياسيني خصو نفسيهما يدعمان  إبجيادُكال  من اإلمارات والصني ابإلضافة إىل ذلك ختاطر  
 احلال يف الصومال، حيث تتمتع اإلمارات كما هوداخل دول القرن اإلفريقي   متنافسني حمليا  

 .املتحدة بعالقات قوية مع أرض الصومال العربية

 ،لى تعاوهنماظ عخالفاهتما من أجل احلفا يف بعض احلاالت قد يتمكن البلدان من تسويةلكن 
القرن  ذلك دولوك ،وأكثر تواترا ، فإن أبو ظيب وبكني ومع ذلك نظرا  ألن تفاعلهما يصبح أعمق

 إىل توخي وناجحتيلديهم مصاحل يف املنطقة س اخلارجيني اآلخرين الذين والالعبني ،فريقيإلا
 .املواجهاتجتنب  املختلفة من أجل  استيعاب هذه املصاحلكبري يفاحلذر بشكل  

 تنتاجاتسالعديد من االفريقي، كما ورد يف إلقوية يف القرن ا مصلحة الدول العربيةلدى 
اليت حددت و العرب عن األمهية االسرتاتيجية للمنطقة  والتصرحيات السياسية للعديد من املسؤولني

 ويلة األمد معطأولوية جغرافية اسرتاتيجية إىل جانب التمتع بصالت اترخيية   املنطقة على أهنا
ابإلضافة ، ألمحرا ضمان التدفق احلر للتجارة عرب البحرل مصاحلالدول العربية لدى  املنطقة، فإن

موطن إن املنطقة نفسه ف ة، ولكن يف الوقتاقتصادية كبري  فرصا  اإلفريقي يوفر القرن  إىل ذلك
سبب ب وإثيوبيا وأخريا  السودان وجنوب السودان األخص يف الصومال  وعلى ثريةلتحدايت أمنية ك

خصوصا  ات أمهية املنطقة ذ مما جيعل التطورات يفالصراعات ايحمللية يف معظم دول القرن اإلفريقي، 
  العرب. لصانعي السياسة
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التنمية االقتصادية و  مصلحة قوية يف تعزيز االستقرار الديه الدول العربيةنتيجة هلذه املخاطر فإن 
ن هنج ع جتاه املنطقة خيتلف بشكل ملحوظ ابقي الدول العربيةج ، وألن هنفريقيإللقرن ايف ا

 ل العربيةللعديد من الدو اململوكة االقتصادية  التكتالت تضاؤليتضح من  اإلمارات والصني كما
 . اإلفريقي القرندول البنية التحتية يف  يف تطوير قطاع

أن أيخذوا  العرب السياسة يف املنطقة، جيب على صانعي اإلماراتية والصينية ومع تنامي البصمة
يف  البلدين التفاعل بني اسرتاتيجيات وجديُ  الناجتة عن هذا التنافس الذي العواقب يف احلسبان

 للمشاركة الفعالة سواء االقتصادية أم السياسية أم العسكرية أم االستخباراتية املنطقة فرصا  جديدة
  .يف منطقة القرن اإلفريقي

 

 


