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الملخّ ص التنفيذي

لقد و ّجه حضو ُر الصني املتنامي يف جيبويت انتباهاً غري مسبوق إىل تلك
الدولة املرفئية األفريقية املعروفة قليالً وجعلها ّ
املحك يف النقاش حول
املتوسعة .ويف العام  ،2017افتتح جيش التحرير
أهداف بكني العاملية
ّ
الشعبي الصيني هناك أ ّول قاعدة عسكرية له عرب البحار ،عند مدخل
البحر األحمرُ ،متخلّياً بذلك عن سياسة قدمية تقيض بعدم متركز جنود
صينيني يف الخارج .وال تطّل هذه املنشأ ُة الجديدة للبحرية الصينية عىل
معرب اسرتاتيجي مه ّم وعىل أحد مم ّرات الشحن األكرث نشاطاً يف العامل
فحسب ،بل أيضاً عىل قاعدة عسكرية أمريكية ،تبعد عنها حوايل 9,7
كيلومرتات فقط.
وقد أطلق وصول جيش التحرير الشعبي نقاشاً جديدا ً حول تط ّور عقيدة
الصني العسكرية وق ّوتها البحرية وقدراتها االستطالعية .بيد أنّها لفتت
انتباهاً جديدا ً أيضاً إىل استثامرات بكني االقتصادية عىل ض ّفتَي البحر
األحمر ،وهذه تس ُبق القاعدة بأكرث من عقد من الزمن .وقد س ّبب هذا
القلق يف أوساط األمن
توسع الصني التجاري واالسرتاتيجي َ
املزيج بني ّ
القومي األمرييك وسلّط الضوء عىل البحر األحمر كمرسح محتمل
للتنافس بني القوى العظمى.

وتتخطّى القروض وعقود البناء واستثامرات البنية التحتية الصينية يف
القرن األفريقي ومنطقة البحر األحمر األوسع ،التي بات معظمها ضمن
القروض
مبادرة الحزام والطريق التي تسرتعي الكثري من النقاشات،
َ
تتوسع هذه
والعقود واالستثامرات األمريكية بأشواط 3.ومن املفرتض أن ّ
اله ّوة التي تبينّ فرقاً كبريا ً يف املقاربة التي تنتهجها الدولتان حتّى اآلن:
فقد رأت واشنطن جيبويت والقرن األفريقي بشكل أسايس من منظار
أمني ،فيام كان منظار بكني "تنموياً" باإلجامل .لكن َمن املستفيد من
هذه التنمية مسأل ٌة خاضعة لبعض النقاشات.
وتعتقد ال ُنخب الجيبوتية أ ّن التمويل والتكنولوجيا الصينيني وحجم التبادل
التجاري مع الصني ال تدفع بالدها لتصبح "سنغافورة أفريقيا" فحسب،
رسع النمو والتكامل يف منطقة غري نامية إىل ح ّد بعيد ،وهذا كالم
بل ت ُ ّ
تك ّرره بكني 4.بيد أ ّن املشكّكني يرون يف جيبويت والدول املجاورة لها منافذَ
لقدرات الصني اإلنتاجية الفائضة محلّياً 5.ويقلقون أيضاً من أ ّن جيبويت،
عىل غرار غريها من الدول املتلقّية الت ّواقة للسخاء الصيني ،قد تتخلّف
عن تسديد ديونها وتضط ّر إىل تقديم تنازالت لبكني ،وهذا تسلسل ميكنه
أن يه ّدد املصالح األمريكية الحيوية يف املنطقة .وكام هو الحال يف أرجاء
العامل ،تس ّببت جائح ُة فريوس كورونا املستج ّد وتعط ُّل سلسلة التوريد
العاملية إىل رضر حا ّد ومفاجئ يف أوائل العام  2020يف اقتصاد جيبويت
املتوسطة
الذي يع ّول عىل التجارة .ومع أنّه من املبكر معرفة التداعيات
ّ
املحل اإلجاميل يف
أو الطويلة األمد ،أضاف االنكامش املتوقّع يف الناتج يّ
الصني وجيبويت عىل ح ّد سواء عقد ًة جديدة إىل النقاشات حول قدرة
جيبويت الطويلة األمد عىل سداد الدين.

جيبويت بلد حا ّر وجاف واملوارد الطبيعية فيه قليلة ،لك ّن موقعها
االسرتاتيجي ومج ّمع ميناء املياه العميقة فيها مل يجذبا الجيشَ ني األمرييك
والصيني فحسب ،بل أيضاً الفرنيس والياباين واإليطايل واإلسباين ،فضالً عن
إعراب روسيا والهند واململكة العربية السعودية عن اهتاممها .وال يتع ّدى
سكّان جيبويت املليون نسمة وتقارب مساحتها مساحة والية فريمونت
وقد تزايدت املخاوف لدى االسرتاتيجيني األمريكيني بسبب الفساد والحوكمة
املحل اإلجاميل  3مليارات دوالر ،أي ما يوازي إنتاج
األمريكية ويبلغ ناتجها يّ
ٍ
ورئيس أسلوبه السلطوي يشبه
الرديئة يف أعىل النظام السيايس الجيبويت،
كل ساعتني 1.والتباين بني البل َدين كب ٌري لدرجة يصعب التضخيم يف
الصني ّ
أسلوب رعاته الجدد ،باإلضافة إىل تجاوز ٍ
ات تكنولوجي ٍة ارتكبتها رشكات
أمره .وقد أ ّدى مزيج من مشاريع البنى التحتية الباهظة والتزامات بديون
6
اات ّصاالت صينية .يف هذا السياق ،تُربز جيبويت
ضخمة إىل بروز قلق معهود حول نفوذ الصني
التنافس األوسع بني الصني والغرب ،وهو تنافس
الكبري عىل األصول وصناعة القرار الجيبوتية،
َ
بالشراكة مع:
يتّسم مبقاربتَني مختلفتَني للحوكمة والتنمية
مماّ أ ّجج جولة أخرى من النقاشات حول ما
2
االقتصادية والح ّريات الفردية.
يُعرف بدبلوماسية "ف ّخ الدين".
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المقدمة
ّ

إىل ذلك ،منذ زمن ليس ببعيد ،أي يف العام  ،2017أشاد الجرنال
طوماس والدهاوزر ،قائد القيادة العسكرية األمريكية يف أفريقيا،
باالستثامرات الصينية يف البنى التحتية يف أفريقيا وتح ّدث عن
"مجاالت كثرية ميكننا التعاون فيها مع الجيش الصيني" 10 .وفيام كان
رسا ً ،قال والدهاوزر إ ّن الهدف امل ُعلن للجيش
ات ّجا ٌه أكرث خالفية ينشأ ّ
األمرييك هو "العمل مع الصني يف أفريقيا كجهتَني صاحبتَي مصلحة
11
يف السالم واألمن واالستقرار".

يقع هذا التقرير يف إطار الرؤى املتنافسة حول التعاون بني الصني وجيبويت،
ويهدف إىل الفصل بني الوقائع واألوهام يف نقاش مييل إىل التوصيفات
الخاطئة .ويهدف أيضاً إىل البحث يف تداعيات املكانة الصينية املتعاظمة
عىل األمن القومي األمرييك .فام هي طبيعة هذا التهديد وماذا تبينّ
التوسع االسرتاتيجي املحتوم إىل ما بعد آسيا؟
تجربة بكني يف جيبويت عن ّ

يبدأ التقرير بالتح ّدث عن موقع جيبويت يف منطقة البحر األحمر الرسيعة
التغيرّ وضمن سياق اسرتاتيجي أوسع عىل ح ّد سواء .ث ّم يق ّدم معلومات
أساسية عن إدارة الصني لشؤونها االقتصادية وعن حضورها العسكري يف
جيبويت ،مبا يف ذلك املسائل العملياتية التي ته ّم الجيش األمرييك .أخريا ً،
يبحث التقرير يف الطرق التي قد تعتمدها واشنطن لتضبط عىل أكمل
وجه موقعها الدبلومايس والعسكري ،علامً أ ّن جيبويت ستشكّل تجربة هي
سابقة يف العالقات عرب البحار بني الواليات املتّحدة والصني يف املستقبل.

كل ذلك يف ديسمرب  ،2018عندما كشف مستشار األمن القومي
تغيرّ ّ
آنذاك جون بولتون عن اسرتاتيجية جديدة ألفريقيا .فقد ركّز بولتون
12
عىل امتداد بكني املتنامي يف جيبويت والقرن األفريقي والبحر األحمر.
ومشريا ً إىل املخاوف من أفخاخ الديون واالستحواذات عىل املوانئ
والسلوك العسكري العدواين ،قال إ ّن الصني تستهدف استثامراتها "عمدا ً
وعدائياً" لكسب األفضلية عىل الواليات املتّحدة وإ ّن مامرساتها الجائرة
ُمص ّممة لجعل الدول األفريقية "أسرية مطالب بكني" .وتبع الجرنال
ستيفني تاونسندَ ،خلَف والدهاوزر يف القيادة العسكرية األمريكية يف
أفريقيا ،املنحى نفسه يف تقريره املرفوع إىل الكونغرس يف يناير .2020
فقد قال إ ّن الصني" ،جهة فاعلة خبيثة" ،ته ّدد عىل ح ّد سواء االستقرار
األفريقي وقدرة وصول الواليات املتّحدة إىل املنطقة ونفوذها فيها ،مشريا ً
إىل مامرسات "قرسية واستغاللية" .وأضاف إ ّن بكني يف طريقها لتحويل
منشأتها اللوجستية املزعومة إىل "منصة لنرش السلطة" 13مستفيد ًة من
موقعها يف جيبويت.

التحول الخالفي في العالقات بين
ّ
الواليات المتّ حدة والصين يبلغ أفريقيا
يشكّل بروز الصني تحدياً للواليات املتحدة والنظام العاملي الذي لطاملا
ترأسته .وفيام تشهد املواقف األمريكية إزاء بكني تغيرّ ا ً منذ زمن 7،شكّل
وصول إدارة ترامب إىل الحكم يف العام  2017تح ّوالً مفاجئاً وخالفياً يف
طبيعة السياسة األمريكية .فقد صاغت اإلدارة األمريكية اسرتاتيجيتها
لألمن القومي بلغة "منافسة القوى العظمى" وبادرت إىل وصف الصني
8
كمنافس رجعي ينوي إنشاء "عا ٍمل معاكس للقيم واملصالح األمريكية".
ورسعان ما انعكست بعد ذلك سياسة املنافسة يف الرسائل حول القرن
األفريقي ومنطقة البحر األحمر األوسع.

واستغل بولتون طرح هذه السياسة لإلعالن عن مبادرة "ازدهار أفريقيا"،
ّ
وهي أحدث برنامج ضمن الئحة طويلة من الربامج األمريكية التي
تهدف إىل تحفيز مصالح األعامل األمريكية يف أفريقيا .وفسرّ بولتون أ ّن
هذه املبادرة ستش ّجع القادة األفريقيني عىل "اختيار مشاريع استثامرات
أجنبية مستدامة وشاملة وشفافة وعالية الجودة ،مبا يف ذلك املشاريع
املق ّدمة من الواليات املتحدة" .وتهدف مبادرة ازدهار أفريقيا ،بالرتافق
مع مبادرات جديدة لتمويل التنمية ،جزئياً إىل مواجهة االستثامرات
14
الصينية التي تو ّجهها الدولة.

“

واعتُ برت أفريقيا ،حتّ ى السنوات األخيرة،
أهمية استراتيجية هامشية
مجاال ذا
ً
ّ

ً
وموقعا قد يجد فيه الدبلوماسيون

لكن فيام تستطيع واشنطن العثور عىل سبل لالستفادة من األفضليات
املقا َرنة وطرح االستثامرات الذكية وينبغي عليها القيام بذلك ،عىل
صانعي السياسات أيضاً األخذ بعني االعتبار أن الواليات املتّحدة عاجزة
عن مضاهاة الثقل االقتصادي الصيني يف املنطقة .فقد تخطّى التبادل
َ
حصته من
التجاري الصيني
التبادل األمرييك منذ أكرث من عقد وما زالت ّ
االستثامرات األجنبية يف أفريقيا تنمو برسعة كبرية ،إذ باتت اآلن توازي
أكرث من ضعفَي رأس املال الذي تستثمره الرشكات األمريكية 15.وبكني
هي املستثمر األجنبي األكرب والرشيك التجاري األضخم عىل ض ّفتَي البحر
األحمر ،فقد بلغت قيمة تبادالتها التجارية يف العام  2018مع دول القرن
األفريقي ومجلس التعاون الخليجي  187مليار دوالر ،أي من جديد أكرث
16
من ضعفَي قيمة التبادالت األمريكية.

األمريكيون والصينيون مساحة للتعاون.

واعتُربت أفريقيا ،حتّى السنوات األخرية ،مجاالً ذا أه ّمية اسرتاتيجية
هامشية وموقعاً قد يجد فيه الدبلوماسيون األمريكيون والصينيون
مساحة للتعاون .وقد سربت كلتا الدولتَني أغوار الفرص املتاحة
من خالل "الحوار الفرعي االسرتاتيجي واالقتصادي بني الواليات
املتّحدة والصني حول أفريقيا" الذي جرى سبع م ّرات بني العا َمني
 2005و ،2016وكذلك من خالل مبادرات "املسار الثاين" 9 .باإلضافة
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البحر األحمر كميدان للتنافس

تشكّل الدولة املدينة الجيبوتية اليوم موقعاً
يستضيف قوى العامل املسيطرة والناشئة ،وهذا
ترتيب صعب لك ّنه تحت السيطرة حتّى اآلن .لك ّن
جيبويت تجد نفسها أيضاً يف وسط منطقة بحر أحمر
مشحونة بشكل متزايد ،إذ ليست الواليات املتّحدة
والصني الجهتَني الفاعلتني الوحيدتني اللتَني تتسابقان
لكسب النفوذ الجيوسيايس .فقد اكتظّت املنطقة
يف السنوات األخرية بدول صغرية (مثل اإلمارات
متوسطة (اململكة
العربية املتحدة وقطر) وقوى
ّ
العربية السعودية وإيران وتركيا) أخذت تش ّيد
املوانئ التجارية واملراكز العسكرية ومشاريع البنى
التحتية عىل ساحل البحر األحمر األفريقي سعياً
التحل بالنفوذ يف مناطق تتخطّى جوارها.
منها إىل يّ
والحصة
ويؤ ّدي تنافسها عىل قدرة الوصول والنفوذ
ّ
السوقية إىل جعل معامل الحدود القدمية بني الرشق
األوسط وأفريقيا غري واضحة وإىل إنشاء ديناميات
17
عرب إقليمية جديدة.
وكان لهذه الفورة يف النشاطات أث ٌر بالغ ،إيجايب
وسلبي ،يف الدول يف القرن األفريقي واليمن 18.فقد
سعت جيبويت والدول املجاورة لها إىل االستفادة
التخل
يّ
من هذه االستثامرات الجديدة من دون
19
عن سيادتها أو االنجرار إىل املنافسات السا ّمة.
وقد برزت األجندات األجنبية بشكل مريب أيضاً يف
السياسات املحلّية يف املنطقة ،يف وقت يخوض فيه
القرن األفريقي مرحلة من التغيري السيايس الكبري.

الرسم رقم  :1منطقة جيبوتي والبحر األحمر
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فإىل غرب جيبويت ،يعمل القائدان الجديدان يف أثيوبيا
والسودان عىل الدفع بالعمليتَني االنتقاليتني األهم،
واألكرث هشاشة ،اللتني تشهدهام بلداهام منذ نهاية
الحرب الباردة ،وسرتسم نتائجهام معامل األمن والتجارة اإلقليميني لجيل
بكامله .ويف الجنوب ،يف الصومال ،حيث كشف القراصنة عن هشاشة
التجارة العاملية التي تعرب البحر األحمر وخليج عدن ،ما زالت الرضبات
الج ّوية األمريكية ،امل ُنطلقة من جيبويت ،مستم ّرة ض ّد مقاتيل حركة الشباب.
وبعد عقود من عدم االستقرار ،تضعضعت اآلمال بأ ّن الصومال يشهد أخريا ً
تغيرّ ا ً بعد انتشار كالم بأ ّن االنتخابات امل ُخطّطة للعام  2020يف البالد ،وهي
االنتخابات املبارشة األوىل منذ نصف قرن ،ربمّ ا ستتأ ّجل 20.وقد سعت أريرتيا
ومنطقة صوماليالند شبه املستقلّة يف الصومال ،ولكلتيهام حدود مشرتكة مع
جيبويت ،إىل االستفادة من االهتامم األجنبي لتحسني وضعهام ،وقد عرضت
كلتاهام استضافة جيوش أجنبية وأعربتا عن اهتاممهام بتطوير موانئها
الخاصة( 21.وجنوباً أكرث ،تطمح كينيا وتنزانيا لجعل مدنهام الساحلية مراكز
حصة جيبويت من السوق).
نقل إقليمية ،مماّ قد يقلّل من ّ

وأث ّرت التوتّرات بني اململكة العربية السعودية وإيران يف وضع البحر
األحمر املتغيرّ  ،فقد ه ّدد الحرس الثوري اإليراين بعرقلة التجارة التي
تعرب باب املندب واملم ّرات املائية املحاذية 22 .وقد أث ّر نزاعهام يف
الحرب األهلية يف اليمن التي باتت اآلن يف عامها السادس والتي
وأرايض ومحاربني أفريقيني 23 .يف غضون ذلك ،هرب
استقطبت رشكاء
َ
نحو ربع مليون الجئ عرب باب املندب إىل أفريقيا ،ناشدين مالذا ً
آمناً يف جيبويت وأرجاء القرن األفريقي 24 .وقد منح موقع جيبويت
االسرتاتيجي وبنية موانئها التحتية وقواعدها األجنبية وعضويّتها
املزدوجة يف التكتّلَني السياسيّني العريب واألفريقي عىل ح ّد سواء
فرصاً فريدة حتّى اآلن ،لك ّن الجوار اآلخذ باالكتظاظ يضع أمام
السلطات الجيبوتية ،وضيوفها األجانب ،تحديات جديدة عليها أن
تتعامل معها.

REGIONAL INFLUENCE AND STRATEGY

3

GLOBAL CHINA
منافسات القوى العظمى في البحر األحمر :تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة إلى الواليات المتّ حدة

السياق االستراتيجي األوسع:
منطقة المحيط الهندي-الهادئ

من املوانئ غرباً يف اإلمارات العربية املتحدة وعامن وكينيا وتنزانيا
وجيبويت .وفيام ال تزال األسئلة مطروحة حول جدوى هذَين املم ّرين
ال ّربيني الجديدين 28،تهدف هذه الشبكة إىل تسهيل قدرة الوصول إىل
 125دولة ضمن مبادرة الحزام والطريق والسري قدماً بطموحات املياه
الزرقاء لجيش التحرير الشعبي ومنح بكني القدرة عىل كسب النفوذ يف
29
ميدان املحيط الهندي-الهادئ.

عند النظر إىل مركز البحر األحمر يف جيبويت من منظور اسرتاتيجي أوسع،
الجانب الغريب مليدان املحيط الهندي-الهادئ الذي
ميثّل هذا املركز
َ
تزداد أه ّميته ،إذ يعترب الكثريون منطقة املحيط الهندي-الهادئ ،وهي
مساحة شاسعة متت ّد من الساحل الغريب للواليات املتحدة إىل الساحل
الرشقي ألفريقيا ،املرسح األسايس الذي سيت ّم فيه التعامل مع بروز الصني.
وتحتوي هذه املنطقة عىل خطوط تواصل بحري حيوية بني الرشق
املحل اإلجاميل والتجارة
والغرب والقسم األكرب من سكّان العامل والناتج يّ
البحرية واملوانئ الضخمة( .وهي تض ّم الدولة الدميقراطية الكربى يف
العامل ،أال وهي الهند ،التي يشكّل ثقلها وقدراتها البحرية وعدم ثقتها
ببكني عنرصا ً موازناً إزاء الصني).

وعىل الرغم من تزايد يف الرتكيز عىل املنطقة والقيمة الفريدة لقيام قاعدة
بحرية أمريكية يف جيبويت ،ال تظهر جيبويت وال مناطق غريب املحيط الهندي
يف االسرتاتيجية األمريكية للمحيط الهندي-الهادئ ،التي ترتسم حدودها
الرسمية عند سواحل الهند الغربية 30.وفيام ال ب ّد من رسم الخطوط التي
تفصل بني مناطق املسؤولية يف مكان ما ،ميكن أن تح ّد مواقع التامس
البريوقراطية هذه ،التي تنقسم بفعلها السلطات بني ع ّدة قيادات قتالية،
من قدرة البنتاغون عىل توجيه نفسه من ناحية االسرتاتيجية الكربى.
(يجدر االنتباه مثالً إىل أ ّن منطقة املسؤولية التابعة للقيادة العسكرية يف
أفريقيا تنتهي عىل بعد  12ميالً من الساحل الجيبويت ،مام يرتك املسؤولية
الرئيسية عن البحر األحمر عىل عاتق القيادة املركزية األمريكية) .وتنبغي
إعادة النظر يف هذه الخطوط عىل ضوء الوقائع الجيوسرتاتيجية املتغيرّ ة
وينبغي جعلها مرنة كفاية للتجاوب مع التحديات الجديدة .وتشري
التعليقات األخرية من املسؤولني األمريكيني إىل أ ّن األمور قد تشهد املزيد
من التعديالت .فقد أشار نائب مستشار األمن القومي ماثيو بوتينغر
للمرة األوىل ،يف منتدى ثنايئ األطراف مع الهند يف يناير  ،2020إىل أ ّن
الواليات املتّحدة تعيد النظر يف النطاق الجغرايف للمحيط الهندي-الهادئ،
ُمستبدلة ما يُعرف بإطار "هوليوود إىل بوليوود" بإطار "كاليفورنيا إىل
31
كليمنجارو" األوسع.

ويف العام  ،2018غيرّ الجيش األمرييك تسمية قيادة املحيط الهادئ إىل
"قيادة املحيط الهندي-الهادئ" إدراكاً منه بالرتابط املتزايد بني هذَين
املحيطني .وبعد سنة ،أصدر البنتاغون اسرتاتيجي ًة للمحيط الهندي-
الهادئ يعترب فيها الحدود عرب املحيطية "املنطقة األهم ملستقبل الواليات
املتحدة" .واعترب الصني التهديد األ ّول للمصالح األمريكية وللتنمية "الح ّرة
واملفتوحة" يف املنطقة 25.وت ُبقي الواليات املتحدة عىل أكرث من  24قاعدة
يف أرجاء املحيط الهندي-الهادئ ،فضالً عن ألفَي طائرة ومئتَي سفينة
وغ ّواصة وقرابة  370ألف عسكري ،عىل الرغم من أ ّن أكرثية هذا العديد
26
والعتاد مرتكّز يف غرب املحيط الهادئ.

“

...يعتبر الكثيرون منطقة المحيط

ويزداد تحدي "نقاط التامس" البريوقراطية سوءا ً بسبب هيكليات التحفيز
السارية التي تعطي األولوية ملكافحة الحروب واإلرهاب وبسبب مفاهيم
عتيقة عن الق ّوة الوطنية تركّز أكرث من الالزم عىل الجيش وتبتعد كثريا ً عن
قوة التأثري االقتصادية والدبلوماسية .يف املقابل ،ربمّ ا الصني تعتمد مزيجاً
أكرث فعالية من التجارة والتكنولوجيا ومهارة الحكم يف ما يبدو أنه ،عملياً،
رؤية أوسع وأشمل للمحيط الهندي-الهادئ.

الهندي-الهادئ ،وهي مساحة شاسعة

تمتد من الساحل الغربي للواليات
ّ
المتحدة إلى الساحل الشرقي ألفريقيا،
سيتم فيه
المسرح األساسي الذي
ّ

جيبوتي :قاعدتان وتطلّ عان

التعامل مع بروز الصين.

مع أ ّن واشنطن وبكني كلتيهام تق ّدران قيمة جيبويت الجيوسياسية ،عرفت
هاتان الق ّوتان تجربتَني مختلفتني متاماً هناك وتطلّعني مختلفني ،مبا يف
ذلك كيفية إدراج هذا املوقع يف البحر األحمر ضمن املشهد االسرتاتيجي
املذكور أعاله.

وتبينّ استثامرات الرئيس الصيني يش جن بينغ بدورها أه ّمية املحيط
املتوسعة .ففيام يبقى رشق
الهندي-الهادئ يف مآرب بكني العاملية
ّ
آسيا القطعة األساسية يف هذا املشهد ،يظهر تحسني هذا املم ّر البحري
يل يف الجزء الغريب من هذا املرسح ،إذ يربط مم ّران
الجديد بوضوح ج ّ
ب ّريان جديدان ،عرب باكستان وميامنار ،الصني مبوانئ املياه العميقة يف
حصص يف موانئ يف رسيالنكا وسلسلة
املحيط الهندي 27،وتك ّملهام
ٌ

وصلت الواليات املتّحدة إىل جيبويت منذ عق َدين مع أجندة محصورة
مهام يف الصومال واليمن املجاو َرين.
ملكافحة اإلرهاب تركّز باإلجامل عىل ٍ
فاستحوذت عىل معسكر لومونييه ،وهو مركز سابق للفيلق األجنبي
الفرنيس ،بعد بضعة أسابيع فحسب من هجامت  11سبتمرب .2001
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وشكّلت قاعدة لومونييه ،وهي واحدة من مئات القواعد و"القواعد
امل ُستعارة" األمريكية يف الخارج ،منذ تلك اآلونة موقع تحضري ملهام
مكافحة اإلرهاب واملراقبة يف أرجاء منطقة الرشق األوسط ،علامً أ ّن
عدد السكان:
العمليات تط ّورت لتشمل جهود مكافحة القرصنة واستخدمت القاعدة
املساحة		:
ملراقبة باب املندب املكتظّ .وس ّددت واشنطن إيجار املنشأة السنوي لك ّن
العاصمة:
االستثامرات املرافقة لذلك يف جيبويت كانت معدودة .ومع تراجع مكافحة
االستقالل		:
اإلرهاب كأولوية وطنية وإعادة نرش العديد والعتاد األمريكيني يف
		
اللغات:
أرجاء أفريقيا 32،تخضع املهمة الطويلة األمد يف لومونييه ،وهي القاعدة
			
األمريكية الوحيدة الصامدة يف أفريقيا 33،إلعادة نظر.

جمهورية جيبويت :حقائق رسيعة

مليون نسمة ( 78٪يف املدن)
 23000كيلومرت مربع
جيبويت
( 1977عن فرنسا)
الفرنسية (رسمية) ،العربية (رسمية)،
الصومالية ،العفارية
 95٪السنيّة  5٪املسيحيّة
الديانة		:
الناتج املحيل اإلجاميل 3.17 :مليار دوالر ()2019
جمهوري
النظام		 :
الرئيس اسامعيل عمر جيله
رئيس الدولة:
( 1999إىل الوقت الحارض)
			

“

وهذه القاعدة وليدة اتفاقية تعاون
موقعة في العام ،2014
ّ
دفاعي

“

ً
ً
سنويا قدره
إيجارا
ويؤمن العقد
35
ّ

 20مليون دوالر للحكومة الجيبوتية.

ً
انطالقا منه المواطنين
وهي مركز تخدم

وعناصر حفظ السالم الصينيين وتنشر

السلطة المترافقة مع تجارة مبادرة الحزام

خضعت هذه القاعدة بداية إلمرة القيادة املركزية األمريكية ،ثم
انتقلت إىل القيادة العسكرية يف أفريقيا عند تأسيسها يف العام .2008
وشهدت لومونييه ،التي ت ّم متديد عقد إيجارها عرشين سنة ،عملية
ترميم وتوسيع بقيمة مليار دوالر يف العام  ،2014–2013وتبلغ مساحتها
اليوم  2430000مرت مربّع تقريباً ،وتأوي  4آالف جندي ومتعاقد
عسكري ،إىل جانب طائرات مسيرّ ة ومقاتالت أف15-إي سرتايك إيغل
( )F-15E Strike Eagleوطائرة دورية بحرية من نوع يب 3-أوريون
( )P-3 Orionوطوافات وطائرات نقل مختلفة 34.ويؤ ّمن العاملون
يف لومونييه الدعم العمليايت للقيادة املركزية األمريكية والقيادة
العسكرية يف أوروبا وقيادة العمليات الخاصة وتتعاون عن كثب مع
الجهات الحليفة اليابانية واألوروبية املتمركزة يف جيبويت.

رد الفعل
والطريق واستثماراتها
وتقيم ّ
ّ

الدولي إزاء عرض العضالت الصيني خارج
غربي المحيط الهادئ.

وافتُتحت "قاعدة الدعم اللوجستي" التابعة للبحرية الصينية يف أغسطس
 2017وتقع عىل بعد  9.6كلم فقط شاميل غريب معسكر لومونييه.
35
وهذه القاعدة وليدة اتفاقية تعاون دفاعي موقّعة يف العام ،2014
36
ويؤ ّمن العقد إيجارا ً سنوياً قدره  20مليون دوالر للحكومة الجيبوتية.
ومتت ّد القاعدة عىل مساحة  364ألف مرت مربع عىل أرض تقع يف الجهة
الغربية من مدينة جيبويت وتحاذي بشكل مبارش ميناء دوراليه املتعدد
االستخدامات 37.وتض ّم ثكنات ومهبط ط ّوافة ومنشآت تخزين تحت
األرض ورصيفاً بطول  300مرت 38.وفيام تشري أقىص التقديرات إىل أنّها
قادرة عىل استيعاب  10آالف جندي ،تض ّم القاعدة حالياً ألف عنرص
أقل عىل األرجح ،بحسب التقديرات األمريكية 39.ويفيد امللحقون
أو ّ
الدفاعيون األجانب يف جيبويت عن عدد كبري من الضباط عايل الرتبة
يف القاعدة ،وهذه هيكلية قيادة برتب عالية تهدف إىل البعث برسالة
إيجابية للحكومة املضيفة مع منح الضباط فرصة نادرة لكسب الخربة
واملكانة عرب الخدمة خارج البالد.

يف املقابل ،وصلت الصني إىل جيبويت مؤ ّخرا ً ،بادئة باستثامرات اقتصادية
ضخمة ثم ألحقتها بحضور عسكري دائم .وعىل األرجح أ ّن قاعدتها
البحرية هي باكورة النخراط اسرتاتيجي أوسع يف أفريقيا والبحر األحمر
ويف أرجاء املحيط الهندي .بناء عىل ذلك ،هي أيضاً أرض تجارب ،أي
مكان يستطيع الضباط والجنود الصينيون فيه كسب خربة يف العمليات
املنصات البحرية الجديدة والتعلّم من
يف البحار البعيدة وتقييم
ّ
اآلخرين .وهي مركز تخدم انطالقاً منه املواطنني وعنارص حفظ السالم
الصينيني وتنرش السلطة املرتافقة مع تجارة مبادرة الحزام والطريق
واستثامراتها وتق ّيم ر ّد الفعل الدويل إزاء عرض العضالت الصيني خارج
غريب املحيط الهادئ.
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الرسم  :2مدينة جيبوتي
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ
ﻣﺮﻓﺄ ﺟﻴﺒﻮيت
)اﻟﻘﺪﻳﻢ(

ﻣﺤﻄﺔ ﺣﺎوﻳﺎت دوراﻟﻴﻪ

ﻣﻴﻨﺎء دوراﻟﻴﻪ
اﳌﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

ﻣﺤﻄﺔ
ﻫﻮراﻳﺰن
ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺒﻮيت

ﺷامل
 1ﻣﻴﻞ

اﳌﻄﺎر اﻟﺪوﱄ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
"ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻟﻴﻤﻮﻧري"

ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ-ﺟﻴﺒﻮيت*

اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ

اﻟﻴﻤﻦ
ﺧﻠﻴﺞ
ﻋﺪن

إرﻳﱰﻳﺎ

ﺟﻴﺒﻮيت

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺒﻮيت

اﻟﺼﻮﻣﺎل

أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

وعبرّ الدبلوماسيون األمريكيون عن امتعاضهم وسعوا إىل حثّ
جيله للعودة عن قراره ،لك ّن صفقة الرشاكة املتج ِّددة سبق
أن ُوقّعت ،مماّ قلّل من نفوذ واشنطن .ومع استمرار املرشوع
للتحل بحضور
يّ
الصيني بالنمو ومع بروز الخطط الصينية
بحري ،اجتمع مجلس األمن القومي األمرييك يف عملي ٍة
ّ
تجمع وكاالت األمن األمريكية ،وأفىض االجتامع إىل سلسلة
من "الخطوط الحمر" حيال حضور الجيش الصيني العتيد
بالتحل بها وحيال النواهي
يّ
وحيال القدرات التي سيسمح له
أي تدخّل يف العمليات األمريكية .وأطلع السفري
املفروضة عىل ّ
األمرييك جيله عن هذه الخطوط يف بداية العام  ،2015وت ّم
التشديد عىل هذه الرسالة يف زيارتَني الحقتني لوزير الخارجية
جون كريي ونائب وزير الخارجية طوين بلينكن إىل جيبويت يف
42
مايو  2015وفرباير  2016عىل التوايل.

*ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ونُصح جيله بأنه "يراهن مراهنة كبرية" مع العالقة
األمريكية وأ ّن واشنطن قد تضط ّر إىل التفكري يف نقل
قاعدتها إن ت ّم تجاهل مطالبها حيال الصينيني .بيد أ ّن نقل
منصة ق ّيمة للعمليات
القاعدة مرشوع ضخم ومكلف ويعني يّ
مكتظة بالقوى العظمى
ّ
مساحة
التخل عن ّ
أقل من سنة،
األمريكية وسوف يشكّل سابقة عاطلة مع الصينيني .وبعد ّ
يف ربيع العام  ،2014سافرت مستشارة األمن القومي األمرييك سوزان
كانت الخطوط الحمر تخضع لالختبار ،مام جعل البعض يفكّر يف ما إذا
رايس إىل جيبويت لزيارة الرئيس إسامعيل عمر جيله .وكان هدفها األسايس
43
تح ّدى جيله األمريكيني لريى مدى ج ّديتهم.
وقف محاول ٍة من موسكو لتأسيس قاعدة عسكرية روس ّية مبحاذاة
معسكر لومونييه .ومقابل رفض الروس ،الذين كانت توتراتهم مع
الواليات املتحدة متأ ّججة بسبب أوكرانيا ،عرضت رايس مضاعفة اإليجار نحو قاعدة عبر البحار:
السنوي الذي تدفعه واشنطن مقابل املعسكر ،من  30مليون
دوالر إىل العقيدة العسكرية الصينية
 63مليوناً 40.فقبل الجيبوتيون ،واعتُربت هذه الخطوة نجاحاً باهرا ً.
تعكس املنشأة البحرية الجديدة لجيش التحرير الشعبي يف جيبويت ،فضالً
عن الجهود األوسع لتطوير منشآت عرب البحار وقدرات حمالتية وات ّفاقات
لكن ما مل تعلمه واشنطن أ ّن جيبويت سبق أن بدأت مبحادثات مع غريم
ً
تعاون دفاعي ،تح ّوالً يف العقيدة العسكرية الصينية وابتعادا عن مبادئ
آخر أقوى .وتبعاً ألحد املسؤولني األمريكيني ،عكس التفكري يف عرض من
كانت ُمق ّدسة سابقاً ،مبا يف ذلك حظ ٌر عىل متركز الجنود عىل ٍ
أرض أجنبية.
الصني "فلسف ًة جيبوتية عن "السامح أللف زهرة بالتفتّح"" .فقد أ ّمنت
فالتوسع العسكري
لك ّن افتتاح منشأة كهذه ال ينبغي أن يشكّل مفاجأة،
استضافة ع ّدة جيوش أجنبية للحكومة إيجارات سنوية تفوق قيتها مئة
ّ
الصيني يهدف إىل مقارعة اهتامماتها املتنامية يف الخارج ،وهذا سلوك
مليون دوالر وزادت من التن ّوع يف عالقاتها األجنبية وخدمت دفاعها
ً
ً
ً
ليس منطقيا ومتناسقا تاريخيا مع القوى الصاعدة األخرى فحسب بل هو
أي دولة مجاورة لجيبويت قد متيل
الوطني ،عرب تقديم بوليصة تأمني ض ّد ّ
44
41
سلوك متّت اإلشارة إليه بشكل مسبق.
إىل "ابتالعها".

فقد ت ّم التناقش يف إنشاء قواعد عرب البحار يف األوساط األكادميية
والعسكرية الصينية ألكرث من عق َدين .ووجود مج ّرد قاعدة واحدة اليوم
يوحي للبعض باعتامد مقاربة "تدريجية وحذرة" 45.وقد بدأ موقف الصني
بالتط ّور يف أواسط العقد األول من القرن مع سلسلة من الكتب البيضاء
عن الدفاع وتحاليل مرافقة تط ّرقت إىل التوتّر بني مصالح بكني املتنامية
عرب البحار وسياساتها التقليدية القاضية بعدم التدخّل ونرش جنود يف
الخارج .وتق ّدمت هذه التحاليل ببطء لكن بثبات ومل ّحت إىل أ ّن القواعد
46
األجنبية ،لكن مبزايا صينية ،سوف تصبح أمرا ً واقعاً.

وكانت الخطط لالنخراط الصيني يف ميناء جديد متع ّدد االستخدامات
معروفة آنذاك ،لكن عندما ت ّم التأكد من الشائعات عن حضور عسكري
مرافق لهذا امليناء ،تواصل الدبلوماسيون األمريكيون مع القرص الرئايس
للحصول عىل معلومات .فسعى جيله وإدارته باستمرار إىل التخفيف
من املخاوف األمريكية ،فلم يُل ّمحا سوى إىل احتامل انتشار وحدة
عسكرية صينية صغرية .فاشتاط مسؤولو اإلدارة يف واشنطن غضباً ،إذ
كان الجيبوتيون قد قبلوا لت ّوهم بصفقة مربحة تهدف جزئياً إىل الحؤول
دون دخول الروس ،لك ّنهم التفّوا ودعوا الصني من الباب الخلفي.
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وتال ذلك إنجاز مه ّم يف العام  ،2008عندما بدأت البحرية الصينية،
مبطالبة من واشنطن ،باملشاركة يف عمليات مكافحة القرصنة املدعومة
من األمم املتحدة يف خليج عدن 47.فنرشت الصني أكرث من  30فرقة عمل
بحرية عىل مدى العقد الذي تىل ،ورافقت َ
آالف السفن التجارية عرب
خليج عدن والبحر األحمر 48.وسمحت عمليات النرش هذه لبحرية جيش
التحرير الشعبي بـ"تطوير قدرتها اللوجستية يف املياه الزرقاء وتربير
حضورها العسكري بعيدا ً عن السواحل الصينية" وبفعل ذلك من دون
49
التسبّب بتدقيق دويل.

هو ما إذا كانت العمليات غري القتالية وغري العدائية ظاهرياً للجيش
الصيني يف جيبويت والبحار املجاورة ستتط ّور إىل مهماّ ت عسكرية يُحتمل
أن تكون ُمه ِّددة وذات غايات أبعد وكيف ومتى 54.ويشري املراقبون إىل
منصات بحرية متط ّورة ،أي سفن
القدرات املزدوجة االستخدام وإىل نرش ّ
تتجاوز املهماّ ت املحدودة للقاعدة ،كمقياس مه ّم لهذا التق ّدم .ويشري
مسؤولون يف البنتاغون إىل نرش مد ّمرات من فئة لويانغ )Luyang III( 3
التي تحمل صواريخ مو ّجهة يف خليج عدن يف سبتمرب  2019كأحد األمثلة
55
عىل ذلك.

وكان وقوع االختيار يف نهاية املطاف عىل جيبويت لبناء أول قاعدة دامئة
بدوره بناء عىل فكرة أ ّن خمس قوى عسكرية أجنبية أخرى تعمل أصالً
أقل من
هناك .واالنضامم إىل مجموعة مكتظة أصالً سيؤ ّدي إىل مستوى ّ
االنتباه أو االنتقاد مقارنة بتأسيس قاعدة صينية مستقلّة يف مكان آخر يف
البحر األحمر أو غريب املحيط الهندي.

ومع أ ّن القدرات الصينية تبقى متواضعة ،يعتقد البعض أ ّن االنتقال إىل
مهماّ ت عالية املستوى جا ٍر عىل قدم وساق .وقد اخترص مسؤول أمرييك
الوضع بقوله" :ما ت ّم اعتباره قاعدة دعم ملهام حفظ السالم ومكافحة
56
منصة نرش للسلطة".
القرصنة يت ّم تحويله ببطء إىل ّ

وبحلول العام  ،2015وبعد أن كانت بكني قد سبق أن اتّفقت عىل بناء
قاعدة جيبوتية ،عبرّ ت وثيقة االسرتاتيجية العسكرية السنوية لبكني عن
مربرات أعايل البحار بعبارات رصيحة:

تمنح القاعدة البحرية الصينية الضباط

“

والجنود الصينيين فرصة للتعلم في
خالل تأدية عملهم عبر التعاطي مع

"مع من ّو مصالح الصني الوطنية ،بات أمنها القومي أكرث تأثرا ً
باالضطرابات الدولية واإلقليمية واإلرهاب والقرصنة والكوارث
الطبيعية الخطرية واألوبئة ،وأصبح أمن املصالح عرب البحار يف
يخص الطاقة واملوارد وخطوط التواصل البحري االسرتاتيجية،
ما ّ
املؤسسات واألفراد واألصول يف الخارج ،مسألة وشيكة...
فضالً عن ّ
من الرضوري للصني أن تضع هيكلية قوة عسكرية بحرية حديثة
ترتافق مع مصالح أمنها وتنميتها القوم ّيني وأن تحمي سيادتها
الوطنية وحقوقها ومصالحها البحرية وأن تحمي أمن خطوط
التواصل البحري االسرتاتيجية ومصالحها عرب البحار وأن تشارك يف
التعاون البحري الدويل ،من أجل تأمني الدعم االسرتاتيجي لتتح ّول
50
إىل ق ّوة بحرية".

النظراء في الدولة المضيفة والتعامل

ً
أيضا الفرصة
مع المعايير المحلّ ية .وتمنح
قوات أجنبية أكثر
للعمل عن كثب مع ّ
تمر ً
سيما الجيش األمريكي.
سا ،وال ّ
ّ

وال تقترص هذه املخاوف عىل جيبويت ،إذ شهدت الدبلوماسية العسكرية
لجيش التحرير الشعبي ازديادا ً ،مبا يف ذلك زيارات إىل املوانئ ومناورات
مشرتكة وتبادالت رفيعة املستوى مع الدول يف أرجاء البحر األحمر
واملحيط الهندي-الهادئ .وقد جذبت الزيارات التي تجريها السفن
الحربية الصينية يف موانئ مدنية عسكرية مزدوجة االستخدام اهتامماً
الفتاً ،وال س ّيام عندما مت ّول هذه املوانئ رشكاتٌ صينية تابعة للدولة أو
تشغّلها .ويشري هذا املزج بني األجندتني التجارية واالسرتاتيجية ،وهي
ميزة من مزايا منوذج الدولة الصيني ،للبعض إىل أ ّن الجيش الصيني
ميكنه االستفادة من هذه املنشآت أو تحسينها لغايات عسكرية يف حال
57
دعت الحاجة.

ويعني هذا لـ"قاعدة الدعم اللوجستي" يف جيبويت :تسهيل عمليات
مكافحة القرصنة ودعم ق ّوات حفظ السالم الصينية يف أفريقيا وغرب
آسيا 51وحامية مواطنيها عرب البحار ،مبا يف ذلك اإلنقاذ واإلخالء الطارئان،
واألهم ،حامية املسارات البحرية االسرتاتيجية 52.وميكن فهم هذه املصلحة
األخرية بأنّها حامية تدفّقات النفط من املنطقة فضالً عن حامية مصالح
الشحن التجاري بني أوروبا وأفريقيا وال ّرب الرئييس الصيني( .ويسلّط الضوء
أيضاً عىل أ ّن واشنطن وبكني تتشاركان مصلحة أساسية يف املحافظة عىل
خطوط تواصل بحري مفتوحة عرب باب املندب وصوالً إىل قناة السويس).

التواصل األمريكي الصيني في جيبوتي

عالوة عىل هذه األهداف املتواضعة نوعاً ما ،يدرس االسرتاتيجيون الصينيون
احتاملية الحظر من الواليات املتّحدة أو حلفائها يف حال نشوب رصاع
ُ
السؤال الذي يطرحه االسرتاتيجيون العسكريون األمريكيون
كبري 53.بالتايل

متنح القاعدة البحرية الصينية الضباط والجنود الصينيني فرصة للتعلم
يف خالل تأدية عملهم عرب التعاطي مع النظراء يف الدولة املضيفة

REGIONAL INFLUENCE AND STRATEGY

7

GLOBAL CHINA
منافسات القوى العظمى في البحر األحمر :تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة إلى الواليات المتّ حدة

والتعامل مع املعايري املحلّية .ومتنح أيضاً الفرصة للعمل عن كثب مع
ق ّوات أجنبية أكرث مت ّرساً ،وال س ّيام الجيش األمرييك .ويفيد قائد أمرييك
رفيع املستوى يف ليمونييه بأنّهم "يتعلّمون ...وبرسعة" ،مر ّددا ً بذلك
وصفاً غالباً ما يذكره املراقبون األجانب يف جيبويت .وقد أ ّدى التواصل
بني الوحدتني األمريكية والصينية إىل بروز بعض املخاوف املرشوعة
التجسس،
بشأن السالمة وتخفيف ح ّدة النزاعات ومخاطر مكافحة
ّ
فضالً عن صدور أوامر صارمة من البنتاغون تح ّد من االنخراط .لك ّن
هذا األمر مينح الجيش األمرييك أيضاً فرصة ،مل تتحقّق حتّى اآلن ،بتغيري
منهاج جيش التحرير الشعبي والتأثري يف رشوط االنخراط األمرييك
الصيني عرب البحار يف املستقبل.

التجسس
فام هو العائق الطاغي؟ املخاوف األمريكية من مكافحة
ّ
وسياسة لدى البنتاغون تق ّيد التواصل مع جيش التحرير الشعبي .فقد
أي انخراط
فسرّ مسؤول دفاع أمرييك قائالً" :إنّهم جامعون محرتفون .ويف ّ
نخرس أكرث مماّ نكسب" .وبالنسبة إىل وزارة الدفاع األمريكية ،احتاملية
الحساسة
أن تكسب بكني معرفة حول إجراءات التشغيل أو القدرات ّ
أي مكسب ،وال س ّيام عندما ال يكون لكل
أو املامرسات الفضىل تفوق ّ
61
تفاعل تداعيات محلّية فحسب بل "تداعيات عاملية محتملة" .بالتايل،
مع أ ّن الضبّاط األمريكيون يف جيبويت يحرضون فعاليات متع ّددة األطراف
62
مختارة يف القاعدة الصينية ،غالباً ما يرفضون الدعوات.
ويقول القادة يف معسكر لومونييه إ ّن العنارص الصينيني متح ّمسون
كل فرصة سانحة ،ويع ّددون قامئة طويلة من
للتعاطي معهم عند ّ
محاوالت جمع املعلومات يف القاعدة وأماكن أخرى يف مدينة جيبويت،
وهي محاوالت خرقاء وغري مؤذية نسبياً .لك ّنهم يتذ ّمرون أيضاً من أ ّن
صانعي القرارات يف قسم السياسات يف البنتاغون ،الذي يعطي موافقته
كل التواصالت بني العنارص األمريكيني والصينيني ،ينفرون بشكل غري
عىل ّ
التحل بآلية
معقول من املخاطر .ويرغب بعض من يعمل عىل األريض يف يّ
أمنت للح ّد من النزاعات ال أكرث ،فيام يريد آخرون اختبار وضعية أكرث
حزماً ،إذ يقول أحدهم" :تأكّدوا أ ّن هذا هو الخ ّط األمامي يف منافسة
كل التواصل مع جيش التحرير
القوى الكربى .وال ينبغي علينا تفادي ّ
الشعبي بل علينا العمل عىل تح ّديه وتسليط الضوء عىل أخطائه كلّام
63
تس ّنى لنا ذلك".

وألولئك الذين مييلون إىل االنخراط مع الصينيني ،يُعترب تخفيف ح ّدة
النزاع الج ّوي والبحري سبباً كافياً ،وإال تخاطر هاتان الدولتان مبواجهة
أحداث غري مرغوبة وربمّ ا خطرة عند العمل يف مواقع مكتظّة .ويفيد
املسؤولون األمريكيون عن عدد من الحوادث غري املريحة ب ّرا ً وبحرا ً
التي ميكنها أن تسبّب تصعيدا ً غري مقصود إن متّت إدارتها بشكل غري
مالئم( 58.ومن املر ّجح أيضاً أن تزيد الحركة البحرية يف مج ّمعات املوانئ
املتوسعة يف جيبويت ،مام ميكنه أن يزيد من التنافس بني السفن العسكرية
ّ
59
والتجارية يف بيئة تشغيلية مزدحمة أصالً).
ففي العام  ،2018تبينّ أ ّن ُمتّجهات الطريان واحدة من نقاط االحتكاك
كل الجيوش األجنبية تستعمل مطار جيبويت الدويل الوحيد.
تلك ،أل ّن ّ
وقد اشتىك ض ّباط الجيش الصيني لنظرائهم الجيبوتيني من أ ّن الطائرات
األمريكية واألجنبية األخرى تحلّق عمدا ً فوق قاعدتهم الجديدة لغايات
املراقبة .وعندما رشح القادة يف ليمونييه أ ّن متّجهات االقرتاب ح ّددها
جهاز التحكّم بالحركة الجوية الجيبوتية (وتبعاً لوقائع جغرافية) ،أفيد
أن الض ّباط الصينيني رفضوا التصديق بأ ّن الجيش األمرييك يأمتر للسلطات
املدنية الجيبوتية .ر ّدا ً عىل ذلك ،مل يطلب الصينيون إجراء تغيريات يف
املتّجهات فحسب بل وضع قيود خاصة للمجال الجوي حول قاعدتهم
وفوقها .وخوفاً من أن تضع السلطات الجيبوتية سابق ًة عرب االنصياع
لطلبهم ،اتّفقت الجهات الفاعلة العسكرية والدبلوماسية والتجارية
كل عىل حدة عن تحفّظاتها للحكومة امل ُضيفة.
الغربية عىل التعبري ّ
يف النهاية ،رفض الجيبوتيون الطلب ومنحوا الجيش الصيني الحاميات
60
للمجال الج ّوي ذاتها املمنوحة للقواعد العسكرية األجنبية األخرى.

وقد ت ّم تفادي األحداث العدائية بني الجيشني حتّى اآلن ،باستثناء حادثة
بارزة للغاية يف العام  ،2018عندما زعم مسؤولون أمريكيون إ ّن ق ّوات
الجيش الصيني استهدفت الط ّيارين األمريكيني يف ع ّدة مناسبات بأش ّعة
ليزر من املستوى العسكري ،وهذا أمر ميكنه أن يبلبل الطيارين ويؤ ّدي
إىل إصابتهم .وقد نفت وزارة الدفاع الوطني الصينية بشكل قاطع هذه
64
الحوادث التي نالت انتباهاً دولياً.

حضور الصين االقتصادي

بدأ االنخراط الصيني يف جيبويت بالتسارع يف العام  2013وساعد عىل أن
تحقّق البالد من ّوا ً اقتصادياً مستمرا ً يف السنوات التي تلت ،وهو ات ّجاه
كان من املتوقّع أن يستم ّر 65،إىل حني ظهور فريوس كورونا املستج ّد.
املحل اإلجاميل من  1,3مليار دوالر يف العام  2012إىل
وقد ارتفع الناتج يّ
66
 3,1مليار يف العام  .2019وت ُعزى هذه املكاسب جزئياً إىل تطوير ضخم
للبنى التحتية بتمويل من قروض صينية ،وجزئياً إىل حجم تبادل تجاري
املتوسع يف البالد .لك ّنها ترافقت أيضاً برتاكم
أكرب من خالل مج ّمع املوانئ
ّ
رسيع للديون األجنبية.

وفيام يفيد الضبّاط األمريكيون عن تواصل شبه منتظم بني امللحقني
تنسق
الدفاعيني الدوليني ،ما من ترتيب ثنايئ األطراف أو متع ّدد األطراف ِّ
مبوجبه بشكل منهجي الق ّواتُ األمريكية والصينية والق ّواتُ األجنبية
األخرى العمليات وتح ّد من نزاعاتها .ففي العام  ،2018أطلق السفراء
مخصصاً لهذه الغاية ،ودعوا املمثّلني الصينيني
الغربيّون يف جيبويت تج ّمعاً ّ
واألمريكيني والفرنسيني واليابانيني واإليطاليني والجيبوتيني .لكن عىل
الرغم من أ ّن املشاركني تح ّدثوا عن منافع ملموسة ،مل تصبح لهذه اآللية
صيغ ٌة رسمية.

ميكن فهم مرشوع بكني يف جيبويت كجزء من سلسلة من االستثامرات االقتصادية
واالسرتاتيجية التي تغطّي منطقة البحر األحمر ومتت ّد يف أرجاء الجانب الشاميل
من املحيط الهندي .وهذا هو ِعامد طريق الحرير البحرية الجديدة لدى بكني،
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وبرزت جيبويت ،التي انض ّمت رسمياً إىل مبادرة الحزام والطريق يف العام ،2018
كمخزن شديد األه ّمية .بيد أ ّن الدافع لقرار االستثامر مببالغ ضخمة أىت أيضاً
حصة من السوق يف أثيوبيا املجاورة ،وهي دولة
برغبة من الصني يف نيل ّ
تض ّم  110ماليني نسمة وتتحلىّ بإمكانات من ّو هائلة وبحاجات كبرية يف مجاليَ
متوسعة .وقد استثمرت
البنية التحتية والطاقة وبطبقة اجتامعيّة استهالكية ّ
الصني مليارات الدوالرات يف أثيوبيا يف السنوات األخريةُ ،مطلقة طفرة يف البناء
ح ّولت أديس أبابا .وتشكّل مباين املدينة الشاهقة وطرقاتها وسككها الحديدية
متوسعة
الخفيفة ومصانعها ومناطقها االقتصادية الح ّرة دليالً عىل رشاكة ّ
برسعة مع واحد من أه ّم األطراف الفاعلة يف أفريقيا.

باالعتامد عىل املجموعة األوىل من القروض وض ّخ رؤوس األموال
يف العام  ،2013زار جيله الصني يف األعوام  2017و 2018و،2019
كل م ّرة املزيد من اتفاق ّيات التعاون ،يف مجاالت املالية
ووقّع يف ّ
70
املرتسخ وامل ُشخصن
والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية .والحكم ّ
بش ّدة الذي يتّسم به جيله ،الذي استلم س ّدة الرئاسة من خاله منذ
أكرث من عرشين سنة وترأّس منذ تلك اآلونة نظاماً زبائنياً مضبوطاً
بعناية ،يجعله رشيكاً جذّاباً للغاية .ففيام يشتيك النقّاد من الفساد
والتفاوت ،ق ّدم جيله ،الذي يبلغ من العمر  73سنة والذي سيفوز
عىل األرجح بالرئاسة للمرة الخامسة يف العام املقبل ،للمسؤولني
الصينيني والرشكات التي متلكها الدولة ما يريدونه بالضبط :االستقرار
71
واملرونة ورجل قوي يدعم كالمه باألفعال.

أن الدافع لقرار االستثمار بمبالغ
بيد ّ
ً
أيضا برغبة من الصين في
ضخمة أتى

ودوافع بكني معروفة متاماً لرشكاء البحر األحمر عىل غرار جيله ،لك ّنها
تلق النداءات
أيضاً ال تتعارض مع تطلّعاتهم االقتصادية
الخاصة .فلم َ
ّ
األمريكية بشأن سلوك الصني املخالف لألنظمة والضغ َط الختيار
جهة آذاناً صاغية عموماً ،فللدول املتخلّفة عىل غرار جيبويت الكثري
لتكسبه من رفع العالقات إىل أعىل مستوياتها مع الصني والغرب عىل
ح ّد سواء .ففي العام  ،2017اشتىك جيله علناً من "تركيز" أمرييك
عىل الصينيني ،مشريا ً إىل شكاوى مستم ّرة من األمريكيني من أ ّن
الحضور الصيني يسبّب لهم املشاكل .وقد وصف الرشكاء الغربيّني
بأنّهم "مشاركني غائبني" وقال إ ّن الصينيني وحدهم يق ّدمون لجيبويت
72
"رشاكة طويلة األمد".

“

حصة من السوق في أثيوبيا المجاورة،
نيل ّ
تضم  110ماليين نسمة
وهي دولة
ّ
نمو هائلة وبحاجات
وتتحلّ ى بإمكانات
ّ

كبيرة في مجالَ ي البنية التحتية والطاقة
متوسعة.
اجتماعية استهالكية
وبطبقة
ّ
ّ

“

تلق النداءات األمريكية بشأن
فلم َ

يف غضون ذلك ،الهدف واضح بالنسبة إىل جيبويت :عىل غرار سنغافورة،
تريد االستفادة من موقعها الجغرايف الفريد عىل جان َبي مسار شحن
تجاري مهم لتصبح مركز لوجستيات وخدمات ونقل عاملياً يف عامل مييل
نحو آسيا واملحيط الهندي-الهادئ .فعالوة عىل مج ّمع موانئها املتنامي ،ال
تتض ّمن رؤيتها األكرث طموحاً موانئ ومناطق اقتصادية ح ّرة فحسب ،بل
مركزا ً تجارياً جديدا ً ومطارا ً وفنادق وكازينوهات وتبضّ ع بدون رضائب
وغريها .فقال أحد الداعمني الجيبوتيني املتح ّمسني عن الرؤية سائالً" :ملاذا
علينا أن نرى األفريقيني يطريون فوق رؤوسنا متّجهني إىل ديب؟ لن ُك ْن
67
سنغافورة أفريقيا أو ديب أفريقيا".

سلوك الصين المخالف لألنظمة

ً
ً
عموما.
آذانا صاغية
والضغط الختيار جهة
َ

ازدهار البنية التحتية

ترتكز استثامرات الصني يف جيبويت عىل ثالثة مشاريع بنى تحتية
ضخمة :ميناء جديد متع ّدد االستخدامات وسكّة حديد بقياس دويل
وكل مرشوع من
املعيار إىل أثيوبيا وأنبوب ماء ميت ّد أيضاً إىل أثيوبياّ .
هذه املشاريع م ّمول بقروض من مرصف الصني لالسترياد والتصدير
تبلغ قيمتها مجتمعة  1,5مليار دوالر .وترتافق هذه املشاريع الكبرية
مبجموعة من األعامل الداعمة ومنطقة تجارة ح ّرة جديدة وعمل ّيات
ض ّخ لرأس املال الخاص ،مبا يف ذلك استحواذ مجموعة تشاينا مرتشانتس
حصة ملكية
( )China Merchants Groupيف العام  2013عىل ّ
نسبتها  23,5يف املئة من هيئة املوانئ الوطنية يف جيبويت التي تدعى
هيئة املوانئ واملناطق الح ّرة يف جيبويت (.)DPFZA

لتحقيق هذا الهدف ،وضعت جيبويت خطة تنمية طموحة اسمها "رؤية
 "2035يف العام  ،2014مستعينة ببنية تحتية مدعومة من الصني باإلجامل
كمحفّز لبناء "اقتصاد منتج وتنافيس ومتن ّوع" ميكنه ترسيع النمو فيعالج
بالتايل الفقر والبطالة والعجوزات األخرى 68.وعرضت بكني رشاكتها كالوقود
لتح ّول جيبويت االجتامعي االقتصادي ولتطلّعاتها لتصبح مركزا ً متع ّدد
االستخدامات يربط ثالث قا ّرات 69.وسلّطت الضوء أيضاً عىل منافع التكامل
األقل ترابطاً يف أفريقيا،
االقتصادي يف أرجاء القرن األفريقي ،وهو من املناطق ّ
الفضل يف إيجاد عرشات اآلالف من فرص العمل.
َ
واعتربت أ ّن ملشاريعها

REGIONAL INFLUENCE AND STRATEGY

9

GLOBAL CHINA
منافسات القوى العظمى في البحر األحمر :تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة إلى الواليات المتّ حدة
الرسم رقم  :3دين البنى التحتية الكبيرة

74

املرشوع

فرتة البناء

التمويل

الرشكة البانية

رشوط القرض

ميناء دوراليه
املتعدد االستخدامات

بني العامني
 2014و2017

مرصف الصني
لالسترياد
والتصدير

رشكة الصني
الحكومية
لهندسة البناء

عام 2016

سكّة حديد بني جيبويت
وأثيوبيا (القسم الذي
يقع يف جيبويت)

بني العامني
 2012و2016

مرصف الصني
لالسترياد
والتصدير

رشكة الصني
لبناء سكك
الحديد

الرشوط األولية :عام 2013

أنبوب ماء بني
جيبويت وأثيوبيا

بني العامني
 2015و2017

مرصف الصني
لالسترياد
والتصدير

رشكة يس جي
يس للبناء عرب
البحار املحدودة
()CGCOC

استحقاق بعد  20سنة
معدل فائدة  2يف املئة
فرتة سامح  5سنوات

استحقاق بعد  20سنة
معدل فائدة  3يف املئة زائد سعر الفائدة السائد
بني بنوك لندن (ليبور)

كلفة املرشوع اإلجاملية
(بالدوالر األمرييك)

قيمة القرض
(بالدوالر األمرييك)

 580مليوناً

 344مليوناً

 595مليوناً

 492مليوناً

بعد إعادة الهيكلة :عام 2019

استحقاق بعد  30سنة
معدل فائدة  2,1يف املئة زائد ليبور

عام 2013

استحقاق بعد  20سنة
معدل فائدة  2يف املئة
فرتة سامح  5سنوات

املجموع

وقد زاد ميناء دوراليه املتع ّدد االستخدامات ،الذي ميكنه مناولة الشحن
بالجملة والشحن العام وبعض الشحن بالحاويات ،من قدرة االستيعاب
بشكل هائل مقارنة بـ"امليناء القديم" يف جيبويت 75.وتشغّل مجموعة
حصة أقلّية فيه ،وقد تبينّ أ ّن عائدات
تشاينا مرتشانتس امليناء ومتلك ّ
املخصص له .وفيام جذب مشغّلو امليناء
امليناء كافية لخدمة الدين
ّ
الصينيّون وموق ُع امليناء مبحاذاة القاعدة العسكرية الصينية انتباهاً
كبريا ً ،ليس دوراليه سوى واحد من مجموعة كبرية من منشآت املوانئ
القامئة والجديدة.
ومع القدرة عىل مناولة  1,6مليون حاوية يف السنة ،محطّة دوراليه
للحاويات ،التي تقع رشق ميناء دوراليه املتع ّدد االستخدامات ،هي
يف الواقع "د ّرة" مج ّمع املوانئ يف البالد ومصدر اإليرادات األه ّم فيها
(املزيد من املعلومات عن محطة الحاويات واملخاوف من ف ّخ الديون
أدناه) 76.وتؤ ّمن محطّة هورايزون للنفط ،التي تقع بني املرفأين ،خدمة
تخزين السوائل وتزويد الوقود للسفن التجارية والعسكرية ،مبا يف
كل إمدادات الوقود للجيش األمرييك .وعىل مسافة أبعد يف خليج
ذلك ّ
مخصص للسامد
تاجورة يف جيبويت يقع ميناء قيمته  90مليون دوالر ّ
اآليت من أثيوبيا املجاورة ومينا ُء غوبة الذي تبلغ قيمته  64مليون
متخصصة أخرى تص ّدر امللح امل ُستخرج من بحرية
دوالر ،وهو منشأة
ّ
عسل يف جيبويت إىل الصني.

 339مليوناً

 322مليونا

 1,51مليار

 1,16مليار

تسعينيات القرن التاسع عرش أحد أبرز مشاريع مبادرة الحزام والطريق
لدى الصني يف أفريقيا .و َه َد َف مرشوع السكّة الحديدية هذا إىل إبراز
التكنولوجيا والهندسة الصينيتَني ،وما هو ،يف الرؤى األكرث طُموحاً يف
مبادرة الحزام والطريق ،إال قسامً من سكّة حديدية تعرب أفريقيا من
رشقها إىل غربها 78.والقسم الجيبويت من السكّة ،وهو قرابة مئة كيلومرت
من امليناء إىل الحدود األثيوبية ،جز ٌء من مرشوع أكرب قيمته  3,5مليار
دوالر يهدف إىل إطالق العنان لإلمكانات االقتصادية األثيوبية الكاملة
التوسع الصيني هناك .ومل تكن رشوط القرض للسكّة الحديدية
وتسهيل ّ
مالمئة بالقدر الذي أرادته السلطات الجيبوتية ونصح مسؤولو صندوق
النقد الدويل برفض املرشوع ،لك ّن الجيبوتيني شعروا بأن ال مجال لهم
للمناورة نظرا ً إىل األطراف الفاعلة األضخم بكثري التي ترتكز عليها هذه
الصفقة التح ّولية ربمّ ا.
وينقل خط أنابيب املياه األثيويب الجيبويت املياه الجوفية من أثيوبيا إىل
البلدات الجيبوتية الرئيس ّية للمساعدة عىل الح ّد من النقص امل ُزمن يف
املاء .وبسبب الهفوات املالية والتشغيلية ،تس ّدد الحكومة حالياً خدمات
الدين لسكّة الحديد وخط أنابيب املياه عىل ح ّد سواء ،علامً أ ّن استهالك
الدين لخط أنابيب املياه من املفرتض أن يبدأ يف العام .2022
واستكامالً لرؤية جيبويت بالتح ّول إىل مركز خدمات وتجارة عاملي املستوى،
بدأت هيئة املوانئ الوطنية ،مع تشاينا مرتشانتس وهيئة داليان للموانئ
كطرفني رشيكني ،بالعمل عىل منطقة تجارة ح ّرة دولية يف العام .2017
وستُستتبع املرحلة األولية ،التي تشمل قرضاً بقيمة  250مليون دوالر من
مرصف التنمية الصيني ،بتطوير ثالث مناطق محاذية عىل مدى العقد

أما سكّة الحديد الجديدة بني أثيوبيا وجيبويت فهي الرشيان امل ُص ّمم لربط
هذه املوانئ بسوقها األساسية 77.وتعترب سكّة الحديد بالقياس الدويل
تحل مكان خ ّط القطار الفرنيس البائد منذ زمن واملبني يف
هذه التي ّ
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بأثر هذه املكاسب ،ويرى الكثريون أ ّن السخاء الصيني يع ِّزز نظا َم حكمٍ
نحب الصينيني .ال أعرف أحد
فاسدا ً أصالً .فقال عامل خدمات رصيح" :ال ّ
يحب الصينيني" 86.بيد أنّه ما من مجال لهذا النوع من املعارضة أو
هنا ّ
للكالم العلني عىل تداعيات الرشاكة مع بكني ،أل ّن حكومة جيله ت ُبقي
الخناق ضيقاً عليهام.

املقبل ،وهو مرشوع قيمته مليارات الدوالرات يأمل املط ّورون بأن يصبح
أكرب منطقة ح ّرة يف أفريقيا 79.لكن حتّى أواسط العام  ،2019مل تتس ّجل يف
هذه املنطقة سوى  36رشكة وبقي قسم كبري من الح ّيز األويل الذي ميت ّد
عىل مساحة  2,5كيلومرت غري مط ّور 80.وقد وصف مستثمر أجنبي هذه
املنطقة "خطّة خيالية محض" ،مر ّددا ً أقوال أولئك الذين يرون يف النشاط
املحدود يف املوقع دليالً عىل أ ّن املرشوع لن يتحقّق.

ويُبدي النقّاد قلقهم من ه ّوة متباعدة بني صناع ِة موانئ تتط ّور برسعة،
والنخبة السياسية واملالية التي تديرها من جهة ،وباقي البالد من جهة
أخرى ،إذ يضع الدخل القومي اإلجاميل للفرد جيبويت يف مصاف البلدان
املتوسط 87،لك ّن هذا التصنيف
التي تقع يف الرشيحة الدنيا من فئة الدخل ّ
يخفي واقعاً ُمقلقاً أكثري بكثري ملعظم املواطنني .ففيام تكسب نسبة  10يف
نصف الدخل كلّه 88،تضع مؤرشات الفقر والص ّحة والعاملة والتعليم
املئة َ
جيبويت يف املرتبة  171يف دليل األمم املتحدة للتنمية البرشية ،أي يف أدىن
املراتب 89.وكلفة الكهرباء واالتصاالت من بني األعىل يف املنطقة ،عىل
الرغم من أ ّن جيبويت تقع عند تقاطع سبع كابالت ألياف برصية مه ّمة
90
تربط أوروبا بآسيا.

الخطط الكبيرة :حقيقة أم خيال؟

يتح ّدث املط ّورون ومسؤولو هيئة املوانئ عن مشاريع أخرى بقيمة 11
مليار دوالر ال وجود لها حتّى اآلن سوى يف مقاطع الفيديو الرتويجية
وعقول أكرث املدافعني عنها تفاؤالً .ويف أعىل الئحة املشاريع ميناء حاويات
جديد ومطاران جديدان وتطويران متع ّددا االستخدامات يهدفان إىل
81
تحقيق الطموحات بأن تصبح جيبويت "سنغافورة أفريقيا".
ويهدف املرشوع األول يف هذه املخطّطات الضخمة إىل تحويل "امليناء
القديم" املتقادم يف جيبويت إىل واجهة بحرية عاملية املستوى ،تض ّم منطقة
أعامل حديثة جدا ً ومحطّات للرحالت البحرية ومارينا ومركز مؤمترات
وفنادق ومنتجعاً ومنتزهات ومج ّمعاً رياضياً ومتاجر تبضّ ع بالتجزئة.
ويشري الداعمون إىل أ ّن مناقصة املرشوع فازت بها تشاينا مرتشانتس،
الرشكة ذاتها التي شيّدت مج ّمع ميناء شينزن الضخم يف محافظة
غاوندونغ والتي متلك أصالً حصصاً يف هيئة موانئ جيبويت 82.أما املرشوع
التح ّويل الثاين فهو مج ّمع صناعي آخر وميناء ومج ّمع للتجارة الح ّرة
يف بلدة دامريجوغ ،عىل بعد  10أميال جنوب مدينة جيبويت .وتتض ّمن
الخطط منشآت لتوليد الطاقة بالفحم الحجري وللبرتوكيميائيات ومواد
البناء وتحلية املياه وتسييل الغاز الطبيعي وتصدير النفط ،فضالً عن
قطار يربط املرشوع ومنطق ٍة دولية تض ّم فنادق ووحدات سكنية ومدارس
83
ومساحات خرضاء ومج ّمعاً للمكاتب.

“

على الرغم من طفرة االستثمارات

ومعدالت النمو المرتفعة ،لم
الصينية
ّ
تطل هذه التغييرات الجميع بعد ،فمعظم

الجيبوتيين العاديين ال يشعرون بأثر هذه
أن السخاء
المكاسب ،ويرى الكثيرون ّ
ً
أصال.
فاسدا
حكم
ٍ
نظام
الصيني يعزِّ ز
ً
َ

وقد متّت املوافقة يف أواخر العام  2019عىل واحد من أه ّم املك ّونات يف
خطّة دامريجوغ ،أال وهو خط أنابيب بقيمة  4مليارات دوالر سينقل
الغاز الطبيعي من مخزن جديد تط ّوره الصني يف إقليم أوجادين يف
أثيوبيا املجاورة .ومن املفرتض البدء ببناء خط األنابيب ومحطّة الغاز
الطبيعي امل ُسال املرافقة له هذه السنة 84.لكن يبدو أ ّن الخطة الرئيسية
األكرب لدامريجوغ قي ُد التعليق شأنها شأن تجديد امليناء القديم .وعىل
املدى القصري ،تعني مخاطر تراكم املزيد من الديون أ ّن الرشوع بهذَين
املرشوعني التح ّوليني غري مر ّجح .وعىل املدى الطويل ،تثري قيود محلّية
أخرى الشكوك حول تحقيق مشاريع ضخمة كهذه ،ومنها "تكاليف
مرفقية باهظة جدا ً ومناخ جاف ودرجات حرارة مرتفعة وغياب اليد
85
العاملة املحلّية".

ويقول أحد السفراء الغربيني يف جيبويت" :لقد استغّلوا الحوكمة الرديئة
91
يف هذه البالد وزادوها سوءا ً بشكل فظيع .إنّهم يقتلون هذه البالد".
ويعتقد املشكّكون األجانب واملحلّيون أ ّن كالم بكني عن التنمية "التي
الكل فائزا ً" هزلية وأ ّن االنخراط الصيني فاقَ َم سوء إدارة القطاع
يخرج فيها ّ
العام وبيئة األعامل الرديئة وجعل يف الوقت عينه جيبويت تعاين اختالالً
هائالً يف امليزان التجاري وبنا ًء رديء النوعية و َديناً تعجيزياً 92.ويشتيك
بعضهم من أ ّن املامرسات املريبة التي تقوم بها الرشكات الصينية تعني
أ ّن التعاطي مع األمور ليس عىل قدم املساواة ،مماّ يُرغم الرشكات الغربية
العاملة منذ عقود يف جيبويت عىل التوقّف عن العمل بعد أن زايدتها
الرشكات الصينية املنافسة باستمرار 93.ويفيد املسؤولون الفرنسيون أن
اعتامد معايري تجارية أكرث عدالً كان عىل رأس الئحة البنود يف أجندة
الرئيس إميانويل ماكرون عندما زار جيبويت يف العام  ،2019وهي الزيارة
الثانية ال أكرث لرئيس فرنيس يف عق َدين من الزمن.

المشكّ كون األجانب والمحلّ يون

عىل الرغم من طفرة االستثامرات الصينية ومع ّدالت النمو املرتفعة ،مل
تطل هذه التغيريات الجميع بعد ،فمعظم الجيبوتيني العاديني ال يشعرون
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ويقلق املسؤولون األمريكيون واألوروبيون من أ ّن الصني وجدت يف جيله
رشيكاً يتشاطر نزوات بكني السلطوية وسيسمح ،كام يف الدول الضعيفة
األخرى ،للرشكات الصينية بالعمل عىل تحقيق األرباح عرب استغالل
الحوكمة الرديئة وانتهاك األنظمة .ويفيدون عن أدلّة عىل أ ّن عددا ً
من الضباط العسكريني الجيبوتيني الرفيعي املستوى ومن املدراء شبه
الحكومني "مرته ٌن للصينيني".
يف املقابل ،يشتيك املسؤولون الجيبوتيون من رياء حلفائهم الغربيني.
فيفسرّ دبلومايس رفيع املستوى" :الفرنسيون حارضون هنا منذ العام
 ،1977واألمريكيون منذ العام  .2011وقد طلبنا منهم هذه األمور"،
قاصدا ً بذلك أجندة البنية التحتية يف بالده .ويضيف" :لكن ماذا فعلت
فرنسا لنا؟ ماذا فعلت الواليات املتّحدة لنا؟" لقد حقّق الصينيون مطالبهم
التنموية ،والرسالة التي غالباً ما يت ّم ذكرها هي" :ال تنتقدونا اآلن وقد
94
اخرتنا غريكم".

املحل اإلجاميل من  34يف املئة يف
فقد ارتفعت نسبة الدين إىل الناتج يّ
العام  2013إىل نسبة متوقّعة قدرها  104يف املئة يف مرحلة من املراحل
يف العام  ،2018مام حدا بصندوق النقد الدويل إىل تصنيف جيبويت
"يف خطر كبري من الوقوع يف مديونية حرجة" 97.وأعيد احتساب هذا الرقم
الحقاً وت ّم تخفيضه إىل  71يف املئة ،مع أ ّن مدى تع ّرض البالد للمخاطر
يبقى موضوع خالف ،إذ يقول بعض املراقبني أ ّن الحفرة أعمق بكثري مماّ
تشري إليه التقديرات امل ُنقّحة ،بسبب قيود املوازنة واإلنتاجية املنخفضة
98
واملتأ ّخرات املرتاكمة واملزيد من الديون الخارجية.
رص عىل أنّها ستتمكّن من تسديد ديونها،
بيد أ ّن السلطات الجيبوتية ت ّ
املحل اإلجاميل بنسبة  8يف املئة تقريباً وحجم التبادل
بح ّجة من ّو الناتج يّ
التجاري الصيني املتنامي واقتصاد أثيوبيا املتح ّرر .لك ّن اتّكال البالد
الشديد عىل صناعة واحدة يجعلها ضعيفة إزاء الصدمات الخارجية ،مثل
وقوع أزمة يف أثيوبيا أو انكامش اقتصادي يف الصني( .ابتداء من مارس
 ،2020تس ّببت جائحة فريوس كورونا املستج ّد بإغالق الرشكات وانخفاض
حركة املوانئ ،مام طرح أسئلة حول االستثامرات الصينية الطويلة األمد يف
99
املنطقة .راجع "أثر جائحة فريوس كورونا املستج ّد أدناه).

“

ً
قاصدا
وقد طلبنا منهم هذه األمور”،

وفيام تجري خدمة بعض من قروضها من مرصف الصني لالسترياد
كل مشاريع البنى التحتية أرباحاً بعد.
والتصدير بشكل مالئم ،مل تحقّق ّ
فعالوة عىل سلسلة من املتاعب حول متويل سكّة الحديد بني جيبويت
وأثيوبيا وم ّدها بالكهرباء ،دفعت التأخريات يف تشغيل السكّة وزير املالية
100
الجيبويت إىل السفر إىل بكني يف أبريل  2019عىل أمل إعادة التمويل.
وبعد ع ّدة جوالت من املفاوضات ،اتّفق الطرفان عىل تخفيض طفيف
101
يف مع ّدل الفائدة وإطالة م ّدة االستحقاق وتأجيل املتأ ّخرات املرتاكمة.

بذلك أجندة البنية التحتية في بالده.
ويضيف“ :لكن ماذا فعلت فرنسا لنا؟

ماذا فعلت الواليات المتّ حدة لنا؟”

حقق الصينيون مطالبهم التنموية،
لقد ّ
ً
يتم ذكرها هي:
والرسالة التي
غالبا ما ّ

“ال تنتقدونا اآلن وقد اخترنا غيركم”.

وبهدف التخفيف من أه ّمية املخاوف ،قال الوزير إن توقّعات الدين
األكرث تشاؤماً تصف الوضع بشكل غري صحيح وتقلّل من إمكانات املوانئ
التي "تق ّدم أداء يفوق املعتاد أو له القدرة عىل ذلك" 102.وبالفعل ،ينبغي
املحل اإلجاميل الحالية أن
عىل املخاوف بشأن نسب الدين إىل الناتج يّ
تأخذ بعني االعتبار عددا ً من العوامل ،مبا يف ذلك حاجة جيبويت إىل هذه
األصول الجديدة وحجمها وتوليدها القيمة عىل املدى الطويل .مع ذلك،
ال يتشاطر الجميع تفاؤله .فيقول سفري غريب" :الحكومة تكذب ،فال
ميكنهم تسديد القروض الصينية" ،معتربا ً أ ّن زيارة الوزير املرتجلة إىل بكني
دليل عىل ارتباك جيبويت وعىل توق ٍ
ّعات بعائدات غري واقعية".

ويفيد املمثّلون الجيبوتيون عن تعبهم من اضطرارهم إىل طأمنة الكثري
من املوفدين األجانب أنّهم مل يغدروا بهم لصالح بكني .فهم عاملون
باالنتقادات املو ّجهة لحنكة الصني االقتصادية ،لك ّنهم يعتقدون أ ّن بكني
تغيرّ ت .فيقول الدبلومايس" :أدرك الصينيون أنهم ال يريدون أن تقول
لهم جيبويت أو إثيوبيا أو غريهام بعد عرشة أعوام :أنتم من د ّمر اقتصادنا
وخ ّرب بالدنا" .ويقول إنّهم يتكيّفون نتيجة "الكالم عىل دبلوماسية فخ
95
الدين" الذي يحيكه الغرب.

من املر ّجح أن يستم ّر الجدال ،مع أ ّن العنرص املح ِّدد األكرب لقدرة
جيبويت عىل تسديد ديونها هو يف الغرب ،يف أثيوبيا ،إذ تخدم 90
يف املئة من األعامل يف موانئ جيبويت التجار َة األثيوبية ،وحتّى اآلن
تبقى جيبويت املنفذ الوحيد إىل البحر لتلك الدولة العمالقة غري
الساحلية 103 .ويف العام  ،2018استلم رئيس الوزراء آيب زمام الحكم
يف أثيوبيا من تحالف نخبوي سيطر لثالثة عقود عىل سياسة البالد
وبرنامج تنميتها الخاضع إلرشاف الدولة 104 .ورسعان ما بدأ آيب البالغ

التعرض لمخاطر الدين
ّ

ال تأيت املخاوف حيال صعوبات الدين يف جيبويت من عدم ،مبا يف ذلك عند
مقارنتها بالدول املجاورة يف منطقة البحر األحمر 96.فبكني متلك القسم األكرب
من دين البالد العام ،وسبق أن أعيدت هيكلة أكرب قروضها املستحقّة ،التي
يفرتض أن يبدأ استهالكها يف العام  ،2020بسبب تقصريات وشيكة.
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من العمر  43عاماً بفتح البالد ،متع ّهدا ً بإحداث تغيريات دميقراطية
وإصالحات يف السوق وتحرير القطاعات األساسية وبتحقيق مكاسب
للتوسع االقتصادي عىل
يف اإلنتاجية .وتع ّول خطط آيب الجريئة
ّ
تعامله بنجاح مع عملية انتقالية سياسية دقيقة وسط تص ّدعات
إثنية إقليمية ،واألنظار كلّها مو ّجهة إىل االنتخابات (التي تأ ّجلت
اآلن إىل العام  2021بسبب فريوس كورونا املستج ّد) 105 .وميكن أن
يربهن النجاح عىل أ ّن السلطات الجيبوتية املتفائلة محقّة ،بيد أ ّن
الفشل ،مبا يف ذلك العنف أو الجمود السيايس املرتبط باالنتخابات،
قد يرتك جيبويت يف وضع أسوأ .ويقول أحد الدبلوماسيني الغربيني:
"مصري جيبويت مرتبط مبصري أثيوبيا".

أ ّن جيبويت سلّمت اإلدارة التشغيلية يف املحطّة لتشاينا مرتشانتس.
ونكرت السلطات الجيبوتية التقارير بش ّدة ،قائلة إ ّن الفراغ مأله
مشغّلون جيبوتيون حرصا ً.
ورفعت موانئ ديب العاملية دعوى قضائية عىل الطرفني ،أي جيبويت إلخاللها
بالعقد وتشاينا مرتشانتس للتس ّبب باإلخالل بشكل غري قانوين 110.يف
غضون ذلك ،انطلقت إشاعات عن سيطرة الصينيني عىل محطّة دوراليه
للحاويات ووصلت يف النهاية إىل الكونغرس .فتساءل أعضاؤه ما إذا كانت
بكني قد ت ُحكم سيطرتها عىل األصل األعىل قيمة لدى جيبويت كضامنة
للدين غري امل ُس ّدد ،مثلام بدا أنّها فعلت بعد سنة يف ميناء هامبانتوتا يف
رسيالنكا( .حادثة هامبانتوتا ،التي هي معقّدة بح ّد ذاتها أكرث مام توحي
األخبار الشائعة عنها ،هي ما أ ّدى إىل ظهور الكالم عىل "دبلوماسية ف ّخ
111
الدين" الصينية).

أهو فخ؟

بدأ نقاش "ف ّخ الدين" الذي كان العنوان العريض للكالم عىل جيبويت
يف السنوات األخرية ،والذي وصل يف نهاية األمر إىل الكونغرس يف
العام  ،2018بجدال حول السيطرة عىل األصل األكرث إنتاجاً يف البالد،
أي محطّة دوراليه للحاويات .وأل ّن وقائع تلك املرحلة ُوصفت أحياناً
بشكل غري صحيح وتأ ّججت املخاوف الناتجة عن ذلك ،استم ّر الكالم
عىل أفخاخ الديون .وفيام يشكّل تع ّرض جيبويت ملخاطر الدين مدعاة
كبرية للقلق ،يبدو أ ّن اال ّدعاءات بأ ّن الصني تق ّدم القروض عمدا ً بن ّية
التسبّب بتخل ٍّف عن السداد ُمضخّمة .يف جميع األحوال ،ينبغي أن
تبدأ التوقّعات حول عملية صينية ملبادلة الدين بأسهم ُملكية بتقييم
واضح للوقائع.

افتُتحت محطّة دوراليه للحاويات يف العام  ،2009وقد ص ّممتها
رشكة املوانئ اإلماراتية موانئ ديب العاملية وبنتها وشغّلتها كجزء من
أي إشكاالت حتّى
اتفاقية امتياز مل ّدة  30سنة .وعملت املنشأة بدون ّ
العام  ،2012حني بدأ املسؤولون الجيبوتيون يشتكون من أ ّن موانئ
ديب العاملية تقصرّ عمدا ً يف تطوير املحطّة لتمنع جيبويت من أن تصبح
مساوية مليناء جبل عيل ،امليناء األه ّم يف ديب لدى الرشكة املشغّلة ،أو
من أن تتف ّوق عليه 106 .ومنح العقد األ ّويل ،الذي زُعم أنّه ت ّم بفضل
الرشاوى ،موانئ ديب العاملية سلطة استثنائية عىل عملية تطوير
البنى التحتية يف جيبويت ،وأفيد أنّه يض ّم بندا ً يشرتط نيل موافقة ديب
أي تطوير إضايف ملوانئ جيبويت 107 .وبعد سنوات من املحاوالت
عىل ّ
العبثية إلعادة التفاوض بشأن االمتياز ،أنهت الحكومة الجيبوتية
يف نهاية املطاف عقد موانئ ديب العاملية يف فرباير  2018واستلمت
إدارة امليناء .وقد استندت السلطات يف إعالنها القرار بتأميم محطّة
دوراليه للحاويات عىل ح ّجة أ ّن أحكام العقد تشكّل "انتهاكاً فاضحاً
108
لسيادة الدولة".

فكتب عضو قلق من أعضاء لجنة الق ّوات املسلّحة يف مجلس الشيوخ
قائالً" :باتت مق ّدراتنا العسكرية واالستخبارية وقدرتنا عىل العمل يف
هذا املعرب االسرتاتيجي مه ّددة أكرث فأكرث بسبب نفوذ الصني املتعاظم
لدى حكومة الرئيس جيله" 112.ويف اليوم التايل ،أدىل الجرنال والدهاوزر
يف القيادة العسكرية األمريكية يف أفريقيا بشهادة مفادها أنّه ،عىل
الرغم من التطمينات الجيبوتية ،ساورته بدوره املخاوف حيال املصالح
113
االسرتاتيجية األمريكية يف حال سيطرت الصني عىل امليناء.

“

حصة أقلّية
وقبل بضع سنوات من عملية التأميم ،باعت جيبويت ّ
من هيئة املوانئ الوطنية لديها إىل مجموعة تشاينا مرتشانتس،
حصة أقلّية يف محطّة
وهذا يعني أ ّن الرشكة الصينية حصلت عىل ّ
الحاويات 109 .ومع تبلور األحداث القاسية ،برزت تقارير مفادها

وبعد سنوات من المحاوالت العبثية

إلعادة التفاوض بشأن االمتياز ،أنهت

الحكومة الجيبوتية في نهاية المطاف عقد
موانئ دبي العالمية في فبراير 2018

واستلمت إدارة الميناء .وقد استندت

محطة
ّ
السلطات في إعالنها القرار بتأميم

أن أحكام العقد
حجة ّ
دوراليه للحاويات على ّ
ً
ً
فاضحا لسيادة الدولة”.
“انتهاكا
تشكّ ل

رصت السلطات الجيبوتية مرارا ً وتكرارا ً أ ّن ال مصلحة لها يف تسليم
وقد أ ّ
محطة دوراليه للحاويات للصني ،لك ّنها عجزت عن إيقاف الكالم عىل
هذا املوضوع .فقد بعث عضوا مجلس الشيوخ ماركو روبيو وكريس
كونز الحقاً برسالة مشابهة إىل كبار املسؤولني يف إدارة ترامب ُمعربَني
عن قلقهام من أ ّن "سيطرة الصني عىل دوراليه ميكن أن تخ ّولها عرقلة
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توسع نطاق
العمليات العسكرية األمريكية" يف القرن األفريقي و"أن ّ
نفوذها يف جيبويت وأثيوبيا ودول أخرى ضعيفة يف املنطقة" 114.وك ّرر
جون بولتون هذا الكالم بعد أسبوع ،مح ّذرا ً أ ّن جيبويت قد "تسلّم قريباً
الرشكات الصينية اململوكة من الدولة زمام السيطرة عىل محطّة دوراليه
115
للحاويات ،وهي ميناء شحن ذو موقع اسرتاتيجي عىل البحر األحمر".

وبعد سنة من إفادة والدهاوزر األولية أمام الكونغرس ،أدىل الجرنال
بشهادة مفادها أ ّن حركة املرور للموا ّد واللوجستيات األمريكية يف محطّة
دوراليه للحاويات مل تتأثر ،بل يف الواقع ،أفاد أ ّن الف ّعالية يف املحطّة قد
تحسنت .وأضاف والدهاوزر أ ّن إرصار الرئيس جيله بأن "ال نية له للغدر
ّ
119
بهم لصالح الصني" ُمثبت باألفعال.

فام هي طبيعة هذا التهديد؟ يقلق االسرتاتيجيون األمريكيون من الت ّوقف
امل ُمكن لسالسل توريد األعتدة والوقود ومن قدرة الوصول املخفّضة
للسفن الحربية ،ويف املقابل ،من ترتيبات متنح جيش التحرير الشعبي
قدرة وصول أكرب ،فتعطيه بالتايل أفضلية عسكرية محتملة .وكام هو
الحال مع املخاوف من استغالل شبكات االتصاالت الالسلكية من الجيل
الخامس والبنية التحتية التجارية ،يلفت املراقبون االنتباه إىل أ ّن السيطرة
الصينية عىل املوانئ امله ّمة ميكنها أن متنح بكني فرصاً فريدة لجمع
الحساسة أو تعريض السفن وأجهزة االتصاالت األمريكية
املعلومات
ّ
116
للتشويش .وميكن أن تطال تداعيات هذا املوضوع السيناريوهات التي
تفرتض رصاعاً مبارشا ً مع الصني ،مع أ ّن الخرباء يحذّرون من التضخيم
من القدرات الحالية لجيش التحرير الشعبي .ويقرتح بعضهم حتّى أ ّن
الحضور الصيني يف املحيط الهندي ميكن أ ّن يؤ ّدي إىل "نقاط ضعف أكرث
117
منه إىل فرص" يف حال نشوب رصاع مع الواليات املتّحدة أو حلفائها.

وعالوة عىل الضامنات باملالءة والسيادة عىل العمليات يف جيبويت ،يلفت
الدبلوماسيون ومشغّلو املوانئ الجيبوتيون االنتباه إىل ازدواجية واضحة
يف املعايري ،قائلني إ ّن الرشكات الصينية استحوذت عىل حصص ،ال بل
عىل حصص أكرثية أحياناً ،يف أكرث من اثني عرش ميناء أوروبياً ،مبا يف
ذلك يف فرنسا وإيطاليا وبلجيكا واليونان 120.ومع ذلك ،سواء أكان تعبريا ً
رصيحاً عن املشاعر أم تسييساً حذقاً ،يُخرب أعضاء ال ُنخبة الجيبوتيون
نظراءهم الغربيني أنّهم مدركون أنّهم غارقون أكرث من الالزم مع الصني
وأنّهم حريصون عىل تنويع قاعدة مستثمريهم يف املستقبل.
بغض النظر عن النوايا الجيبوتية ،ينبغي عىل املرء أيضاً تقدير ما
ّ
ِ
إذا كان لبكني أي مصلحة يف هندسة مبادلة للدين بأسهم ملكية،
وتشري ع ّدة ت ّيارات بأن ال مصلحة يف ذلك ربمّ ا .أوالً ،استقطبت حادثة
هامبانتوتا يف رسيالنكا سيالً من التدقيق الدويل وساعدت عىل نرش
الفكرة يف أ ّن الصني قد تبدأ باالستيالء عىل األصول االسرتاتيجية يف
العامل بأرسه .ورسعان ما اسرتعت الفكرة االنتباه يف الغرب ث ّم دحضها
املحلّلون والباحثون ،وتبقى اليوم موضع جدل كبريا ً 121 .بناء عىل
ذلك ،التكاليف املحتملة التي تُك ِّبدها مبادلة الدين بأسهم ملكية
عىل السمعة تفوق عىل األرجح املكاسب التي يعطيها استالم زمام
السيطرة ،أقلّه يف الظروف الراهنة.

“

ويمكن أن تطال تداعيات هذا الموضوع

ً
صراعا
السيناريوهات التي تفترض

ً
أن الخبراء يحذّ رون
مباشرا مع الصين ،مع ّ

ثانياً ،ميكن أن يفيض التخلّف عن السداد يف جيبويت إىل شكوك وعدم
استقرار تفضّ ل بكني تفاديها .وقد يعقّد العالقات أيضاً مع أثيوبيا ،التي،
بصفتها قائدة إقليمية وقا ّرية ،سيصعب عليها ج ّدا ً القبول بخطوة كهذه
يف بلد مجاور .يف هذا اإلطار ،ما يفيد جيبويت يفيد الصني أيضاً ،أال وهو
عملية انتقالية ناجحة يف أثيوبيا تؤ ّدي إىل استمرار النم ّو االقتصادي.
ويعطي استعدا ُد بكني للتغايض عن قروض ضخمة أو إعادة التفاوض
بعض الصدقية
بشأنها مع هذين البلدين كليهام يف السنوت املاضية َ
122
لهذه الح ّجة.

من التضخيم من القدرات الحالية لجيش
التحرير الشعبي .ويقترح بعضهم حتّ ى

أن الحضور الصيني في المحيط الهندي
ّ
يؤدي إلى “نقاط ضعف أكثر
أن ّ
يمكن ّ

منه إلى فرص” في حال نشوب صراع

مع الواليات المتّ حدة أو حلفائها.

أي دولة عىل
أخريا ً ،املحلّلون الدفاعيون محقّون يف تشكيكهم يف قدرة ّ
تحويل ترتيبات لقدرة الوصول استحصلت عليها قرسا ً إىل أفضلية
عسكرية ُمجدية 123 ،مماّ يقلّل أيضاً من جاذبية مبادلة الدين هذه
بأسهم ملكية .ففيام ال ير ّجح االستيالء عىل أصول مم ّولة بالديون
يف زمن السلم ،ميكن استغالل الدين ال لنيل سيطرة تا ّمة بل لقدرة
حساسة أخرى.
وصول تفضيلية أو أفضليات مرغوبة يف قطاعات ّ
عالوة عىل ذلك ،ميكن أن تتغيرّ حسابات بكني بشأن مبادلة الدين
124
بأسهم ملكية يف سيناريو الرصاع.

وعىل الرغم من استمرار اإلشاعات بسيطرة الصينيني عىل محطّة دوراليه
للحاويات ،أكّدت الزيارات إىل املحطّة اال ّدعاءات الجيبوتية بأ ّن اإلدارة
محلّية وأ ّن التكنولوجيا املستخدمة يف املوضع هي باإلجامل أوروبية أو
أمريكية الصنع وأ ّن عددا ً قليالً من موظّفي املحطّة الذين يناهز عددهم
118
 700شخص يحمل الجنسية الصينية ،وال أحد منهم يتب ّوأ منصباً قيادياً.
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المستجد
أثر جائحة فيروس كورونا
ّ
عىل الرغم من اآلثار الص ّحية واالقتصادية الفورية لجائحة فريوس كورونا املستج ّد يف جيبويت ومنطقة البحر األحمر ،من امل ُبكر ج ّدا ً معرفة
املحل يف الصني ،أفادت بكني عن
ظل الجائحة واإلغالق يّ
التداعيات الطويلة األمد عىل مسار جيبويت االقتصادي أو عىل وضع الصني يف املنطقة .ففي ّ
انكامش اقتصادي نسبته  6,8يف املئة يف الربع األ ّول من السنة ،أ ّول خسارة لها من هذا النوع منذ عقود ،أي ما يوازي مئة مليار دوالر من اإلنتاج
الضائع .وقد قلّصت هذه الخسائرُ ،مرتا ِفقة بالحظر عىل السفر وتوقّف سالسل التوريد وإجراءات احتواء أخرى ،حجم التبادل التجاري وطرحت
أسئلة حول استثامرات الصني الطويلة األمد يف الخارج ،وال سيّام يف أفريقيا .وفيام كانت اآلثار الص ّحية متواضعة باملقارنة يف أفريقيا يف الربع األ ّول،
تبينّ أ ّن التداعيات االقتصادية للركود العاملي حا ّدة ،إذ تس ّبب تدهو ُر أسعار النفط والسلع بوقوع الكثري من رشكاء الصني األفريقيني يف عجز .عالوة
أي تفاقم للجائحة ميكن أن يشكّل كارثة ملنطقة هشّ ة أصالً.
عىل ذلك ،تبقى رسعة استجابة األنظمة الص ّحية اإلقليمية مصدر قلق كبريا ً ،أل ّن ّ
حساس
ولجيبويت ،تشكّل الجائحة ذاك النوع بالضبط من الصدمات الخارجية الذي يُعترب اقتصا ُدها الضيّق أكرث عرضة ملخاطره ،أل ّن اقتصادها ّ
للغاية إزاء تعرقل سالسل التوريد اإلقليمية والدولية .وقد علّقت السلطات الجيبوتية السفر يف أواسط مارس عقب أول فحص إيجايب للفريوس ،وما
لبث أن أتبعت ذلك بإغالق شامل للبالد .فسترتاجع ك ّمية املنتجات التي ستعرب موانئ جيبويت بشكل الفت ،أل ّن التبادل التجاري والشحن والنشاط
املحل اإلجاميل من  7,5يف املئة يف العام
اللوجستي سيرتاجع وسينكمش االقتصادي األثيويب .بناء عىل ذلك ،يتوقّع البنك الدويل أن يرتاجع الناتج يّ
 2019إىل  1,3يف املئة يف العام  .2020وسوف تسود الشكوك ،أل ّن شبكة األمان االجتامعي الضعيفة أصالً تعني أ ّن وجع األزمة املستدامة ميكن أن
يكون حا ّدا ً للكثري من سكّان جيبويت الذين يبلغ عددهم مليون نسمة .وعىل املدى القصري ،ستحتاج جيبويت ،وجريانها ،عىل األرجح إىل دعم طارئ
وتأجيل للقروض ليك تتص ّدى للوضع .لكن إن ت ّم احتواء الجائحة بشكل معقول يف األشهر املقبلة ،من املتوقّع أن يستعيد االقتصاد عافيته ويس ّجل
منوا ً مرتفعاً من جديد يف العام .2021
أي تداعيات دامئة
وفيام بادر بعضهم إىل اإلعالن عن تغيري جوهري يف النموذج االقتصادي للصني يف املنطقة ،هذه التوقّعات سابقة ألوانها ،أل ّن ّ
ستعتمد عىل شكل تعايف الصني ورسعته ضمن أراضيها .مع ذلك ،أ ّدت هذه األزمة الص ّحية العاملية إىل بروز بعض التحديات الجديدة لعالقات بكني
باملنطقة ميكنها أن تغيرّ طبيعة هذه الرشاكات يف املستقبل.
التح ّدي األ ّول هو تخفيف أعباء الديون .ففي أعقاب أزمة فريوس كورونا املستج ّد مبارشة ،طالبت الدول األفريقية ،بقيادة رئيس الوزراء األثيويب آيب
أحمد ،الدائنني الدوليني لتخفيف أعباء الديون املرتت ّبة عىل البدان األفقر يف أفريقيا أو إعادة هيكلتها .وتهدف هذه املناشدة الرفيعة املستوى ،التي
دعمها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،إىل متكني الحكومات املتعثرّ ة أصالً من توجيه مواردها املحدودة إىل الوقاية من فريوس كورونا املستج ّد.
حصة الصني الكبرية من ديون أفريقيا ،رسعان ما أصبحت الصني مركز االهتامم .لك ّن بكني استجابت بحذر .فال الخطوات األحادية الجانب
ونظرا ً إىل ّ
كل بلد ولن يرغبوا أبدا ً يف تك ّبد خسائر كبرية فيام
ُمر ّجحة وال اإللغاء الشامل ،أل ّن املسؤولني الصينيني يفضّ لون اعتامد مقاربة تختلف بحسب ّ
تواجه الصني انكامشاً داخلياً .ومع أ ّن البعض يشري إىل أ ّن تغايض الصني عن الديون ميكن أن يرتافق مع املزيد من الرشوط ،مبا يف ذلك مبادالت
الديون بأسهم ملكية ،يوحي تاريخ بكني بأ ّن إعادة التفاوض مر ّجحة أكرث .والعمل املشرتك عنرص حاسم ،إذ يخطو امل ُدينون الصينيون والغربيون
بحذر لتفادي وضع سوابق إشكالية مع الدول املديونة أو الدائنني اآلخرين.
وتأيت الطبيعة الجامعية ملشكلة الدين يف سياق معرك ِة ق ّوة ناعمة متسارعة بني بكني وواشنطن .فام إن ت ّم احتواء الجائحة يف الصني ،أطلق األفراد
واملؤسسات الصينيون حمالت بارزة للغاية لتقديم إمدادات الرعاية الص ّحية والدعم الطبّي للدول األفريقية ،وخصوصاً يف القرن األفريقي .لك ّن
ّ
قصة ثانية عن فريوس كورونا املستج ّد حينام أ ّججت صو ٌر طرد مهاجرين أفريقيني ومضايقتهم يف غوانغزو يف الصني،
هذه الجهود تضعضعت بفعل ّ
بسبب مخاوف من إصابات آتية من الخارج ،أزم َة عالقات عامة وعالقات دبلوماسية مل تشهدها العالقات الصينية األفريقية قبالً .ومع أنّه رسعان
رضة ،عىل األرجح أن تبقى عالقات أفريقيا مع الصني ،مبا يف ذلك االنكشاف امل ُفرط أمام السوق الصينية ،أن تبقى
ما خفتت أخبار هذه الحادثة امل ّ
125
كل جهة التعامل مع تداعيات الجائحة الهائلة.
تحت املجهر فيام تحاول ّ
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التوصيات والخاتمة

عنه الرشكات األخرى .ويعني هذا األمر تصميم رزمة مساعدات تستجيب
لألولويات الجيبوتية وتدمج املساعدة االقتصادية والسياسية واألمنية من
أجل تحقيق األثر األقىص.

املتوسعة يف أرجاء منطقة
لقد ساعدت رشاكات الصني االقتصادية
ّ
البحر األحمر ،وشبكة مبادرة الحزام والطريق األوسع ،يش جني
وسط تباطؤ يف
بينغ عىل التخفيف من الضغط االقتصادي داخلياً ْ
ً
املحل اإلجاميل .لك ّنها سمحت لبكني أيضا ببناء نفوذ
يّ
من ّو الناتج
وإنشاء املساحة الالزمة لتأسيس حضور عسكري أمامي ،وكال هذَين
األمرين يحميان مصالحها الجيوسياسية ويسريان بها قُدماً .والقاعدة
العسكرية الصينية عند مدخل البحر األحمر هي األوىل لدى الصني
غرب البحار ،لكن مع استمرار بكني بتوسيع نفوذها عرب املحيطات،
سيظهر املزيد من هذه القواعد بال ّ
شك.
وتسبّب القاعدة البحرية الصينية يف جيبويت تحديات عملياتية
واستخبارية فورية للق ّوات األمريكية ،لكن ينبغي النظر إليها أيضاً
كفرصة ملراقبة جيش التحرير الشعبي ولوضع سوابق للعالقات
األمريكية الصينية عرب البحار يف املستقبل عىل ح ّد سواء .فالتقارب
مينح فرصة ملراقبة العالقات بني التجارة املدفوعة من الدولة والجيش
والدبلوماسية الصينية ،وملراقبة طريقة عمل جيش التحرير الشعبي
كل واحدة من
وما املعرفة التي يكتسبها عىل ح ّد سواء .وقد تق ّدم ّ
هذه الفرص معلومات عن خطوات بكني املقبلة يف املنطقة ويف غريب
املحيط الهندي ويف أرجاء املحيط الهندي-الهادئ .وعوضاً عن النكران
التوسع االسرتاتيجي الصيني حتمي أو ات ّخاذ موقف متحفّظ
بأ ّن
ّ
أكرث من الالزم يف جيبويت ،ينبغي عىل الدبلوماسيني والعسكريني
األمريكيني تحديد الفرص لتعديل رشوط االنخراط األمرييك ولوضع
سوابق متنح األفضلية.

من الناحية االقتصادية ،ال تستطيع الواليات املت ّحدة مقارعة القروض
والتجارة واالستثامرات التجارية التي ستستم ّر بكني بضخّها يف املنطقة ،وال
ينبغي عليها اال ّدعاء بأنها قادرة عىل ذلك .لك ّنها قادرة عىل طرح ما يعتربه
البعض اسرتاتيجية "غري متامثلة" تزيد من األفضليات املقا َرنة إىل أقىص
ح ّد 128وتش ّجع املنافسة وترفع املعايري .ويعني هذا تحديد االستثامرات
الذكية يف الرشكات ،يف قطاعات التكنولوجيا والطاقة والخدمات ،حيث
بإمكان الرشكات األمريكية أن تضيف قيمة فريدة .ويعني أيضاً الرفع إىل
أقىص ح ّد من فرص نقل املهارات والتكنولوجيا ،وهذا مجال قصرّ ت فيه
الصني يف جيبويت .ويعني أيضاً تشجيع الدول عىل تنويع استثامراتها ،ال
عرب الرشكات األمريكية فحسب بل أيضاً مع رشكات أخرى ميكنها أن تحول
بحصة كبرية من سوق البالد .ولتحقيق ذلك قد تبحث
دون استئثار الصني ّ
الواليات املتحدة أيضاً عن فرص إلقامة استثامرات مشرتكة مع حلفاء هم
يف وضع أفضل الستعامل رأس مال تديره الدولة بسهولة أكرب.

“

عندما وصل جيش التحرير الشعبي إىل جيبويت ،سأل البعض ما إذا
كان عىل الواليات املتّحدة نقل قاعدتها إىل مكان آخر يف املنطقة.
ولو حصل ذلك لكان غلطة ألسباب مختلفة ،من أ ّهمها الرسالة التي
تتلقّاها بكني .بيد أنّه ينبغي عىل وزارة الدفاع األمريكية التفكري يف
حساسة للغاية ،مثل
خيارات التنويع عندما يتعلّق األمر بوظائف ّ
إعادة التز ّود بالوقود ،التي تعتمد حرصا ً حالياً عىل محطة هورايزون.
وقد تأخذ الوزارة أيضاً يف عني االعتبار توسيع اتّفاقات التعاون مع
الدول املجاورة لتأمني الالزم للمواقع االحتياطية عىل ساحل البحر
األحمر .فال تق ّدم هذه االستثامرات مرونة تشغيلية فحسب ،بل
ميكنها أن تشكّل وسيلة مه ّمة لبعث الرسائل وتحسني قدرة التفاوض
126
يف جيبويت لدى واشنطن.

كل واحدة من هذه الفرص
تقدم ّ
وقد
ّ

معلومات عن خطوات بكين المقبلة في
المنطقة وفي غربي المحيط الهندي

ً
وعوضا
وفي أرجاء المحيط الهندي-الهادئ.
التوسع االستراتيجي
بأن
ّ
عن النكران ّ
متحفظ
ّ
الصيني حتمي أو اتّ خاذ موقف

أكثر من الالزم في جيبوتي ،ينبغي على
الدبلوماسيين والعسكريين األمريكيين
تحديد الفرص لتعديل شروط االنخراط

األمريكي ولوضع سوابق تمنح األفضلية.

املتوسع والسري قُدماً باملصالح األمريكية
بيد أ ّن مواجهة الحضور الصيني
ّ
يتطلّب تخطّي وجهة النظر األمنية واعتامد مقاربة متع ّددة األوجه ت ُح ّدد
األفضليات املقارنة ،من ضمنها :تعزيز الرشاكات القامئة يف املنطقة والعمل
مع أطراف متع ّددة واملحافظة عىل صدارة الواليات املتّحدة كرشيك أمني
ومز ّود للمساعدة األمنية 127،عرب تقديم الخربة التقنية والتنموية ،والرتكيز
عىل القطاعات التي تستطيع الرشكات األمريكية فيها تقديم ما تعجز

أخريا ً ،بإمكان الواليات املتّحدة أن تق ّدم خربتها التقنية يف املجاالت التي
ميكنها أن تساعد الحكومات عىل اتّخاذ استثامرات سليمة .ويشكّل
العرض مبراجعة العقود امل ُربمة للقروض الضخمة واملشاريع التي تتطلب
رأسامالً كبريا ً أحد هذه األمثلة ،سواء أق ّدم هذه الخدمة تكنوقراطيون
املؤسسات املالية الدولية.
أمريكيون أم خرباء من ّ
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والقيادات املحاربة ال تعكس العامل كام هو يف الوقت الحارض.
وتشكّل منطقة البحر األحمر أحد هذه التحديات ،إذ تؤث ّر الوقائع
السياسية واالقتصادية واألمنية املتغيرّ ة بأمناط التط ّور يف أفريقيا
والجيواقتصادات يف البحر األحمر وغرب املحيط الهادئ والحسابات
االسرتاتيجية يف املحيط الهندي-الهادئ األوسع .وإن كان صانعو
السياسات األمريكيون ينوون وضع اسرتاتيجية تناسب سياقاً عرب
بحق ،ينبغي منح أولئك املسؤولني عن
إقليمي و"صيناً عاملية" ّ
أفريقيا والرشق األوسط والصني القدرة والحوافز للعمل بشكل
املؤسساتية.
إبداعي يتفادى العوائق ّ

ومن الناحية السياسية ،ينبغي عىل واشنطن أن تحذّر من اإلفراط يف
التشديد عىل "منافسة القوى العظمى" يف أمكنة مثل جيبويت .مع أ ّن
تحويل املزيد من االنتباه واملوارد األمريكية نحو الصني أم ٌر منطقي،
ينبغي عىل اإلدارة ضبط رسالتها بعناية .فعىل غرار الكثري من الدول
األخرى يف املنطقة ،بيّنت جيبويت أن ال مصلحة لها يف أن تعلق يف
حرب باردة جديدة وال مصلحة يف اختيار جهة .وقد ذكّرت صانعي
السياسات األمريكيني أيضاً من مغ ّبة التغايض عن التمثيل الجيبويت.
خصصت تركيزها عىل التهديدات
وبالفعل ،ترتكب واشنطن خطأ إذا ّ
الصينية أو عىل إنشاء تص ّور بأنّها ال تهت ّم بالبحر األحمر واملحيط
الهندي إال ألجل التنافس مع الصينيني .يف املقابل ،ليس تعميق
والتحل بتجاوب أفضل إزاء أولويات الرشكاء وإبراز
يّ
العالقات الثنائية
قيمة الرشاكة األمريكية دبلوماسي ًة سليمة بح ّد ذاتها فحسب ،بل هو
أيضاً من أفضل الطرق للح ّد من النفوذ الصيني.

ال ّ
شك يف أ ّن حضور الصني املتنامي يف جيبويت ومنطقة البحر األحمر
التوسع
يتطلّب احرتاساً غربياً جديدا ً ،لك ّنه ال يدعو للهلع .فال يشكّل ّ
االقتصادي واالسرتاتيجي الذي يتك ّهن بها مخاطر تنبغي إدارتها فحسب
بل فرصة ينبغي استغاللها أيضاً .فبكني تستخدم هذه املنصة ذات املوقع
االسرتاتيجي كحقل تجارب ،ورسعة تعلّمها بطيئة يف بعض النواحي.
توسع متزايدة ،ينبغي عىل الواليات
بالتايل ،عوضاً عن مقاومة حركة ّ
تتوسع فيه الصني،
املتّحدة البحث عن الفرص لرسم معامل الفضاء الذي ّ
وبالتايل معامل العالقات عرب البحار مع الق ّوتني العظميني يف املستقبل.

وتعني االستفادة من األفضليات املقارنة أيضاً العمل مع الحلفاء
ذوي التو ّجه ذاته لدعم املصالح املشرتكة ،من الحرص عىل معايري
األعامل العادلة إىل املحافظة عىل خطوط التواصل البحري مفتوحة.
واألقل استعامالً ،لدى
ّ
ولعل تع ّددية األطراف هي األداة األكرث فعالية،
ّ
الواليات املتّحدة .مثالً ،عىل الرغم من بعض النجاحات ،مل يت ّم تأسيس
هيئة دامئة لتنظيم التعاون العسكري وتخفيف ح ّدة النزاعات يف
مطارات جيبويت وموانئها املكتظّة .وال ينبغي أن تض ّم هذه الهيئة
الواليات املتّحدة والصني فحسب ،بل بإمكان فرنسا والرشكاء
األوروبيني اآلخرين تقاسم العبء ،شأنها شأن الهند واليابان ،اللتني
تقلقان كلتاها حيال الصني بقدر الواليات املتّحدة عىل األقل .وامله ّم
يف املوضوع أ ّن اللجنة ينبغي أن تض ّم جيبويت كدولة مضيفة وتعظّم
من شأنها .وسبق أن أفىض تعاون متع ّدد األطراف كهذا إىل نتائج
ملموسة ،لكن ما من التزام مستم ّر .بالتايل ،ال ينبغي عىل القادة
العسكريني األمريكيني دعم آليات كهذه فحسب ،بل عليهم أن يحثّوا
عىل إنشائها أيضاً.

نبذة عن المؤلّ ف

زاك فريتني هو زميل زائر سابق يف مركز بروكنجز الدوحة وزميل غري مقيم
يف برنامج السياسة الخارجية يف معهد بروكنجز .وهو محارض يف الشؤون
العامة والدولية يف جامعة برينستون وخدم كدبلومايس يف خالل إدارة
الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما.

شكر وتقدير

يو ّد املؤلّف التعبري عن جزيل امتنانه لريبيكا ليم للمساعدة الدؤوبة
يف البحوث ولتعاونها يف هذه املرشوع .ويشكر أيضاً تارون شهابرا
وراش دويش ورايان هاس ونادر قبّاين وإميييل كيمبال وتيد رايرنت،
باإلضافة إىل الزمالء واملحاورين الكرث الذين ساهمت مالحظاتهم
وأفكارهم ومراجعاتهم يف تأليف هذا التقرير .أخريا ً ،يو ّد املؤلّف
أن يشكر حكومة الرنويج لدعمها مرشوع البحر األحمر لدى معهد
بروكنجز ،وهو مبادرة تبحث يف الجيوسياسات املتغيرّ ة يف منطقة
البحر األحمر ،بحسب ما ترسم معامله الجهات الفاعلة يف شبه
الجزيرة العربية والقرن األفريقي ،فضالً عن القوى الخارجية .وقد
أنجز كريس كروبينسيك تصميم التقرير.

وبشكل عمومي أكرث ،تتطلّب جائحة فريوس كورونا املستج ّد عمالً
جامعياً لتفادي كارثة ص ّحية واجتامعية يف القرن األفريقي ومنطقة
البحر األحمر .ويف وسع واشنطن ،وينبغي عليها ،تب ّوؤ دور ريادي
واملؤسسات الدولية لزيادة قدرات القطاع
يف حشد الجهات الفاعلة
ّ
الص ّحي وتسهيل مساعدات الطوارئ و/أو التمويل و/او التخفيف
من أعباء الديون يف الدول التي سبق أن تأث ّرت بش ّدة .ويصب جهد
كهذا يف مصلحة الواليات املتّحدة وبإمكانه أن يساعد عىل مواجهة
الكالم عىل االنسحاب األمرييك ،لكن ينبغي عىل املسؤولني األمريكيني
االنتباه من تح ّول االستجابة املتع ّددة األطراف للجائحة إىل موضوع
خاليف يف منافستها الجيوسياسية مع الصني.

يجدر الذكر أ ّن البحوث حول هذا التقرير وكتابته األ ّولية أُنجِزت قبل
ظهور جائحة فريوس كورونا املستج ّد ،التي ولّدت منذ تفشّ يها تحديات
غري معهودة للصني والواليات املتّحدة وجيبويت ،وكذلك للدول املجاورة
لها يف أرجاء منطقة البحر األحمر .وفيام ال يزال عمق األزمة وم ّدتها غري
معروفني ،ير ّجح أن تستم ّر الديناميات التي يرتكز عليها انخراط الصني يف
ُ
املنطقة وأيضاً
احتامل التنافس بني القوى العظمى.

يف غضون ذلك ،يف الواليات املتّحدة ،تعاين وزارتا الخارجية والدفاع
"ضعفاً عند خطوط متاسها" ،أل ّن العوائق التقليدية بني األجهزة
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1616بلغت قيمة التبادل التجاري بني الصني ودول مجلس التعاون الخليجي  162,9مليار دوالر ودول القرن األفريقي  8,3مليار ومرص  13,9مليار
واليمن  2,6مليار .بيانات حجم التبادل التجاري من:
”China exports, imports and trade balance By Country 2018,” World Integrated Trade Solution (WITS(,
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country
مع أ ّن حدود "منطقة البحر األحمر" الناشئة ليست محددة رسمياً ،تم تحديد املنطقة يف هذا التقرير عىل أنها تضم البحرين وجيبويت ومرص وأريرتيا
وأثيوبيا والكويت وعامن وقطر واململكة العربية السعودية والصومال والسودان واإلمارات العربية املتحدة واليمن .ال يشمل التبادل التجاري
واملقاييس األخرى املذكورة يف هذا التقرير إيران.
1717للمزيد من التحاليل عن جيوسياسات البحر األحمر ،راجع املقاالت الثالثة التالية بقلم زاك فريتن:
Zach Vertin, “Red Sea Rivalries: The Gulf States Are Playing a Dangerous Game in the Horn of Africa,” Foreign Affairs,
; January 15, 2019, https://www.foreignaffairs.com/articles/east-africa/2019-01-15/red-sea-rivalries
زاك فريتني" ،نحو منتدى للبحر األحمر :الخليج العريب والقرن األفريقي وهيكلة نظام إقليمي جديد"( ،الدوحة ،مركز بروكنجز الدوحة ،نوفمرب ،)2019
https://www.brookings.edu/ar/research/%d9%86%d8%ad%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1 /%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%88

Zach Vertin, “Red Sea Competition: Six Plotlines to Watch,” Lawfare, December 15, 2019,
https://www.lawfareblog.com/red-sea-geopolitics-six-plotlines-watch
1818تشمل املنافسات ( )1االنقسام بني الدول الخليجية الذي بدأ بحصار قطر يف العام  2017ووضع اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
السعودية ومرص والبحرين يف وجه قطر ،وامتدادا ً ،تركياً و( )2املعركة لكسب التفوق اإلقليمي بني الدول العربية السنية وإيران .وتتأثر ديناميات
البحر األحمر أيضاً بشكل غري مبارش بتنافسات قدمية أخرى ،مثل املنافسة بني مرص وأثيوبيا حول مياه النيل وس ّد النهضة األثيويب.
.Zach Vertin, “Red Sea Rivalries“1919
”Somalia: Further consensus-building needed ahead of ‘historic’ election,” UN News, February 24, 2020,2020
https://news.un.org/en/story/2020/02/1058251
2121يف العام  ،2015وافقت أريرتيا عىل السامح للق ّوات اإلماراتية والسعودية مبتابعة الحرب يف اليمن انطالقاً من قاعدة مج ّددة يف عصب ،أريرتيا.
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https://data2.unhcr.org/en/situations/yemen
الرقم أعىل بكثري عىل األرجح ،لكن مسؤويل األمم املتحدة يشريون إىل أ ّن الوصول إىل إحصاءات أحدث صعب لذا مل يتم اإلعالن عنها رسمياً.
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26, 2019, https://www.frontiermyanmar.net/en/slower-smaller-cheaper-the-reality-of-the-china-myanmar-economic-corridor
2828عىل الرغم من املبالغ الباهظة ،مل يقتنع الخرباء بعد بالجدوى االقتصادية للممر االقتصادي الصيني الباكستاين .مراسلة بالربيد اإللكرتوين بني املؤلف
وخبري دفاع أمرييك ،أبريل  .2020راجع أيضاً:
Nowmay Opalisnki, “Phase-II of the China-Pakistan Economic Corridor: Dim Prospects,” Eurasia Review, April 16, 2020,
https://www.eurasiareview.com/16042020-phase-ii-of-the-china-pakistan-economic-corridor-dim-prospects-analysis/
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 أشارت املصادر الصينية إىل اتفاقيات تعاون،2019  فابتداء من أبريل.تختلف التقديرات كثريا ً بشأن الدول الرشيكة يف مبادرة الحزام والطريق2929
. دولة125 مع
”China releases report on BRI progress,” People’s Daily, April 26, 2019, http://en.people.cn/n3/2019/0426/c90000-9572480.html
.”Indo-Pacific Strategy Report,” U.S. Department of Defense, 13030
Indrani Bagchi, “Raisina Dialogue: Indo-Pacific a global common, says foreign secretary Vijay Gokhale,” The Times of3131
India, January 17, 2020, https://timesofindia.indiatimes.com/india/raisina-dialogue-indo-pacific-a-global-common-says foreign-secy-vijay-gokhale/articleshow/73337528.cms
 عىل ضم الساحل األفريقي املطل عىل املحيط الهندي إىل اسرتاتيجية، بال طائل،ًحثت بعض األصوات داخل مؤسسة األمن القومي األمرييك سابقا
 يف يناير، يف واشنطن العاصمة، مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤولني يف وزاريت الدفاع والخارجية األمريكيتني.2019 الهادئ للعام-املحيط الهندي
.2020 ومارس
H

elene Cooper, Thomas Gibbons-Neff, Charlie Savage, and Eric Schmitt, “Pentagon Eyes3232

Africa Drawdown as First Step in Global Troop Shift,” The New York Times, December 24, 2019,
https://www.nytimes.com/2019/12/24/world/africa/esper-troops-africa-china.html
ً تبقي القيادة العسكرية األمريكية يف أفريقيا عىل أحد عرش موقعاً أمنيا،مع أن لومونييه تعترب القاعدة األمريكية الدامئة الوحيدة يف أفريقيا3333
 راجع التقرير غري الرسي لنائب قائد العمليات العسكرية يف القيادة. مع أ ّن تفاصيل هذه املواقع رسية يف أغلب األحيان، موقع طوارئ16تعاونياً و
:العسكرية األمريكية يف أفريقيا
Jim Vechery, “AFRICOM: 10+ Years of Working with Partners in Africa,” United States Africa Command, May 13, 2019,
https://capstone.ndu.edu/Portals/83/AFRICOM-DCOM.pdf
. عقب سلسلة من حوادث التحطم2013  يف العام، خارج املدينة،نُقلت عمليات الطائرات املسرية بأغلبها إىل مطار شبييل3434
. بني وزير الدفاع الصيني تشانغ وانكوان ونظريه الجيبويت2014 تم توقيع االتفاقية التي تسمح بتمركز جنود صينيني يف جيبويت يف فرباير3535
. مل يتم اإلعالن عن تفاصيل بشأن قاعدة صينية يف جيبويت،لكن مع أنه تم الكالم علناً عن التعاون املحسن
”Djibouti wants to reinforce military cooperation with China,” Ministry of National Defense of the People’s Republic of
China, February 27, 2014, http://eng.mod.gov.cn/DefenseNews/2014-02/27/content_4493184.htm
.  سنوات10  ومدة اإليجار األويل، سنة25 مدة االتفاقية3636
James Jeffrey, “China is building its first overseas military base in Djibouti — right next to a key US one,” PRI, May 3, 2016,
https://www.pri.org/stories/2016-05-03/china-building-its-first-overseas-military-base-djibouti-right-next-key-us-one
، وأوبوك أقرب إىل مضيق باب املندب من مدينة جيبويت. شامل البالد،أشارت التقارير األولية عن منشأة صينية إىل رغبة يف التمركز يف أوبوك3737
: راجع، للمزيد.وكانت لتمنح البحرية الصينية مساحة عمل حرصية وحيّزا ً لبناء مطار عسكري املستوى وأفضليات اسرتاتيجية محتملة أخرى
Andrew Erickson, “Beijing Offers Most Comprehensive Statement to Date on New PLA Navy Logistical Facilities in
Djibouti,” Andrew Erickson: China analysis from original sources, January 22, 2016, http://www.andrewerickson.
com/2016/01/beijing-offers-most-comprehensive-statement-to-date-on-new-pla-navy-logistical-facilities-in-djibouti/
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 مبا يف ذلك متديد للحوض الراهن ورصيف ثانٍ ممكن،2020 تشري صور ساتلية حديثة إىل عملية بناء جديدة يف قاعدة البحرية الصينية يف العام3838
. مام ميكنه تحسني قدرة االستيعاب يف القاعدة،)(غري مؤكد بعد
H.I. Sutton, “Satellite Images Show That Chinese Navy Is Expanding Overseas Base,” Forbes, May 10, 2020, https://www.
forbes.com/sites/hisutton/2020/05/10/satellite-images-show-chinese-navy-is-expanding-overseas-base/#29d2d28a6869
 وتم استقاء هذا التقدير من مقابالت أجراها املؤلف مع مصادر استخباراتية ودفاعية.يصعب الحصول عىل تقديرات دقيقة ألعداد الجنود3939
.2020  يف يناير ومارس، يف واشنطن العاصمة،ودبلوماسية غربية
 وأنجزت الصفقة يف خالل لقاء جرى. مليون دوالر بقليل70  أكرث من، مبا يف ذلك أشكال املساعدات املختلفة، وتبلغ الرزمة اإلجاملية،األرقام تقريبية4040
.2014 يف البيت األبيض بني الرئيسني جيله وأوباما يف مايو
Eric Schmitt, “U.S. Signs New Lease to Keep Strategic Military Installation in the Horn of Africa,” The New York Times,
May 5, 2014, https://www.nytimes.com/2014/05/06/world/africa/us-signs-new-lease-to-keep-strategic-military-installation-in-the-horn-of-africa.html
.2020  يف مارس،مقابلة عرب الهاتف أجراها املؤلف مع دبلومايس أمرييك كبري سابق4141
.2020  يف مارس، يف واشنطن العاصمة،مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني ومسؤويل أمن قومي أمريكيني حاليني وسابقني4242
.2020  يف يناير ومارس، يف واشنطن العاصمة،مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني ومسؤويل أمن قومي أمريكيني حاليني4343
Zack Cooper, “Security Implications of China’s Military Presence in the Indian Ocean,” (Washington, DC: Center for Stra-4444
tegic and International Studies, March 2018), https://www.csis.org/analysis/security-implications-chinas-military-presence-indian-ocean
Leah Dreyfuss and Mara Karlin, “All that Xi wants: China attempts to ace bases overseas,” (Washington, DC: The Brookings4545
Institution, September 2019), https://www.brookings.edu/research/all-that-xi-wants-china-attempts-to-ace-bases-overseas/
. وهو اسرتاتيجي عسكري مرموق ومؤلف الكتاب األبيض الصيني للدفاع،يعود الفضل يف هذا التحول إىل شني زو4646
Michael Metcalf, “Imperialism with Chinese Characteristics? Reading and Re-Reading China’s 2006 Defense White Paper,”
(Washington, DC: National Intelligence University, September 2011), https://ni-u.edu/ni_press/pdf/Imperialism_with_
Chinese_Characteristics.pdf
) للدول "باستعامل الوسائل الالزمة كافة" لقمع أعامل2008  (عام1816 سمح قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم4747
،)2008  يونيو2( ،)(ب7  املقطع،S/RES/1816 ،1816  قرار مجلس األمن.القرصنة والرسقات املسلحة يف البحار" لفرتة ستة أشهر
https://undocs.org/ar/S/RES/1816(2008(
”Missions completed, 32nd Chinese naval escort taskforce returns home,” China Military Online, November 1, 2019,4848
http://eng.chinamil.com.cn/view/2019-11/01/content_9666626.htm
Joshua T. White, “China’s Indian Ocean ambitions: Investment, influence, and military advantage,” (Washington, DC: The4949
.Brookings Institution, June 2020), 5, URL
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 ”China’s Military Strategy,” (Beijing: The State Council, The People's Republic of China, May 2015(,5050
http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm
يختتم التوسع املستمر لطموحات يف املياه الزرقاء بأحدث كتاب أبيض عن الدفاع لبكني (يوليو  ،)2019التي تحدد "حامية أعايل البحار"
كمتطلب اسرتاتيجي.
”China’s National Defense in the New Era,” (Beijing: The State Council, The People’s Republic of China, July 24, 2019(,
http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html
5151ابتداء من أوساط العام  ،2019أبقت الصني عىل نحو  2500عنرص حفظ السالم يف سبع مهامت لألم املتحدة لحفظ السالم يف أفريقيا
والرشق األوسط .ويعمل أكرث من ٍ
ألف منهم يف بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان" .الصني" ،عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم،
https://peacekeeping.un.org/ar/china
 ”PLA establishes base in Horn of Africa,” China Daily, July 12, 2017,5252
http://eng.chinamil.com.cn/view/2017-07/12/content_7672754.htm
أصبح اإلجالء اآلمن للمواطنني الصينيني مسألة سياسية محلية كبرية يف العام  ،2011عندما أجرت الحكومة الصينية عملية إجالء ضخمة لنحو 36
ألف صيني من ليبيا التي ع ّمتها أعامل الشغب ،ومرة أخرى يف العام  2014عندما أجلت  900عامل صيني آخر .وأجلت بكني أيضاً مواطنيها من
جنوب السودان يف العامني  2013و ،2016ومن اليمن (إىل جيبويت) يف العام  .2015بعد االنتقاد املحيل الشديد بشأن اإلجالء يف العام  ،2011نالت
عملية اإلجالء من اليمن يف العام  2015ثناء واسعاً ،وشكّلت الحقاً حبكة فيلم حركة صيني ناجح صدر يف العام  2018بعنوان "عملية البحر األحمر".
5353مثالً ،راجع :
Joel Wuthnow, “The PLA Beyond Asia: China’s Growing Military Presence in the Red Sea Region,” (Washington, DC:
National Defense University, January 2020), 7, https://www.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-303.pdf
5454مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤولني دفاعيني أمريكيني ،يف واشنطن العاصمة ،يف يناير .2020
5555أرسلت املدمرة شينينع من فئة  052Dالتابعة للبحرية الصينية كجزء من االنتشار الثالث والثالثني لفرقة العمل املرافقة البحرية الصينية.
“ Zhao Lei, “Navy sends its most capable combat ship on escort mission,
 .China Daily, September 10, 2019, https://www.chinadaily.com.cn/a/201909/10/WS5d76fe60a310cf3e3556aad1.html
ونُرشت غواصات وسفن بحرية أخرى أيضاً يف السابق كجزء من دوريات مكافحة القرصنة .للمزيد عن عمليات انتشار البحرية الصينية ،راجع
David Shinn, “China’s Power Projection in the Western Indian Ocean,” The Jamestown Foundation, April 20, 2017,
https://jamestown.org/program/chinas-power-projection-western-indian-ocean/
5656مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤول دفاعي أمرييك ،يف واشنطن العاصمة ،يف يناير .2020
5757مع أنه من الصعب التأكد من ذلك ،يلحظ املسؤولون األمريكيون املفاتحات الصينية لدول أفريقية أخرى ،عىل السواحل املطلة عىل املحيط
الهندي واملحيط األطليس عىل حد سواء ،بشأن بناء قواعد لجيش التحرير الشعبي .مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤويل أمن قومي أمريكيني حاليني
وسابقني ،يف واشنطن العاصمة ،يف مارس .2020
5858يفيد الدبلوماسيون واملراقبون الدوليون اآلخرون يف جيبويت أيضاً عن سلسلة من "أخطاء املبتدئني" ارتكبها جيش التحرير الشعبي أ ّدت إىل ردود
فعل سلبية من ناحية العالقات العامة .مثالً ،أفيد أ ّن الحراس خارج القاعدة الصينية تخطّوا صالحياتهم بوضع عوائق عىل الطريق العام التي متر
بجانب املنشأة .فأوقفوا السيارات العابرة ،من بينها سيارات املوفدين الدبلوماسيني األجانب ،واستجوبوا الركاب ،وطلبوا أحياناً حذف صور أو أخذ
طرقات بديلة .مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني ومراقبني أجانب ،يف جيبويت ،يف أبريل .2019
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Erica Downs, Jeffrey Becker, and Patrick deGategno, “China’s Military Support Facility in Djibouti: The Economic and5959
S
ecurity Dimensions of China’s First Overseas Base,” (Arlington, VA: CNA, July 2017(,
https://www.cna.org/cna_files/pdf/DIM-2017-U-015308-Final3.pdf
6060مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني وعسكريني أجانب ،يف جيبويت ،يف أبريل  .2019أفيد أن جيش التحرير الشعبي طلب مسافة كيلومرتين
حول املنشأة ومجاالً ال متناهياً فوقها.
6161مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤولني يف البنتاغون ،يف واشنطن العاصمة ،يف يونيو .2020
6262رفض الضباط األمريكيون دعوات ملبارزات يف املهارات العسكرية ودورة دولية يف كرة السلة واحتفال بحلول سنة جديدة قمرية يف العام .2019
والتواصل بني الجنود األمريكيني والصينني محدود أيضاً بسبب قيود عىل الحركة مفروضة يف معسكر لومونييه ،قبل وصول جيش التحرير الشعبي
بكثري ،نتيجة الهجوم اإلرهايب يف العام  2014الذي استهدف مطعامً محبوباً يف مدينة جيبويت.
6363مقابلة أجراها املؤلف مع مسؤول دفاع أمرييك ،يف جيبويت ،يف أبريل .2019
Idrees Ali, Gao Liangping, and Philip Wen, “China denies U.S. accusation of lasers pointed at planes in Djibouti,“6464
Reuters, May 3, 2018,
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-djibouti/china-denies-u-s-accusation-of-lasers-pointed-at-planes-in-djibouti-idUSKBN1I429M
6565تراوح منو الناتج املحيل اإلجاميل بني  5,4و 8,4يف املئة يف كل سنة من العام  2016إىل العام  .2019وقبل أزمة فريوس كورونا املستجد ،توقع البنك
الدويل منوا ً بنسبة  7,5يف املئة يف العام ( 2020أعيد النظر فيه ليصبح  1,3يف املئة اآلن) و 8يف املئة بني عا َمي  2022و.2025
”Djibouti” in “Macro Poverty Outlook: Middle East and North Africa,” (Washington, DC: The World Bank, April 2020(,
http://pubdocs.worldbank.org/en/747731554825511209/mpo-mena.pdf, 149–148
”IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with Djibouti,” International Monetary Fund,6666
October 23, 2019, https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/23/pr19383-djibouti-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation
6767مقابلة أجراها املؤلف مع رجل أعامل جيبويت ،يف جيبويت ،يف أبريل .2019
6868تهدف خطة التنمية ،التي تجعل من جيبويت "منارة البحر األحمر" ،إىل الح ّد من الفقر بنسبة الثلث والبطالة بنسبة  40يف املئة والحرص عىل
قدرة وصول شامل إىل الطاقة واملياه والخدمات الصحية األساسية" .رؤية جيبويت  ،"2035حكومة جمهورية جيبويت ،يونيو  .2014نسخة استحصل
عليها املؤلف.
”Chinese engagement in Djibouti’s economic transformation in a nutshell,” Xinhua, January 10, 2020 ,6969
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/10/c_138694414.htm
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: راجع،ًمثال7070

Baijie An, “China, Djibouti agree on cooperation,” China Daily, November 24, 2017,
https://www.chinadaily.com.cn/china/2017-11/24/content_34922597.htm
، وقد م ّولت الصني أيضاً مساهامت بارزة يف العقود التي خلت.1979 زار جيله وسلفه عىل حد سواء الصني يف عدة مناسبات سابقة وصوالً إىل العام
.)2001 ) ومبنى وزارة الخارجية (عام1991 ) ومدينة رياضية (عام1983 من بينها مركز مؤمترات وطني (عام
 وعودا ً بالرتاجع عن املشاريع2018  الذي أطلق يف حملته يف العام، تال االنتخاب الدميقراطي املفاجئ لرئيس الوزراء املاليزي مهاتري محمد،للمفارقة7171
.ً وإعادة تفاوض بشأنها الحقا2018  تعليقاً لعقود البنى التحتية الصينية يف العام،"الصينية الضخمة "غري العادلة
Joseph Sipalan, “China, Malaysia restart massive 'Belt and Road' project after hiccups,” Reuters, July 25, 2019,
https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-malaysia/china-malaysia-restart-massive-belt-and-road-project-afterhiccups-idUSKCN1UK0DG
ً  التي من املرجح جدا2021  أشار جيله حتى اآلن أنه سيعاود الرتشح يف انتخابات العام،مع أ ّن الخالفة الرئاسية موضع نقاش منذ زمن يف جيبويت
. فيضمن بالتايل عهدا ً آخر من االستمرارية يف العالقات الصينية الجيبوتية،أن يفوز بها
François Soudan, “Ismaïl Omar Guelleh : « Personne d’autre que les Chinois n’offre un partenariat à long terme à Djibouti «“7272
]Ismaïl Omar Guelleh: ‘No one other than the Chinese offers a long-term partnership in Djibouti’], Jeune Afrique,
April 4, 2017, https://www.jeuneafrique.com/mag/421096/politique/ismail-omar-guelleh-personne-dautre-chinoisnoffre-partenariat-a-long-terme-a-djibouti/
.  مليون دوالر185 كلّفت هذه الحصة تشاينا مرتشانتس7373
”China Merchants Buys Into Africa’s Port of Djibouti,” JOC, January 2, 2013, https://www.joc.com/port-news/
international-ports/china-merchants-buys-africas-port-djibouti_20130102.html
." راجع "التعرض ملخاطر الدين،للمزيد من التفاصيل
: ميناء دوراليه املتعدد االستخدامات.كل األرقام تقريبية7474
”Djibouti’s Doraleh Port officially opens,” Xinhua, May 24, 2017, http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/24/c_136312120.
htm and Michael Angell, “Port Report: China Merchants rejiggers debt for Djibouti free-trade zone after Doraleh Container Terminal seized,” American Shipper, April 30, 2019, https://www.freightwaves.com/news/maritime/port-reportchina-merchants-ports-djibouti
:سكك الحديد
”China banks loan 3.3 billion USD for Addis Ababa-Djibouti Railway Project,” AIDDATA, https://china.aiddata.org/
projects/30171 and “Ethiopia-Djibouti Railway Line Modernisation,” Railway Technology, https://www.railwaytechnology.com/projects/ethiopia-djibouti-railway-line-modernisation/
:خط أنابيب املياه
”China funds cross-border water project in Djibouti, Ethiopia,” AIDDATA, https://china.aiddata.org/projects/30888 and
”Chinese funded Ethio-Djibouti water project to be inaugurated soon,” Xinhua, June 27, 2017,
http://www.xinhuanet.com//english/2017-06/27/c_136398856.htm
.2020  يف مارس،مقابالت عرب الهاتف ومراسالت عرب الربيد اإللكرتوين أجراها املؤلف مع مسؤويل البنك الدويل
.ًتقول هيئة املوانئ إن قدرة االستيعاب املصممة تفوق سبعة ماليني طن من الشحنات ومئتي ألف حاوية سنويا7575
." راجع "أهو فخ؟،ملعرفة املزيد عن محطة دوراليه للحاويات7676
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7777باإلضافة إىل مرشوع السكك الحديدية الصيني ،بحثت أثيوبيا عن متويل خارجي ،عرب مرصف كريدي سويس واملرصف الرتيك الئتامن التصدير،
لبناء خط قطار ثانٍ من أواش إىل ولديا .وسلّط املرشوعان ،واحد مدعوم سياسياً والثاين ذو طابع تجاري أكرث ،الضوء عىل الفرق من ناحية التمويل
واملعايري التقنية وعالقات العمل مع سلطات سكك الحديد األثيوبية ،مبا يف ذلك الفرصة لنقل املهارات والتكنولوجيا .راجع:
Chen Yunnan, “Railpolitik: the strengths and pitfalls of Chinese financed African Railways,” Panda Paw Dragon
Claw, March 16, 2020, https://pandapawdragonclaw.blog/2020/03/16/railpolitik-the-strengths-and-pitfalls-of-chinesefinanced-african-railways/
7878شكّك الكثريون يف جدوى سكة حديد عرب قارية كهذه ،أقلّه عىل املدى القصري ،نظرا ً إىل حجم هذا املرشوع واملناطق املضطربة التي ينبغي عىل
هذه السكة عبورها .عالوة عىل ذلك ،يبدو أ ّن الطموحات الصينية بسكك الحديد وإقبالها عىل متويل البنى التحتية لسكك الحديد تراجعت منذ
البدء مبرشوع جيبويت وأثيوبيا ومرشوع سكة حديد مشابه بقياس معياري يف كينيا املجاورة .ملعرفة املزيد عن الشكوك ،راجع:
John Aglionby, “Djibouti-Ethiopia railway carriers hope for pan-African trade,” Financial Times, January 16, 2017,
https://www.ft.com/content/42d7af2e-d95a-11e6-944b-e7eb37a6aa8e
Dawei Ke, “Africa’s Djibouti Launches $3.5 Billion China-Backed Trade Zone,” Caixin Global, July 9, 2018,7979
https://www.caixinglobal.com/2018-07-09/africas-djibouti-launches-35-billion-china-backed-trade-zone-101297417.html
يزعم الرشكاء يف منطقة التجارة الحرة أن املرشوع قد يؤ ّمن ما يصل إىل  350ألف وظيفة .وستح ّدد النسبة العليا للعامل األجانب بـ 70يف املئة يف
السنوات الخمسة األوىل ثم تخفّض إىل  30يف املئة بعد ذلك.
8080مقابالت أجراها املؤلف مع مسؤويل منطقة التجارة الحرة الدولية يف جيبويت وزيارة للمؤلف أجراها للموقع ،يف جيبويت ،يف أبريل .2019
8181يشمل االقرتاح لبناء "محطة جيبويت الدولية للحاويات" بقيمة  650مليون دوالر القدرة عىل مناولة  2,5مليون حاوية ،أي أكرث من ضعفي ما يعرب
محطة دوراليه للحاويات الحالية سنوياً .عرض ق ّدمته الهيئة الجيبوتية للموانئ واملناطق الحرة ،استحصل عليها املؤلف.

Turloch Mooney, “China Merchants to revamp old port of Djibouti,” JOC, July 17, 2018,8282
https://www.joc.com/port-news/terminal-operators/china-merchants-revamp-old-port-djibouti_20180717.html
"8383تطوير الصناعات يف دامريجوغ يف جيبويت" ،عرض وفيديو ترويجيان لهيئة املوانئ واملناطق الح ّرة يف جيبويت ،استحصل عليها املؤلف.
8484سيتم تلزيم بناء األنبوب ومحطة الغاز الطبيعي املسال لرشكة بويل غروب ( )Poly Groupالصينية اململوكة من الدولة ومجموعة غولدن كونكورد
(.)Golden Concord
”Ethiopian parliament approves accord with Djibouti to build natural gas pipeline: report,” December 26, 2019, Xinhua,
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/26/c_138657550.htm
ً
وشهدت دامريجوغ ،عىل غرار التطويرات الساحلية األخرى يف املنطقة ،توجهات جيوسياسية متغرية وتنافسا بني الجهات الفاعلة الخارجية للسيطرة
عىل تطويرات املوانئ والطاقة والبنى التحتية عىل جانبي منطقة البحر األحمر .ويف العام  ،2018ضغط املسؤولون عىل نظرائهم األثيوبيني لعدم
إرسال احتياطات أوغادين املكتشفة حديثاً باألنابيب إىل جيبويت ،بل إىل امليناء املجدد عىل البحر األحمر يف أريرتيا .وأملت أبوظبي أن توطّد الخطوة
التقارب الناشئ بني أثيوبيا وأريرتيا وتساعد موانئ ديب العاملية ،التي كانت قد طُردت من جيبويت يف العام  ،2018عىل إحياء ميناء أريرتيا البائد
كبديل عن جيبويت .ويبدو أن مرشوع دامريجوغ الخيار الطاغي حتى اآلن.
David Styan, “China’s Maritime Silk Road and Small States: Lessons from the Case of Djibouti,” Journal of Contemporary
China 29, no. 122 (July 2019): 191–206, https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1637567
David Styan, “China’s Maritime Silk Road and Small States: Lessons from the Case of Djibouti,” Journal of Contemporary8585
China 29, no. 122 (July 2019): 191–206, https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1637567
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.2019  يف أبريل، يف جيبويت،مقابالت أجراها املؤلف مع عامل يف قطاع الخدمات8686
https://data.albankaldawli.org/country/djibouti ، البنك الدويل، بيانات،" "جيبويت: راجع.2018  دوالرا ً يف العام31908787
”Djibouti,” World Inequality Database, https://wid.world/country/djibouti/8888
”Inequalities in Human Development in the 21st Century: Briefing note for countries on the 2019 Human8989
D

evelopment Report — Djibouti,” United Nations Development Programme, 2,
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/DJI.pdf
 يتم رشاء الكهرباء من أثيوبيا لقاء، وتبعاً ألحد املصادر. تستهلك الكهرباء ما يصل إىل ثلث إنفاق األرسة الشهري،لألرس التي لديها طاقة كهربائية9090
، يف جيبويت، مقابلة أجراها املؤلف مع سفري دولة غربية.ًست سنتات للكيلوواط ساعة ويتم بيعها يف السوق املحلية لقاء أكرث من خمسني سنتا
.2019 يف أبريل
.املرجع ذاته9191
،" فقد زعم دبلومايس أجنبي أ ّن ما يصل إىل ثلث املوظفني يف االتصاالت ومرفق الكهرباء "أشباح.تواجه االحتكارات الحكومية الكثري من االنتقاد9292
.2019  يف أبريل، يف جيبويت، مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني.أي أفراد ال وجود لهم أو يتقاضون راتباً بدون املجيء إىل العمل
 بعد قرابة أربعة2018  وهي رشكة بناء فرنسية ضخمة أوقفت أعاملها يف العام،)Colas( يشري املسؤولون الفرنسيون كمثل عىل ذلك إىل كوالس9393
.2019  يف أبريل، يف جيبويت، مقابلة املؤلف مع مسؤول يف السفارة الفرنسية.عقود يف جيبويت
.2019  يف أبريل، يف جيبويت،مقابلة املؤلف مع دبلومايس جيبويت كبري9494
.املرجع ذاته9595
 يف املئة17,7 يف املئة لكينيا و34 يف املئة ألثيوبيا و28,5 : للدول املستق ّرة املشابهة يف املنطقة نسبة دين إىل ناتج محيل إجاميل أدىن بكثري،باملقارنة9696
 وتعكس األرقام النسب الفعلية و املتوقعة األحدث من صندوق النقد الدويل للديون الحكومية. يف املئة للمملكة العربية السعودية28,3ملرص و
: راجع.أو الديون املضمونة من الحكومة الخارجية
”The Federal Democratic Republic of Ethiopia 2019 Article IV Consultation Press Release and Staff Report,” (Washington,
DC: International Monetary Fund, January 28, 2020), 92, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/01/28/
The-Federal-Democratic-Republic-of-Ethiopia-2019-Article-IV-Consultation-and-Requests-for-48987; “Kenya 2018 Article IV Consultation Press Release, Staff Report, and Statement by the Executive Director for Kenya,” (Washington,
DC: International Monetary Fund, October 23, 2018), 78, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/10/23/
Kenya-Staff-Report-for-the-2018-Article-IV-Consultation-and-Establishment-of-Performance-46301; “Arab Republic of Egypt 2017 Article IV Consultation Press Release, Staff Report, and Statement by the Executive Director for the
Arab Republic of Egypt,” (Washington, DC: International Monetary Fund, January 22, 2018), 37, https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2018/01/22/Arab-Republic-of-Egypt-2017-Article-IV-Consultation-Second-Review-Under-theExtended-45568; “Saudi Arabia 2019 Article IV Consultation Press Release and Staff Report,” (Washington, DC: International Monetary Fund, September 9, 2019), 5, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/09/Saudi-Arabia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-48659
 مقابلة عرب الهاتف أجراها املؤلف. يف املئة يف السنوات املقبلة50–40  ستخفض نسبتها مبقدار، بشكل مثايل،يقرتح مسؤولو البنك الدويل أن جيبويت
.2020  مارس،مع مسؤول يف البنك الدويل
REGIONAL INFLUENCE AND STRATEGY

28

GLOBAL CHINA
منافسات القوى العظمى في البحر األحمر :تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة إلى الواليات المتّ حدة

9797يعكس هذا الرقم الدين الحكومي أو الدين املضمون من الحكومة ،وهو أجراء مستخدم غالباً لتحديد كمية الدين الخارجي لبلد ما.
”IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with Djibouti,” International Monetary Fund,
October 23, 2019, https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/23/pr19383-djibouti-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation
9898مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني غربيني ،يف أبريل  .2019مقابلة عرب الهاتف أجراها املؤلف مع مسؤول يف البنك الدويل ،يف مارس .2020
ملعرفة املزيد ،راجع:
”Djibouti: 2019 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for
Djibouti,” International Monetary Fund, October 23, 2019, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/10/23/
Djibouti-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48743
9999مقابالت عرب الهاتف أجراها املؤلف مع دبلوماسيني أجانب ومراقبني دوليني ،يف مارس .2020
10100مع أن القطار قادر عىل اختصار الرحلة من أديس أبابا إىل جيبويت من ثالثة أيام إىل  12ساعة ،ابتداء من مارس  ،2020استمر بإجراء رحلتني أو ثالث
يومياً عوضاً عن الرحالت الخمسة التي تم تصورها باالتجاهني.
10101تشري بعض الروايات إىل أ ّن التناقش حول إعادة التفاوض بشأن القرض بدأ يف سبتمرب  .2018راجع:
“.David Styan, “China’s Maritime Silk Road and Small States: Lessons from the Case of Djibouti
Nicholas Norbrook, “Djibouti’s debt to China has the US and France worried,” The Africa Report, April 8, 2019,10102
https://www.theafricareport.com/11551/djiboutis-debt-to-china-has-the-us-and-france-worried/
10103يف نهاية املطاف ستعمل أثيوبيا عىل تنويع قدرة وصولها إىل املوانئ ،وهذه احتاملية سرتغم جيبويت يف النهاية عىل التنافس .لكن املسؤولني
الجيبوتيني يقولون إ ّن الحجم اإلضايف اآليت من بنية املوانئ التحتية الجديدة ،بالرتافق مع التوسع االقتصادي يف أثيوبيا ،سيغطي بشكل كبري أي
خسارة يف األعامل.
10104لطاملا حافظ التحالف الحاكم يف أثيوبيا ،أي الجبهة الثورية الدميقراطية الشعبية األثيوبية ،عىل عالقات عىل حد سواء مع الواليات املتحدة (تشا ُرك
يف السياسة الخارجية واألمن ومكافحة اإلرهاب) والصني (تشا ُرك يف التبادل التجاري والتنمية االقتصادية وتشاطر يف بعض التوجهات األيديولوجية).
10105ملعرفة املزيد عن العملية االنتقالية السياسية واالقتصادية يف أثيوبيا ،راجع:
 Witney Schneidman “Ethiopia: Africa’s next powerhouse,” The Brookings Institution, March 26, 2019,
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/03/26/ethiopia-africas-next-powerhouse/
10106باإلضافة إىل التقصري يف التطوير يف محطة الحاويات ،اشتكت السلطات من أ ّن موانئ ديب العاملية تح ّجم جيبويت عرب تطوير موانئ منافسة يف الوقت
عينه يف مواقع أخرى يف البحر األحمر .مقابالت أجراها املؤلف مع دبلوماسيني ومشغيل موانئ جيبوتيني ،يف جيبويت ،يف أبريل .2019
10107كان املهندس الرئييس المتياز محطة دوراليه للحاويات الرئيس السابق لهيئة املوانئ الجيبوتية أبو رحامن بوري ،الذي كان قبالً حليفاً لجيله ثم اتهم
الحقاً بأنه يتلقى رشاوى من موانئ ديب العاملية ملنحها رشوطاً مؤاتية .وحمل الخالف خفايا سياسية ،ألنه أفيد أ ّن بوري عارض جهود جيله للبقاء
يف السلطة لعهد إضايف .ومع أ ّن التهم الدولية ضد بوري أسقطت ،ما زال يف املنفى.
Daniel Finnan, “Djibouti businessman Abourahman Boreh cleared of corruption charges by London court,” RFI, March 2, 2016,
http://www.rfi.fr/en/africa/20160302-djibouti-businessman-abourahman-boreh-cleared-corruption-charges-london-court
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”Djibouti seizes control of Dubai-run Doraleh port,” Al Jazeera, February 23, 2018,10108
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/djibouti-seizes-control-dubai-run-dolareh-port-180223200900708.html
66  وتبلغ، يف املئة من حصة هيئة املوانئ واملناطق الحرة يف جيبويت يف محطة دوراليه للحاويات23,5  نسبة2013 منحت عملية البيع يف العام10109
 أما الحصة. إحدى أكرب الرشكات الصينية اململوكة من الدولة، وهي فرع من تشاينا مرتشانتس، لرشكة تشاينا مرتشانتس القابضة للموانئ،يف املئة
. يف املئة فكانت متلكها موانئ ديب العاملية33 الباقية من املحطة ونسبتها
”Djibouti row: DP World sues China Merchants,” Khaleej Times, November 6, 2018, https://www.khaleejtimes.com/11110
business/local/djibouti-row-dp-world-sues-china-merchants
Kai Shultz, “Sri Lanka, Struggling With Debt, Hands a Major Port to China,” The New York Times, December 12, 2017,11111
https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/sri-lanka-china-port.html
: راجع،للمزيد
Deborah Brautigam, “A critical look at Chinese ‘debt trap diplomacy’: the rise of a meme,” Area Development and Policy
5, no. 1 (December 6, 2019): 1–14, https://doi.org/10.1080/23792949.2019.1689828
.أعرب العضو يف الكونغرس عن مخاوفه حيال تقارير بأن جيبويت نوت أن "تهب" امليناء لبكني11112
Bradley Byrne, Letter to Secretary of Defense James Mattis, March 5, 2018, https://byrne.house.gov/sites/byrne.house.gov/
files/Byrne%20Djibouti%20Letter.pdf
Thomas D. Waldhauser, “Transcript: Gen. Thomas D. Waldhauser at HASC Hearing on National Security Challenges and11113
U.S. Military Activities in Africa,” (Congressional testimony, March 6, 2018), https://www.africom.mil/media-room/transcript/30469/gen-thomas-d-waldhauser-at-hasc-hearing-on-national-security-challenges-and-u-s-military-activitie
Christopher A. Coons and Marco Rubio, Letter to Secretary of State Mike Pompeo and Secretary of Defense James11114
Mattis, November 7, 2018, https://www.coons.senate.gov/imo/media/doc/Djibouti%20Ltr%20Signed%2011%207%2018.pdf
John R. Bolton, “Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on The Trump Administration’s11115
”.New Africa Strategy
:)The Washington Post(  بعد نرش مقالة يف ذي واشنطن بوست2019 سلبي من جديد يف ديسمرب
ّ برز انتباه
Max Bearak, “In strategic Djibouti, a microcosm of China’s growing foothold in Africa,” The Washington Post, December 30, 2019, https://www.washingtonpost.com/world/africa/in-strategic-djibouti-a-microcosm-of-chinas-growing-foothold-in-africa/2019/12/29/a6e664ea-beab-11e9-a8b0-7ed8a0d5dc5d_story.html
.Joshua T. White, “China’s Indian Ocean ambitions,” TK 2111116
: راجع،ًمثال11117
.Zack Cooper, “Security Implications of China’s Military Presence in the Indian Ocean,” 1
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