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الدوحة وأكادميية شنغهاي  بروكنجز  يناير 2018، جمع مركز  يف 13 و14 
وشامل  األوسط  الرشق  من  بارزين  خرباء   )SASS( االجتامعية  للعلوم 
أفريقيا والصني من أجل إجراء نقاش معّمق حول مبادرة الحزام والطريق. 
وتهدف هذه املبادرة التي أطلقها الرئيس يش جني بينغ )Xi Jinping( يف 
أكتوبر 2013 إىل تحويل موارد كبرية إىل مشاريع بنى تحتية، مبا فيها سكك 
النفط وشبكات االتصاالت واملرافق يف أكرث من  الحديد واملوانئ وأنابيب 
60 بلداً. وتسعى املبادرة أيضاً إىل إنشاء أكرب منّصة للتعاون االقتصادي يف 
العامل، ومن ضمنها تنسيق السياسات والرشاكات التجارية واملالية عرب آسيا 

الوسطى والرشق األوسط وشامل أفريقيا وصوالً إىل أوروبا.

وتشّكل منطقُة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بشكل خاص مكّوناً رئيسياً 
يف تطوير مبادرة الحزام والطريق وتحقيقها. فباإلضافة إىل املوقع الجغرايف 
املهّم الذي تتمتّع به هذه املنطقة كصلة وصل بني آسيا وأفريقيا وأوروبا، 
رشكائها  أكرب  وأحد  الطاقة  ملوارد  األكرب  الصني  مصدَر  املنطقة  تُشّكل 
التجاريني. ويَعد النمّو االقتصادي واآلفاق اإلمنائية املتعّددة املرتبطة مببادرة 
احتياجات  وتلبية  مستمرّة  هيكلية  تغيريات  بإحداث  والطريق  الحزام 
التمويل يف املنطقة. عالوة عىل ذلك، تقّدم مشاريُع البنى التحتية الضخمة 
واالستثامرات املالية يف الخارج طرقاً واعدة السرتاتيجية الصني االجتامعية 
فيام  أفريقيا،  األوسط وشامل  الرشق  إزاء  املقرتحة  والسياسية  االقتصادية 

تعالج يف الوقت عينه مسائلها املتعلّقة بقدرتها الفائضة املحلّية.

وشامل  األوسط  الرشق  يف  والطريق  الحزام  مبادرة  خطُط  رُسمت  لقد 
الصني  أصدرتها  التي  العربية  الدول  تجاه  الصني  وثيقة سياسة  أفريقيا يف 
يف العام 2016 والتي تسلّط الضوء عىل رؤية الحكومة الصينية للعالقات 
املعزَّزة مع البلدان يف املنطقة. وتستعرض الوثيقة بشكل خاص اسرتاتيجيًة 
الحزام  مبادرة  يف  أوثق  تعاون  عالقات  إنشاء  أجل  من  املستويات  ثالثية 
والطريق. ويقرتح املستوى األّول تعاوناً يف شؤون الطاقة، واملستوى الثاين 
بناَء البنية التحتية وتسهيَل التجارة واالستثامر. أّما املستوى الثالث فيتوقّف 
والطاقة  االصطناعية  واألقامر  النووية  الطاقة  يف  اإلبداعية  التقنيات  عند 
الصني  بني  الجاري  الثنايئ  الحوار  الخطُط  هذه  وّجهت  وقد  املتجّددة. 
أعامل  جدول  معامل  ورَسمت  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  وحكومات 

االجتامعات الوزارية ضمن منتدى التعاون الصيني العريب.

املطروحة  الرئيسية  القضايا  شنغهاي  عمل  ورشة  يف  النقاشات  وتناولت 
يف خطة عمل مبادرة الحزام والطريق للعام 2015 ووثيقة سياسة الصني 
للعام 2016، باإلضافة إىل سياسات رئيسية واردة يف  العربية  الدول  تجاه 
التزام مبادرة الحزام والطريق بني الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا. 
وتنّوعت املواضيع بدءاً من السياق العاملي للعالقات االقتصادية والسياسية 
بني الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا وصوالً إىل مجاالت أكرث تحديداً 
والتعاون  التحتية  البنية  تطوير  منها  والطريق،  الحزام  مبادرة  عىل  تركّز 
 )industrialization( والتصنيع  اإلنتاج  وقدرة  والتجاري  االقتصادي 

املشاركون  وتوقّف  واملوارد.  والطاقة  املالية  واألسواق  املصارف  وتكامل 
عند أسئلة تتعلّق بالسياسات حول خطط مبادرة الحزام والطريق وعالجوا 
النواحي الفّنية لتطبيقها من خالل سلسلة من حلقات النقاش واملداوالت 

املفتوحة املنظّمة.

وقد أجريت ورشة العمل عىل خلفيٍة من توترات جيوسياسية متزايدة بني 
الصني والواليات املتحدة وإميان متضائل يف قوى العوملة وحروب تجارية 
ناشئة وتغريات هيكلية مهمة يف أسواق الطاقة الدولية واضطراب إقليمي 
متزايد ورصاعات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وقد خضعت مبادرة 
ووسائل  الدوليني  املراقبني  من  متزايدة  ملعاينة  بذاتها  والطريق  الحزام 
مبادرة  يف  الديناميات  لهذه  املحتمل  السلبي  بالتأثري  اإلقرار  ومع  اإلعالم. 
الحزام والطريق ويف العالقات بني الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا، 
ركّز املشاركون بشكل عام عىل املنافع املتبادلة التي من املمكن تحقيقها 
التعاون  وعىل  والطريق  الحزام  ملبادرة  الحذَرين  والتطبيق  التصميم  مع 

األوثق بني الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا بشكل أكرث عموماً.

عن  ملّخصاً  ييل  ما  يف  نقّدم  النتائج،  ونرش  الحوار  نطاق  توسيع  وبهدف 
ورشة عمل شنغهاي.

املقّدمة
وانغ جيان )Wang Jian( وطارق يوسف
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النمّو يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا إاّل إذا اعتمدت هذه البلدان 
أن  الصني  من  ذلك  وسيتطلّب  والتصنيع.  للتكامل  جديدة  اسرتاتيجيات 
يف  والرشكات  الحكومات  مع  العمل  يف  الرشاكة  عىل  قامئاً  منوذجاً  تعتمد 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

التعاون املرصيف واملايل 

تعاون  أمام  الطريَق  الطبقات  املتعّددة  وُسبلها  التمويل  مصادُر  متّهد  قد 
مرصيف ومايل أوسع بني الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا دعامً لتسهيل 
الرينمنبي  وتدويل  الرقمي  املرصيف  والعمل  السيادي  واإلقراض  التجارة 
الدوالر  عملتَي  عىل  بشّدة  يعتمدان  يزاالن  ال  الطرفنَي  أّن  غري  الصيني. 

واليورو يف معامالتهام املالية عىل الرغم من املخاطر والتكاليف.

ويقّدم الحضور املتزايد للمصارف الصينية يف دول مجلس التعاون الخليجي 
األرضية املالية لتحقيق روابط أوثق وأوسع. بالتايل، عىل املصارف واملؤّسسات 
السيادية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن تستغّل هذه الفرصة لتؤّمن 
للبلدان املشاركة يف مبادرة الحزام والطريق، وأن تسعى إىل  متويالً مشرتكاً 
مبادرة  ملشاريع  والخاص  العام  القطاَعني  من  مشرتك  متويل  عىل  الحصول 
الحزام والطريق، مقّربًة بذلك الرشق األوسط وشامل أفريقيا أكرث من الصني. 

ويتوّجه القطاع املرصيف يف دول مجلس التعاون الخليجي ببطء نحو الرشق 
ليك  املنطقة  بذلك  فيدفع  االقتصادية،  الجغرافيا  يف  التحّول  مع  بالتزامن 
تصبح جزءاً من منطقة اليوان النامية. وبإمكان مبادرة الحزام والطريق أن 
تعّزز تدويل الرينمنبي من خالل تشجيع استخدامها يف املعامالت التجارية 
مقابل  السوق  يف  حصصاً  البرتويوان  اكتساب  مع  سواء  حّد  عىل  واملالية 

الدوالر واليورو.

التعاون يف الطاقة واملوارد

يف  الطاقة  ألمن  رضوريًة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  ستبقى 
الصني. فلم تغرّي القلقلة الجيوسياسية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف 
السنوات األخرية بشكل كبري من التعاون يف مجال الطاقة بني الصني والدول 
املصّدرة للهيدروكربونات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، عىل الرغم من 
أنّها أثّرت يف بعٍض من الخطوط التجارية الرئيسة وفتحت باب املنافسة 

من أطراف ثالثة. 

املتحدة وتصبح  الواليات  لتتفّوق عىل  البالَد  املزدهر  الصني  اقتصاد  ودفع 
املتحدة  الواليات  تستمّر  ففيام  العامل.  يف  للنفط  األكرب  الصايف  املستورد 

جيوسياسات متغرّية

تسعى الصني إىل تحقيق مبادرة الحزام والطريق يف وقت يرزح فيه النظام 
الحروب  اشتداد حّدة  الحامئية مع  النزعة  وتتزايد  الضغط،  الدويل تحت 
الجيوسياسية.  املواجهة  أمام  املجال  األطراف  تعددية  وتفسح  التجارية. 
االقتصادي  بالنظام  العامل  الناس حول  من  متزايدة  إميان رشائح  ويتضاءل 
الليربايل ويتحّول نحو األولويات القومية. وتتحّدى مبادرة الحزام والطريق 
هذه التوّجهات، مشّددًة عىل التعاون الدويل والتنمية املتبادلة واالستقرار.

الرشق  منطقة  يف  والطريق  الحزام  مببادرة  عام  بشكل  الرتحيب  تّم  وقد 
ثانياً،  االقتصادية.  التنمية  عىل  تشدّد  ألنّها  أّوالً،  أفريقيا:  وشامل  األوسط 
واملحلّية يف وقت  اإلقليمية  الشؤون  التدّخل يف  تعتمد سياسة عدم  ألنّها 
يربز فيه التفّكك االقتصادي والغموض الجيوسيايس واالضطراب املحيّل يف 
أنحاء املنطقة. ويبقى من غري الواضح إذا ما سيُثبت منوذج مبادرة الحزام 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  لتحّديات  االستجابة  عىل  قدرته  والطريق 

االقتصادية والسياسية التي تزداد تعقيداً.

تطوير البنى التحتية

اعتمد منوذج التنمية الذي وضعته الصني عىل استثامرات هائلة يف البنى 
الحديد  سكك  متديد  خالل  فمن  رسيع.  اقتصادي  منّو  لتحقيق  التحتية 
الحزام  مبادرة  تطالها  التي  املنطقة  امتداد  عىل  واملوانئ  النفط  وأنابيب 
والطريق، تطمح الصني إىل البدء بتنفيذ منوذجها للتنمية يف أوراسيا وأفريقيا 

لتعزيز النمو االقتصادي العاملي وزيادة الدخول إىل األسواق الدولية.

وفيام تستثمر الصني يف عدد متزايد من املشاريع يف الرشق األوسط وشامل 
يف  السرتاتيجيتها  أساسية  ركيزًة  العربية  املنطقة  جعل  تفادت  أفريقيا، 
مبادرة الحزام والطريق، عىل الرغم من أّن املنطقة مفرتُق طرق بني أوروبا 
وأفريقيا وآسيا وبإمكانها أن تشّكل مركزاً للتواصل العاملي. لكّن تأدية دور 
مركز لهذه الشبكة الطموحة يتطلّب مستوًى معيناً من االستقرار والتعاون 

هو غائب يف الوقت الراهن.

ويشّكل ذلك فرصة ضائعة كبرية للبلدان العربية. فال يساعد تطوير البنى 
يولّد فرص عمل مطلوبة  بل  والتنويع فحسب،  النمّو  زيادة  التحتية عىل 
تحرّكه  الذي  التنمية  منوذُج  ميثّل  ال  فيام  ذلك،  إىل  باإلضافة  أيضاً.  بشّدة 
االضطراب  عىل  الوحيد  الجواَب  األشكال  من  شكل  بأّي  التحتية  البنية 
االجتامعية  والنتائج  املستقبلية  التطلّعات  يحّسن  أن  بإمكانه  السيايس، 

االقتصادية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  خارج  من  نفط  ملصادر  تفضيل  بإظهار 
أفريقيا، يؤّدي الرابط بني الدول املنِتجة للنفط يف الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا والرشكات الصينية إىل طرح أسئلة حول رغبة الصني واستعدادها يف 

املساهمة يف تحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة.

وتعترب مبادرُة الحزام والطريق قطاَع الطاقة مجاالً رئيسياً ميكن أن يقود 
أّن  غري  املستقبل.  يف  والصني  أفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  بني  التعاون 
ذلك يقلل من حقيقة أّن العالقة بني الطرفنَي يف مجال الطاقة من املمكن 
أن تتخطّى إطار العمل التقليدي هذا. فستؤّدي التطّورات األخرية يف مجال 
التكنولوجيا، وال سيّام تلك املتعلّقة بالطاقة النظيفة واملتجّددة، إىل تغيري 
أو  املقبل  العقد  العاملي عىل مدى  الصعيد  والطلب عىل  العرض  هيكلية 
أوثق. وسيتطلّب ذلك مرونة  لرشاكة  قليالً، مام يطرح مجاالً جديداً  أكرث 
من جانبَي العرض والطلب عىل حّد سواء من أجل التمكن من التأقلم مع 

التقنيات الناشئة واعتامدها.

التعاون االقتصادي والتجاري

مييل  أفريقيا  األوسط وشامل  والرشق  الصني  بني  التجاري  التبادل  يزال  ال 
املصّنعة يف  ُوجهٍة والسلع  النفط والغاز يف  توّجه  الطاقة، مع  بشّدة نحو 
ُوجهٍة أخرى. وتقّدم مبادرة الحزام والطريق فرصًة للتعاون عىل مستوى 
إىل  نظراً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع  سيّام  وال  الطاقة،  يتخطّى 
موقعها وبنيتها التحتية، ومع مفاوضات التفاقية التجارة الحرّة )FTA( مع 

الصني جارية عىل قدم وساق.

يف  والصني  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  بني  أوثق  تعاوٍن  تحقيق  إّن 
التنويع  االقتصادية وخطط  التنمية  يعّزز  التجارة واالستثامر من شأنه أن 
لجميع األطراف املعنية. غري أّن املنافع املحتملة ليست تلقائية وال تتطلّب 
ترتيبات  أهّم،  وبصورة  تتطلّب،  بل  فحسب  التحتية  البنى  يف  استثامرات 

مؤّسساتية وتعديالت يف السياسات عىل نطاٍق أوسًع.

التنافسية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا تعميق  ويتطلّب تعزيز القدرة 
التعاون اإلقليمي يف مجاالت مثل املنافسة وقوانني االستثامر واملحّفزات املعطاة 
وامللكيّات  الرشكات  امتالك  حيال  التجارية  والقوانني  األجانب  للمستثمرين 

وشحن البضاعة ونقلها والطريان والنقل الجّوي وقطاع املصارف واملال.

التصنيع والتعاون يف القدرة اإلنتاجية 

نتيجة عقوٍد من النمّو بفعل االستثامر، باتت الصني تتمتّع بقدرة إنتاجية 
ذات حجم غري مسبوق. فحّول ذلك اقتصاَد الصني هيكلياً، مع إنشاء حالة 
بات فيها الطلب عىل منتجات األّمة أقّل من العرض املحتمل. ويف حال متّت 
االستفادة بشكل مناسب من عملية تصدير القدرة الفائضة، من املمكن أن 
يعود ذلك باملنفعة عىل الصني والبلدان النامية يف مبادرة الحزام والطريق.

عىل  القدرة  مكّونات:  ثالثة  من  الصني  يف  الفائضة  القدرة   وتتألّف 
ُمعايرة  ومعدات  أجهزة  تصنيع  وعىل  مادية  ُمدخالت   إنتاج 
)standardized machinery and equipment( وعىل تنفيذ مشاريع 
ثالث  يف  اإلنتاجية  القدرة  هذه  استخدام  املمكن  ومن  النطاق.  واسعة 
أماكن مثل الرشق األوسط  التنمية/التصنيع يف  قنوات من أجل تحسني 
الحكومية  للمشاريع  واملقاوالت  املفتوحة  التجارة  أفريقيا:  وشامل 

املبارش. األجنبي  واالستثامر 

وشامل  األوسط  والرشق  الصني  بني  الفائضة  القدرة  يف  التعاوُن  ويقّدم 
أساسية يف مسارات  تغرّيات  إىل  يؤّدي  لن  أنّه  كبرية، غري  إمكانيًة  أفريقيا 

االستنتاجات الرئيسة
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العربية السعودية، وهام من البُلدان الكربى التي تزّود الصني بالطاقة. ومن 
لالستفادة  يف محاولٍة  الخصامن خالفاتهام جانباً  أن يضع هذان  املستبعد 
من مبادرة الحزام والطريق وغريها من املشاريع االقتصادية، لذا قد تُضطّر 
الصني يف نهاية املطاف إىل االنحياز إىل أحد الجانبَني. يف هذا الصدد، تضطلع 
إيران واململكة العربية السعودية بدور بارز يف الحرب بالوكالة يف سوريا، 
تحّقق  أن  فبهدف  نطاق دورها.  توسيع  إىل  أيضاً  الصنُي  قد تضطّر  حيث 
الصني طموحاتها الجيوسياسية بفعالية، سيتعنّي عليها أن تتعلّم كيفية أن 
تكون وسيطاً يُحسب حسابه يف منطقة معّقدة مثل الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا حيث تفتقر الصني إىل الخربة.

يف الواقع، مل تُظهر الصني بعد أّي خطط جيوسرتاتيجية يف الرشق األوسط 
الحلول  عىل  قادراً  التنمية  عن  واضحاً  منوذجاً  تقّدم  ومل  أفريقيا.  وشامل 
مكان النموذج الليربايل االقتصادي املهيمن الذي يسيطر عىل النظام العاملي. 
عالوة عىل ذلك، من غري الواضح كيف ستحّول الصني عالقاتها االقتصادية 
إىل روابط سياسية وثقافية وثيقة. فمع أنّها أنشأت رشاكات اسرتاتيجية مع 
بلدان مثل الجزائر ومرص وإيران واململكة العربية السعودية، ترتكز هذه 
القّوة  الروابط بشكل أسايس عىل التجارة. وال تزال الصني تفتقر إىل تأثري 
الناعمة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. بالتايل، هي بحاجة إىل تطوير 
املتعلّقة  الدراسات  توسيع  بينها  من  املنطقة،  مع  ثقافية  تبادل  عالقات 
بالرشق األوسط يف جامعاتها وتحضري عدد كبري من الخرباء يف قضايا الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا.

باختصار، تشّكل مبادرة الحزام والطريق مرشوعاً طموحاً باستطاعته متييز 
الصني عن القوى الغربية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. لكّن أمام الصني 

طريقاً طويالً لتحّل محّل التأثري الغريب يف املنطقة.

جاذبية الصني يف مشهد جيوسيايس متغري
يانغ فوشانغ 

جامعة  بلدان  جميع  مع  متينة  دبلوماسية  بروابط  الصني  متتّعت  لطاملا 
 60 من  أكرث  مدى  وعىل   .1956 العام  يف  مرص  من  بدءاً  العربية،  الدول 
أّي  دون  من  بسالسة  العربية  الصينية  الصداقة  عالقات  تشّكلت  سنة، 
رصاع أو مواجهة. ومتيّزت هذه العالقات باالحرتام املتبادل وإقرار الطرفنَي 
وقد  اآلخر.  خيارات  الواحد  واحرتام  االجتامعي  نظاَميهام  يف  باالختالفات 
تعّزز ذلك بفعل الدعم املتبادل، وال سيّام يف ما يتعلّق مبسائل أساسية تؤثّر 
يف الجانبَني عىل حّد سواء. فقد دعمت الجهة العربية مثالً “سياسة صني 
واحدة” )one-China(، فيام دعمت الصني الفلسطينيني من أجل تأسيس 

دولة مستقلّة وسيادية عاصمتها القدس الرشقية.

التعاون  من  طويل  تاريخ  يف  الطرفان  انخرط  لطاملا  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الطرفان أحدهام اآلخر إىل حّد كبري  إذ يكّمل  املفيد للطرفنَي.  االقتصادي 

يعاين العامل تفككاً جيوسياسياً، ويرزح النظام الدويل تحت الضغط، ويشهد 
التي تهدف  اإلقليمية  املنظامت  الحامئية، وتتعرّض  النزعة  إىل  العامل ميالً 
شهدت  وقد  للضغط.  أوروبا،  يف  حتّى  االقتصادي،  والتكامل  التعاون  إىل 
ال  لجهوٍد  موقعاً  شّكلت  التي  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 
تحىص من التعاون اإلقليمي يف القرن املنرصم بقيادة هيئات مثل جامعة 
الدول العربية ومنظّمة البلدان املصّدرة للنفط )األوبك( ومجلس التعاون 
شيئاً  املنطقة  غرق  مع  الهيئات  تلك  فشل  من  متتالية  حاالت  الخليجي، 
فشيئاً يف ُوحول الرصاعات. ويف هذا السياق تحديداً، تأمل الصني أن تقّدم 
مبادرَة الحزام والطريق ووصلت بها األمور إىل تثبيتها يف دستورها، مشّددًة 
عىل التعاون الدويل والسالم واالستقرار يف وقت تلبّد غيمٌة من الشُك سامَء 

تلك املُثل العليا. 

.)Yang Fuchang( املتحّدثان: يحيى زبري، ويانغ فوشانغ

التجارة  أّن  والواقع  كبرية.  منّو  بإمكانية  ويتحلّيان  االقتصادية  الناحية  من 
الثنائية مع الصني ما برحت تتزايد، حتّى يف خالل مرحلة االضطراب الحالية 
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بني 
العام 2010 إىل  العربية من 145,4 مليار دوالر أمرييك يف  الصني والدول 
195,9 مليار دوالر أمرييك يف العام 2011 املضطرب. وبحلول العام 2014، 
وصلت إىل 251 مليار دوالر أمرييك بعد أن كانت 36,7 مليار دوالر أمرييك 
عندما أطلق الطرفان منتدى التعاون الصيني العريب قبل عرش سنوات يف 
العام 2004. ويف العام 2016، استوردت الصني 154 مليون طّن من النفط 
من البلدان العربية، مستأثرًة بنسبة 40,52 يف املئة من مجموع واردتها من 
النفط يف ذلك العام. وعندما نضيف الواردات النفطية من بلدان غري عربية 
أخرى يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، تبلغ الكّمية 191 مليون طّن من 

النفط، مستأثرة بنسبة 51,5 يف املئة من مجموع ذلك العام.

اإليجايب  الفعل  برّد  نتفاجأ  ال  االعتبار،  بعني  الحقائق  هذه  نأخذ  وعندما 
اقرتاح  عىل  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  أبدته  الذي  والرسيع 
الصني ملبادرة الحزام والطريق يف العام 2013. لكّن جاذبية الصني ال تقترص 
عىل هذا الحّد ضمن هذا املشهد الجيوسيايس املتغرّي. فأّوالً، تَعترب مبادرُة 
فتقرتح  والعاملية.  املحلّية  املشاكل  ملعالجة  أساسياً  محرّكاً  التنميَة  الصني 
معاً  تبني  أن  أمل  عىل  واملناطق  البلدان  جميع  يف  التنمية  خطط  ربَط 
مجتمعاً عاملياً من خالل التشاور والتباحث من أجل املصالح الجامعة. ويتّم 
التحديات  العربية بعض  الرؤية يف وقٍت تواجه فيه املنطقة  اعتامد هذه 
االقتصادات  وتنويع  املضطربة  البلدان  إعامر  إعادة  مثل  املهمة،  اإلمنائية 
املعتمدة عىل املوارد وإعادة بناء بنية تحتية متضعضعة. ولن تتواىن الصني 
والطريق  الحزام  مبادرة  وتشّكل  األصعدة  هذه  جميع  عىل  التعاون  عن 

منصًة للقيام بذلك.

الغربية إىل اعتامد خطاب حاميئ قومي،  البلداُن  ثانياً، يف وقت متيل فيه 
من  الكثري  عىل  ذلك  وينطبق  واملساواة.  االنفتاح  قيَم  املبادرُة  تعتنق 
الجبهات. فاقتصاد الصني مثالً ينتقل من مرحلة من النمّو الرسيع للغاية، 
يعتمد فيها عىل االستثامر والصادرات، إىل مرحلة من النمّو العايل الجودة 
القائم عىل االستهالك. ويف العام 2017، بلغت نسبة مساهمة االستهالك يف 
الناتج املحيّل إجاميل 58,8 يف املئة. ونظراً إىل سياسة الصني املنفتحة، فهي 
تهتّم باسترياد السلع األساسية لتلبية حاجات شعبها. وال شّك يف أّن هذه 
السوق الواسعة التي تضّم أكرث من 1,3 مليار شخص تسرتعي اهتامم بلدان 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

والخربة  التمويل  يف  نقصاً  تعاين  التي  النامي  العامل  من  األجزاء  يف  ثالثاً، 
تأمل  التي  اإلنتاجية  القدرة  يف  التعاون  فكرة  الصني  اقرتحت  التقنية، 
مبوجبها أن تؤّمن الدعَم التقني واملايل لبلدان أخرى. وال يَُعّد ذلك محاولًة 
لتصدير صناعات قدمية وملوِّثة ورجعية، كام زعمت تقارير إعالمية مضلِّلة. 
التشبُّع يف  إىل مرحلة  ناضجة وصلت  التعاون عىل صناعات  فالهدف هو 

تعّددية األطراف املرّحب بها للقوة العاملية
يحيى زبري

أفريقيا عىل حّد سواء مبرحلة  الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل  متّر 
من التغرّيات، وينطبق األمر عينه عىل ديناميات عالقتهام ببعضهام البعض. 
فعىل الرغم من تسجيل الصني يف السنوات األخرية معّدل منّو أقّل يف الناتج 
املحيّل اإلجاميل، هي تنمو مبستويات الفتة وبات فيها طبقة متوسطة تضّم 
حوايل 400 مليون شخص. وقد تُرجم هذا النمّو بعطش مستمّر إىل الطاقة 
األوسط  الرشق  مع  الصني  روابط  يف  أساسياً  عنرصاً  شّكلت  التي  واملوارد 
وشامل أفريقيا. مع ذلك، تقرتح وثيقة سياسة الصني تجاه الدول العربية 
لرتكّز عىل  أفريقيا  الطاقة يف الرشق األوسط وشامل  أنّها ستتخطّى مجال 

البناء والتجارة واالستثامرات.

ويتزامن ذلك مع بعض التغرّيات الكبرية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 
الخارجي، كام هو ملحوظ يف  العامل  تغيري عالقتها مع  فاملنطقة يف خضّم 
التقارب بني بعض الدول العربية الخليجية وإرسائيل. لكّن املنطقة تشهد 
تغيرياً يف عالقتها مع الصني أيضاً. وتأيت هذه العالقات الجديدة كردٍّ ليس 
عىل الرتكيبة االجتامعية االقتصادية املتغرّية يف بلدان الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا فحسب بل عىل الرصاعات التي تُعيد رسم الخريطة اإلقليمية أيضاً. 

الحزام  مبادرة   )Xi( يش  الصيني  الرئيس  أطلق  التغرّيات  هذه  خضّم  ويف 
الطاقة وافتتاح أسواق  الصني عىل  تلبية مطالب  التي تهدف إىل  والطريق 
ملنتجاتها الفائضة. ويف حال مضت مبادرة الحزام والطريق يف تحقيق أهدافها 
من دون عوائق، ستكسب الصني عىل الصعيَدين االقتصادي والسيايس عىل 
حّد سواء وستزيد من نفوذها عاملياً. ومن املمكن أن تفيض تعّددية األطراف 

هذه يف القوة العاملية إىل بروز نظام عاملي أكرث استقراراً وسالماً. 

أنّها  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  دول  من  العديد  الحظ  وقد 
الخارسة يف ظّل نظام الغرب املهيمن، بغّض النظر عن تحالفاتها مع القوى 
الصني،  أّما  تُذكر.  منافع  تدّخالت خارجية من دون  فقد شهدت  الغربية. 
فلم تستعمر بلداناً يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أو تتدّخل بشؤونها 
ع الصني اإلقليمي والدويل بشكل طبيعيٌّ ومحتّم  املحلّية أبداً. إذ يأيت توسُّ
بسبب ثقلها االقتصادي. وال شّك يف أّن سياسة عدم التدّخل التي تعتمدها 
تالئم دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وتفرّس هذه العوامُل جزئياً قبوَل 

املنطقة مببادرة الحزام والطريق وَدوَر الصني األكرب عىل الساحة العاملية.

وسيزيد هذا الدور األكرب الضغَط عىل الصني ليك تؤّدي دوراً يف الرصاعات 
املتعّددة املنترشة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. فللصني اإلمكانية أن 
وشامل  األوسط  الرشق  يف  الرصاعات  من  عدد  يف  محايداً  وسيطاً  تشّكل 
أفريقيا، لكّنها مل تُبِد بعد استعداداً للتدّخل من أجل إحالل السالم. فقد ال 
تستمّر مثالً محاولة الصني الحالية يف املوازنة يف عالقتها بني إيران واململكة 

الجلسة األوىل
مبادرة الحزام والطريق ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مشهد عاملي متغري
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الصني. فقد استثمرت مثالً رشكُة “جويش” )Jushi( الصينية أكرث من 500 
مليون دوالر أمرييك يف مرص لبناء ثالث أكرب مصنع ألياف زجاجية يف العامل، 
مع إنتاج سنوي يصل إىل 200 ألف طّن. وقد زاد هذا املرشوع من صادرات 

مرص وولّد أكرث من ألَفي وظيفة أيضاً. 

أّن  لذلك، ال شّك يف  متينة.  العربية عالقٌة  بالبلدان  الصنَي  ربطت  ولطاملا 
التعاون االقتصادي الثنايئ بينهام سيتوّسع ويصبح أشمل مع إطالق مبادرة 
البلدان  الحزام والطريق. وفيام تخطّط الصني لالنفتاح مع الغرب وأنظار 
أجل  من  الطرفان مع بعضهام حتامً  الرشق”، سيعمل  إىل  “تتّجه  العربية 

تعاون أكرب وأفضل يف املستقبل.

النقاش

لقد عكس النقاش أفكار يانغ وزبري، مشرياً إىل أّن مبادرة الصني تلقى كبري 
التنمية  عىل  تركز  ألنّها  أّوالً،  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الرتحاب 
سعي  مع  لكن  العسكري.  التوّسع  إىل  تهدف  ال  ألنّها  وثانياً،  االقتصادية، 
الصني إىل إرشاك الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مبادرة الحزام والطريق، 
سيتعنّي عليها أن تتعامل مع منطقة تعّج فيها دول مضطربة )مثل سوريا 
السعودية(  العربية  اململكة  )مثل  تحّول  مرحلة  يف  ودول  وليبيا(  واليمن 

ودول يف مرحلة انتقالية )مثل تونس ودول مجلس التعاون الخليجي(.

وأشار أحد املشاركني إىل بروز مصدَرين رئيسيَّني للرصاع يف الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا: الخصومة بني إيران واململكة العربية السعودية واإلرهاب. 
مركّزًة عىل  املنطقة،  التدّخل يف  بعدم  مقاربتها  تستكمل  أن  الصني  وعىل 
التنمية والسالم يف تعاملها مع هاتني املسألتنَي الرئيسيتنَي، مع املساعدة يف 
الوقت عينه عىل تحسني القدرات الدفاعية واألمنية ملنطقة الرشق األوسط 
لحامية  املنطقة  يف  العسكري  الصني  زيادة حضور  بهدف  أفريقيا  وشامل 

الطرق التجارية، وال سيّام ملحاربة مسائل مثل القرصنة.

الجاليات  شبكة  إىل  اإلشارة  مع  الحرير،  طريق  تاريخ  يف  الحوار  وغاص 
ملصلحة  منها  االستفادة  ميكن  والتي  حينها  بالتجارة  قامت  التي  املسلمة 
بنية  تطوير  أهّمية  عىل  املشاركون  وركّز  اليوم.  والطريق  الحزام  مبادرة 
تحكيم تحتية مشرتكة )تطال الشؤون املالية والبنى التحتية( يف املستقبل 
أربعة  تحديد  وتّم  اإلسالمي.  والعامل  الصني  يف  اإلجراءات  تنسيق  بهدف 
أفريقيا:  وشامل  األوسط  والرشق  الصني  بني  الواعد  التعاون  من  مجاالت 
الطاقة والتصنيع وتطوير البنية التحتية واملالية. وبرز إجامع عىل رضورة 
أن ترتكز جهود الصني لوضع حّد للرصاعات التي تعيق هذه الروابط عىل 

التعاون الدويل والوساطة.

سواء أمن خالل مرشوع املتوسط األحمر )Red Med( أم من خالل توسيع 
ميناء الدقم يف ُعامن أم من خالل مبادرة املمّر األوسط يف تركيا، سبق أن 
الرشق  أنحاء  يف  التحتية  للبنى  والطريق  الحزام  مبادرة  مشاريع  انترشت 
األوسط وشامل أفريقيا، واعدًة بتسهيل التكامل االقتصادي وتعزيز النمّو. 
الغربية الذي يرتكز إىل الحوكمة  التمويل اإلمنايئ من الدول  وعىل عكس 
ومتكني املرأة والحّد من الفقر، يعتمد منوذُج الصني اإلمنايئ عىل االستثامرات 
للنمّو.  الحديد واملطارات كأساس  الطرقات وسكك  التحتية مثل  البنى  يف 
ومن خالل توسيع االستثامر يف البنى التحتية وفقاً ملبادرة الحزام والطريق، 
تعتزم الصني تنفيذ منوذجها للتنمية يف أوراسيا وأفريقيا سعياً إىل املساهمة 

يف النمو العاملي.

.)Wang Zhen( املتحّدثان: نادر قباين، ووانغ تشن

دعوة صحوة للدول العربية
نادر قباين

يف ظّل مبادرة الحزام والطريق، تخّصص الصني موارد كبرية لتمويل مشاريع 
بنى تحتية يف حوايل 60 بلداً تربط آسيا الوسطى وجنوب رشق آسيا بأوروبا. 
لكن عىل عكس طريق الحرير القديم، يتفادى طريق الحرير الجديد بشكل 
كبري املنطقة العربية، فيمّر عوضاً عن ذلك برّاً عرب إيران وتركيا ويستخدم 
قناة السويس من دون املرور برّاً مبرص. ومن املمرّات الستة الحالية ملبادرة 

الحزام والطريق، ال يضّم أّي ممّر دوَل الخليج رسمياً.

فهي  العربية.  املنطقة  يف  مشاريع  يف  تستثمر  ال  الصني  أّن  يعني  ال  هذا 
تستثمر ما يصل إىل 10,7 مليار دوالر أمرييك لتطوير مركز صناعي يف مدينة 
أخرى  استثامراٌت  وتتضّمن  مسقط(.  جنوب  كلم   530( عامن  يف  الدقم 
خطّة لتوسيع منطقة التعاون االقتصادي والتجاري بني الصني والسويس يف 
بقيمة 300 مليون دوالر أمرييك مع موانئ أبوظبي لتطوير  مرص واتفاقاً 
الصناعة يف منطقة التجارة الحرة يف ميناء خليفة، باإلضافة إىل 700 مليون 
دوالر أمرييك الفتتاح محطّة حاويات جديدة وتشغيلها. لكن مع أّن الصني 
تستثمر يف مشاريع محّددة، من الواضح أنّها تفادت جعل املنطقة العربية 
ركيزًة أساسية السرتاتيجيتها يف مبادرة الحزام والطريق، عىل الرغم من أّن 
املنطقَة مفرتُق طرق بني أوروبا وأفريقيا وآسيا وبإمكانها أن تشّكل مركَز 

ربط بني الصني وأوروبا.

معيّناً  مستوًى  يتطلّب  الطموحة  الشبكة  هذه  ملثل  املركز  دور  تأدية  إّن 
املنطقة  يف  تنترش  ذلك،  من  بدالً  لكن  والتعاون.  والرتابط  االستقرار  من 
العربية حروب أهلية يف سوريا وليبيا واليمن ورصاعات مستمرة يف العراق 
وفلسطني واضطراب سيايس يف لبنان واألردن ومرص ومواجهة سياسية بال 
الجزائر واململكة  املعامل يف  انتقالية غري واضحة  الخليج ومراحل  طائل يف 
العربية السعودية. وقد حّدت هذه الرصاعات بدورها من ترابط املنطقة 
إىل حّد كبري. فبات من الصعب للغاية نقل السلع، فكيف بالحري األشخاص 
واالستثامرات، من طرف املنطقة إىل طرفها اآلخر. وضُعف التعاون اإلقليمي 
العربية  الدول  االقتصادي بحّدة، وباتت مؤّسساٌت مثل جامعة  والتكامل 

ومجلس التعاون الخليجي هيئات غري فّعالة.

املبادرات  من  والطريق، وغريها  الحزام  مبادرة  مع  بنجاح  االلتزام  وبهدف 
العاملية، يجدر بالبلدان العربية أن تعالج مسائل مهمة متعّددة. أّوالً، عىل 
املنطقة العربية أن تبنّي نفسها بصورة رشيك استثامري صالح. إّن عدم ارشاك 
مبادرة الحزام والطريق املنطقة كممّر يجب أن يكون دعوة صحوة لجميع 
الحكومات العربية. فإن عجزت عن حّل الخالفات املحلّية واإلقليمية بفعالية 
أكرب وعن تسهيل التعاون الحقيقي، هي تخاطر بأن يتّم التخيّل عنها يف عامل 
يزداد تكامالً وعوملًة. لذلك، عىل املنطقة أن تضع حداً للمواجهة السياسية 
املصالحة والتعايف يف سوريا وليبيا واليمن  الخليج وتبدأ بعملية  القامئة يف 

الجلسة الثانية
مبادرة الحزام والطريق وتطوير البنية التحتية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا



9  |  الجلسة الثانية8  |  مبادرة الحزام والطريق: نحو مزيٍد من التعاون بني الصني والرشق األوسط

وتعمل من أجل استقرار طويل األمد يف العراق وفلسطني. وبإمكان الصني 
وأوروبا أن تساعدا عىل الدفع باملنطقة نحو السالم واالزدهار، غري أّن الحافز 

إىل التغيري ينبغي أن يأيت من املنطقة بذاتها.

التي  الضخمة  املشاريع  من  أبعد  تفّكر  أن  العربية  باملنطقة  يجدر  ثانياً، 
الجديدة ملرص ومنطقة  اإلدارية  العاصمة  مثل  قادتها،  مخيلة  تأرس حالياً 
فمن  بنائها.  السعودية عىل  العربية  اململكة  تعمل  التي  االقتصادية  نيوم 
البنى  وبتطوير  أكرب  مبشاريع  وربطها  املحلّية  األسواق  تعزيز  الرضوري 
يف  نقصاً  تعاين  التي  املناطق  ربط  فمجرّد  التجارة.  وبتسهيل  التحتية 
أّن هذه  يعني  الحديدية ال  السكك  الرسيع وشبكات  بالطريق  الخدمات 
املناطق ستتمّكن من االستفادة من هذه الشبكات. فتلك كانت املشكلة يف 
ميناء هامبانتوتا يف رسيالنكا. بالتايل، من الرضوري القيام باستثامر عىل حّد 
سواء يف الصناعات املحلّية واملشاريع اإلمنائية التي بإمكانها تعزيز تكامل 
يف  الزيادة  خالل  من  والطريق  الحزام  مبادرة  العربية ضمن  االقتصادات 

التجارة والقدرة الرشائية.

ثالثاً، ينبغي بالبلدان العربية أن تعالج مسألة العجز املستمّر يف الحوكمة 
السياسة  ورقة  تُبدي  الصدد،  هذا  يف  واإلقليمي.  الوطني  الصعيَدين  عىل 
وتعاون  باسرتاتيجية  التزاماً   2016 للعام  الصني  أصدرتها  التي  العربية 
يعودان عىل الجميع بالربح. لذلك، عىل البلدان العربية أن تحّدد ماهية 
“الربح” بالنسبة إليها. إذ غالباً ما تستند قرارات االستثامر بالبنى التحتية 
إىل اعتبارات سياسية وفرص ساعية إىل مكاسب شخصية، بدالً من االستناد 
إىل  القرارات  من  النوع  هذا  وسيقود  الحقيقية.  اإلمنائية  األولويات  إىل 
تلك  غرار  عىل  الديون  أفخاخ  يف  السقوط  إىل  تؤّدي  عقيمة  استثامرات 
التي تواجهها رسيالنكا حالياً. وستتطلّب معالجة مسألة العجز يف الحوكمة 
إصالَح املؤّسسات القامئة باإلضافة إىل االستثامر يف مؤّسسة إقليمية جديدة 

بإمكانها أن ترتأّس أعامل السياسة يف العالقات الصينية العربية.

 فرص االستثامر يف البنى التحتية يف منطقة 
 الرشق األوسط وشامل أفريقي ومخاطرها 

)Wang Zhen( وانغ تشن

 .2013 العام  منذ  العامل  انتباَه  والطريق  الحزام  مبادرة  اسرتعت  لقد 
واملالية  والتجارة  التحتية  والبنى  السياسات  ترابط  تعزيز  إىل  تهدف  فهي 
ر التكاليف  والشعوب، مع إعطاء األولوية الكربى لرتابط البنى التحتية. وتُقدَّ
الرأساملية ملرشوع مبادرة الحزام والطريق بني 4 و8 تريليون دوالر أمرييك 
بحلول العام 2030، مع استئثار البنية التحتية املخّصصة للنقل بنسبة 40 

يف املئة من هذه التكاليف.

وأهّمية مبادرة الحزام والطريق للرشق األوسط، وال سيّام إىل البلدان العربية، 
واضحة وضوح الشمس. فأّوالً، البلدان املنتجة للنفط يف الخليج، مثل اململكة 

الطاقة.  املعتمدة عىل  اقتصاداتها  تنويع  السعودية، هي يف خضّم  العربية 
وعىل الرغم من أّن البلدان العربية الخليجية تتمتّع مبكانة مالية قوية نسبياً، 
فهي ال تزال بحاجة إىل الدعم التقني يف تطوير البنية التحتية. ثانياً، بالنسبة 
إىل البلدان العربية غري املنتجة للنفط مثل مرص واألردن، يضطلع اإلصالح 
االقتصادي بدور مهم يف الحفاظ عىل استقرار اجتامعي وسيايس. فال يساعد 
تطوير البنية التحتية عىل تعزيز التصنيع يف البالد فحسب، بل يؤّمن املزيد 
الدويل،  البنك  العمل للشباب فيها أيضاً. فبحسب تقرير أصدره  من فرص 
مقابل كل زيادة يف االستثامر بقيمة مليار دوالر أمرييك يف البلدان العربية غري 
املنتجة للنفط، من املمكن خلق 100 إىل 400 ألف وظيفة، فيام ميكن خلق 

26 ألف وظيفة يف البلدان املنتجة للنفط.

املمكن  الحزام والطريق ال تخلو من مخاطر محتملة من  أّن مبادرة  غري 
اختصارها بالجانبنَي اآلتيَني. يرتبط الجانب األّول باملخاطر املالية الناجمة 
الوسيلَة  الخارجية  التحتية. فقد كانت املساعدات  البنى  عن االستثامر يف 
النامية. وعىل مدى  البلدان  التحتية يف  البنى  الصني يف  الوحيدة الستثامر 
والتمويل  الخارجية  املساعدات  من  مزيج  طرح  تّم  األخرية،  السنوات 
التجاري للتخفيف من الضغوط املالية الناجمة عن االستثامر الواسع النطاق 
واملقاولني  املستثمرين  يوِقع  التجاري  التمويل  أّن  غري  التحتية.  البنى  يف 
عىل حّد سواء يف معضلة، فيشعر املستثمرون بالقلق إزاء العائدات عىل 
ببعض  ذلك  دفع  وقد  املقاولني.  باَل  الديون  عبُء  يشغل  فيام  االستثامر 
وسائل اإلعالم الغربية إىل اتّهام الصني باعتامدها أجندة “استعامر جديد” 
يف أماكن مثل أفريقيا. وهي اتّهامات منحازة ال أساس لها. فقد استندت 
استثامرات يف  السنوات األخرية إىل  اإلمنائية عىل مدى  الصني يف مساعيها 
اإلنجازات  هذه  لتحّقق  البالد  كانت  وما  الحكومة.  بقيادة  التحتية  البنى 

العظيمة لو أنّها علقت يف رشك هذه املخاطر.

إذ  فيها.  املستثَمر  البلدان  يف  األمنية  باملخاطر  فريتبط  الثاين،  الجانب  أّما 
باملرشوع  للبدء  مرتفعة  بتكاليف  التحتية  البنى  يف  االستثامر  يتّصف 
وفرتاٍت طويلة من التسديد. ويُحتمل أن تكون مخاطُر االستثامر السيايس 
واالقتصادي واالجتامعي يف بلدان غري مستقرة مخاطَر أعىل حتّى. فمقارنًة 
الرشق  بلدان  متّر  رشقها،  وجنوب  ووسطها  آسيا  رشق  يف  البلدان  مبعظم 
األوسط وشامل أفريقيا مبرحلة حّساسة من التحّول االجتامعي واالقتصادي 
ويخوض بعُضها يف الوقت الحايل حرباً أهلية حتّى. ومل تؤدِّ املرحلة االنتقالية 
االجتامعية االقتصادية إىل اضطراب اجتامعي يف بعض البلدان فحسب، بل 
إىل بروز تطرٍّف، مبا فيه التطرّف العنيف، مضيفاً املزيد من التكاليف عىل 
االستثامر يف البنى التحتية. وفيام ال تشّكل التنمية االقتصادية التي تحرّكها 
من  شكل  بأّي  والتطرّف  السيايس  لالضطراب  األخري  الحلَّ  التحتية  البنية 
األشكال، بإمكانها أن تقيض عىل العنارص املولّدة للتطرّف من خالل تحسني 
األمنية  املخاطر  أّن  الرغم من  التوظيف والرعاية االجتامعية. وعىل  فرص 
تبقى قامئة عىل املدى القريب، من املرّجح أن تخّف وتتضاءل من خالل 

االستثامر يف البنى التحتية يف ظّل مبادرة الحزام والطريق.

النقاش

البنية  أهّمية  من  الرغم  عىل  بأنّه  املشاركون  حّذر  النقاش،  خالل  يف 
إىل  نظراً  سيّام  وال  للغاية،  خطرية  وبالتايل  الثمن  باهظة  تبقى  التحتية، 
وشامل  األوسط  الرشق  أنحاء  يف  امللحوظة  املنخفضة  االّدخار  معّدالت 
ضمن  التحتية  البنى  مشاريع  كلفة  تصبح  أن  أجل  من  لذلك،  أفريقيا. 
مثل  منِتجة  قطاعات  يف  استثامرات  جانب  إىل  تنفيذها  يجدر  املتناول، 
كلفتها.  تحّمل  من  البلدان  تتمّكن  أن  عىل  للحرص  والصناعة  الزراعة 
األوسط  الرشق  يف  التحتية  البنى  يف  االستثامر  يشّكل  أن  ينبغي  بذلك، 
وشامل أفريقيا جزءاً من خطة أشمل تكون واقعيًة حيال قدرات املنطقة 

املالية وتسعى إىل تعزيز قدرتها اإلنتاجية.

وانطالقاً من مالحظات قبّاين، أشار الحوار إىل أّن الفساد وغياب التخطيط 
والحوكمة الرديئة بإمكانها أن تؤّدي إىل تنفيذ مشاريع بنى تحتية عدمية 
بشكل صائب  واملشاركة  التخطيط  يتّم  أن  الرضوري  من  بالتايل،  الفائدة. 
من بلدان املنطقة. فيجدر أن تكون مشاريع البنى التحتية هادفًة وتسعى 
إىل تكامل اقتصادي دويل وإقليمي. مبعنى آخر، ينبغي أن تتكامل مشاريع 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  تنّفذها  التي  التحتية  البنى  يف  االستثامر 
التي  العاملية  القيمة  سالسل  والطريق ضمن  الحزام  ملبادرة  وفقاً  أفريقيا 

تضعها الصني.

عالوة عىل ذلك، عىل عكس النموذج الصيني، سبق أن بدأت معظم بلدان 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بإصالحات تهدف إىل متتني قطاعاتها الخاصة 
ومتكينها. لذلك، ال يجدر بالصني أن تنشئ رشاكات مع الحكومات وحدها 
التشارك بشكل صحيح، بإمكان القطاع الخاص  يف املنطقة. ففي حال تّم 
أن يضطلع بدور مهّم يف تفادي املسائل التي ترتافق مع الحوكمة الرديئة 

والفساد يف املنطقة، مع تأمني مصادر إضافية للتمويل.

وبالتوقّف عند سؤال يطرح مسألة سياسية الطابع، اختُتم النقاش بالتطرّق 
سيّام عىل ضوء  وال  والطريق،  الحزام  مبادرة  املتداولة حول  الشكوك  إىل 
مايض الرشق األوسط وشامل أفريقيا مع االستعامر. وقد استبعد املشاركون 
فكرة “االستعامر الجديد” الصيني، مركّزين عىل الدوافع االقتصادية وراء 
استثامرات الصني يف البنى التحتية التي شّكلت أساساً يف اقتصادها وتنميتها 

االجتامعية وميكنها أن تكون أساسية للرشق األوسط وشامل أفريقيا.
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الخليجي  التعاون  مجلس  استثامرات  بني  املرافق  ترابط  من خالل  أكرث 
والطريق  الحزام  مبادرة  فيها  متّر  التي  املسارات  عىل  تقع  بلدان  يف 
فيشّكل  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  يف  الصينية  واالستثامرات 
وحاميته،  املشرتك  أو  االتجاه  الثنايئ  املبارش  األجنبي  االستثامر  تسهيل 
ثالث، جانبَني  أو منهام إىل طرف  الخليجي والصني  التعاون  بني مجلس 

االستثامرات. هذه  لتعزيز  تطبيقهام  يجدر  أساسيَّني 

مينح  حيث  أخرى  ناحيًة  والخدمات  السلع  يف  التجاري  التبادل  ويشّكل 
يف  تغيريات  اعتامد  ينبغي  بالتايل،  عالية.  محتملًة  عائدات  أوثق  تعاوٌن 
الصني  بني  الحالية  التجارية  العالقة  يف  هيكيل  تغيري  إلحداث  السياسات 
التعاون  مجلس  إىل  فبالنسبة  سابقاً.  املذكورة  الخليجي  التعاون  ومجلس 
مجاالت  يف  اإلقليمي  التعاون  توثيَق  التنافسية  تعزيز  يتطلّب  الخليجي، 
مة للمستثمرين  مثل املنافسة وقوانني االستثامر األجنبي واملحّفزات املقدَّ
والشحن  وامللكيّات  الرشكات  امتالك  حيال  التجارية  والقوانني  األجانب 

وحركة البضائع والطريان والنقل الجّوي وقطاع املصارف واملال.

التعاون  مجلس  لدول  الجغرايف  املوقع  فيؤّمن  الصني،  إىل  بالنسبة  أّما 
املنطقة  يف  واللوجستية  البحرية  واملرافق  الطريان  ومرافق  الخليجي 
واألوروبية  واألفريقية  أوسطية  الرشق  األسواق  إىل  للوصول  ممتازاً  مركزاً 
وبانتظار  بالكامل.  القدرات  هذه  بعد  تستغّل  مل  الصني  أّن  غري  األوسع. 
والصني  الخليجي  التعاون  مجلس  بني  الحرّة  التجارة  مفاوضات  إمتام 
لتسهيل  إطار عمل مؤقّت  يدرسا فكرة وضع  أن  الطرفنَي  بإمكان  بنجاح، 
التعاون بني الرشكات الصينية التي متلكها الدولة والرشكات يف دول مجلس 
التعاون الخليجي حيال قضايا تتعلّق بحقوق االستثامر وموجباته وشفافية 
الصغرية  الرشكات  تدويل  عملية  تعزيز  حيال  أيضاً  سيّام  وال  التنظيامت، 
واملتوسطة الحجم التابعة للطرفنَي. وبإمكان إطار العمل هذا أن يضع أيضاً 

آليات لبناء القدرات وللتبادل التقني والتكنولوجي وتحديثهام. 

ومن شأن إطار عمل من هذا النوع أن يساهم بشكٍل كبري يف متهيد الطريق 
ليك يربم الطرفان اتفاقية تجارة حرة محتملة ولتعود عليهام بالفائدة. واملهّم 
األطراف  هواجس  بعض  من  يخّفف  أن  هذا  العمل  إطار  باستطاعة  أنّه 
املفاِوضة وبإمكانه املساعدة عىل إبرام اتفاقية التجارة الحرة بشكل أرسع 

وتنفيذها بسالسة أكرب.

سعي الصني إىل إبرام اتفاقيات التجاّرة الحرّة
)Yuan Bo( يوان بو

منذ أن انضّمت الصني إىل منظمة التجارة العاملية يف العام 2001، بدأت 
يف  بنشاط  شاركت  وفيام  متسارعة.  بوترية  الخارجي  العامل  عىل  باالنفتاح 
بسرب  أيضاً  بدأت  له،  الرتويج  ويف  األطراف  املتعدد  العاملي  التجارة  نظام 
بالسعي  الصينية  الحكومة  فبدأت  اإلقليمي.  االقتصادي  التكامل  أغوار 

األوسط  الرشق  بلدان  جّددت  النفط،  أسعار  يف  األخري  الرتاجع  إىل  نظراً 
رة للطاقة خططَها للتنويع. غري أّن تجارة الصني مع  وشامل أفريقيا املصدِّ
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ال تزال متيل بشّدة نحو الطاقة، مع توّجه 
منتجات الطاقة يف وجهة والسلع املصّنعة يف وجهة أخرى. وتُقّدم مبادرة 
نجاح  لكّن  الطاقة.  يتخطّى  للتعاون عىل مستوى  فرصًة  والطريق  الحزام 
مبادرة الحزام والطريق يتطلّب ضامن استدامة التعاون االقتصادي وتقاسم 
والطريق  الحزام  مبادرة  مشاريع  ودعم  واسع  نطاٍق  عىل  التجارة  منافع 
يف  املنطقة  تكامل  إىل  باإلضافة  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  ألهداف 

االقتصاد العاملي بشكٍل أوسع.

.)Yuan Bo( املتحّدثان: رائد صفدي، ويوان بو

وترسيع  الخارج  عىل  لالنفتاح  كمنّصة  الحرّة  التجارة  اتفاقيات  إبرام  إىل 
الحرّة،  التجارة  اتفاقيات  إبرام  اسرتاتيجية  املحلّية. ومن خالل  اإلصالحات 
هدفت الصني إىل تعزيز شبكة اتفاقيات تجارة حرّة عالية املستوى وذات 
التي تطالها  املناطق  إىل  لها ومتتّد  املجاورة  البلدان  تبدأ من  توّجه عاملي 

مبادرة الحزام والطريق وما بعدها.

وبحلول وقت انعقاد املؤمتر الوطني السابع عرش للحزب الشيوعي الصيني 
)CPC( يف العام 2007، كانت الصني قد وضعت اسرتاتيجية وطنية لتنفيذ 
الصني  أبرمت  و2011،   2008 العاَمني  وبني  الحرّة.  التجارة  اتفاقيات  عّدة 
والبريو  نيوزيلندا وسنغافورة  مثل  بلدان  مع  تجارة حرّة  اتفاقيات  خمس 
 )ECFA( وكوستاريكا، وكذلك وضعت االتفاق اإلطاري للتعاون االقتصادي
مع تايوان. ويف خالل املؤمتر الوطني الثامن عرش للحزب الشيوعي الصيني يف 
العام 2012، وعىل الرغم من النزعة الحامئية العاملية املتزايدة واملفاوضات 
الصعبة حول رشاكة املحيط الهادئ )TPP( ورشاكة التجارة واالستثامر عرب 
األطليس )TTIP(، بادرت الصني إىل ترسيع اسرتاتيجيتها املتعلّقة باتفاقيات 
تجارة  اتفاقيات  وقّعت سّت  و2017،  العاَمني 2013  وبني  الحرّة.  التجارة 
وبحلول  أخرى.  اتفاقيات  عّدة  إبرام  مفاوضات حول  بإجراء  وبدأت  حرّة 
بلداً  اتفاقية تجارة حرّة مع 24  العام 2017، كانت الصني قد وقّعت 16 

ومنطقًة منترشة يف أنحاء آسيا وأوروبا واألمريكيتنَي وأوقيانوسيا.

اتفاقيات  سبع  حول  مفاوضات  يف  الصني  تنخرط  الراهن،  الوقت  ويف 
وكوريا  واليابان  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع  فيها  مبا  حرّة،  تجارة 
واليابان  الصني  بني  الحرّة  التجارة  باتفاقية  أيضاً  )املعروفة  الجنوبية 
أمم  لرابطة  التابعة  العرشة  البلدان  وبني   )CJK FTA الجنوبية  وكوريا 
الجنوبية  جنوب رشق آسيا )ASEAN( وأسرتاليا والهند واليابان وكوريا 
 .)RCEP أو  اإلقليمية  الشاملة  االقتصادية  للرشاكة  )وفقاً  ونيوزيلندا 
اتفاقيات تجارة حرّة  إبرام عرشة  عالوة عىل ذلك، تدرس الصني احتامل 
أخرى مع أربعة بلدان آسيوية وبلد أورويب وبلَدين من أوقيانوسيا وبلد 

أفريقي وبلَدين يف األمريكيتنَي.

ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، استهدفت اسرتاتيجيُة الصني 
التعاون  مجلس  دوَل  األّول  املقام  يف  الحرّة  التجارة  اتفاقيات  بإبرام 
التعاون  مجلس  ودول  الصني  أعلنت   ،2004 يوليو  ففي  الخليجي. 
الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  الصني  بني  مفاوضات  إطالق  الخليجي 
تسع  الطرفان  أجرى  الحني،  ذلك  ومنذ  الحرّة.  التجارة  اتفاقيات  حول 
جوالت من املفاوضات. وقد ُعقدت الجولة األخرية يف العام 2016، عندما 
تجارة  مثل  متعددة،  عالقة  مشاكل  مهمة حول  نقاشات  الطرفان  أجرى 
إنهاء  من  ومتّكنا  والتجارة،  اإللكرتونية  والتجارة  واالستثامر  الخدمات 
اآلن،  وحتّى  والتقني.  االقتصادي  التعاون  مثل  مواضيع  حول  مفاوضات 
النقاشات املتعلّقة بتسعة مواضيع من أصل خمسة عرش  أنهى الطرفان 
املواضيع  بعض  محتوى  حول  التوافق  وشك  عىل  وهام  مهامً.  موضوعاً 

الوصول إىل ما بعد الطاقة يف دول مجلس التعاون الخليجي
رائد الصفدي

ماذا تأمل الصني أن تحّقق من خالل مبادرة الحزام والطريق، وال سيّام يف ما 
يتعلّق بدول مجلس التعاون الخليجي؟ وإىل أّي مدى تدعم مبادرة الحزام 

والطريق خطَط التنمية والتنويع القامئة يف مجلس التعاون الخليجي؟

مينح التعاون األوثق بني الصني ودول مجلس التعاون الخليجي يف التجارة 
لجميع  التنويع  االقتصادية وخطط  التنمية  تعزيز  القدرَة عىل  واالستثامر 
بنى  تتطلّب  تلقائية وال  ليست  املحتملة  املنافع  أّن  املعنية. غري  األطراف 
تحتية مادية فحسب، بل بنى تحتية غري مادية أيضاً، من بينها، وبصورة 
أهّم، ترتيبات مؤّسساتية أوسع داخل املنطقة وبني املنطقة والصني عىل حّد 
سواء. وبالفعل، يشّكل اللجوء إىل ترتيب مؤّسسايت قوي ضمن دول مجلس 
التعاون الخليجي مسألة رضورية لتوثيق االلتزام مببادرة الحزام والطريق.

ويبدو أّن أهداف مبادرة الحزام والطريق القصرية األمد تركّز عىل التعويض 
عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج املحيّل والقدرة الفائضة وعىل خلق فرص أسواق 
جديدة لسلع الصني وخدماتها. ويؤّدي ذلك إىل خطر استدامة بنية الروابط 
عىل  اآلن  حتّى  اقترصت  التي  السطحية،  لكن  املتينة،  الثنائية  التجارية 
الطاقة يف وجهة والسلع املصّنعة يف  التجاري، مع توّجه منتجات  التبادل 

وجهة أخرى.

الثالثة  العقود  خالل  يف  للصني  البارز  االقتصادي  التطّور  أّدى  وقد 
األكرب  املستورد  إىل  للنفط  صاٍف  مصّدر  من  البالد  تحويل  إىل  املنرصمة 
 162,2 بقيمة  خاماً  نفطاً  الصني  استوردت   ،2017 العام  ففي  العامل.  يف 
مليار دوالر أمرييك، مع تأيّت ما يوازي 20,5 مليار دوالر أمرييك من هذا 
روسيا(  بعد  األكرب  الثاين  )املزّود  السعودية  العربية  اململكة  من  النفط 
)املزّود  والكويت  الخامس(  )املزّود  وُعامن  الرابع(  )املزّود  والعراق 
االمتداد  ويقيض  العارش(.  )املزّود  املتحدة  العربية  واإلمارات  الثامن( 
منتجات  إىل  بالتحّول  الطاقة  عىل  املرتكّز  املتني  التعاون  لهذا  الطبيعي 
مشتّقة ثانوية ترتكّز عىل الطاقة، مثل البرتوكيامويات واألسمدة والنحاس 
والحديد والفوالذ، وبصورة أهّم، إىل الخدمات املرتبطة بالتقنية العالية. 
تعاون  أمام  أيضاً  املجال  تفتح  أن  والطريق  الحزام  مبادرة  وبإمكان 
واستثامرات محّسنة يف مجال الطاقة املتجّددة. ويتوافق ذلك مع الرؤى 
الوطنية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي التي مبوجبها يخطّط كّل 

بلد لالستثامر بقّوة يف مصادر طاقة أنظف.

البنية  لتوسيع  أيضاً  جارية  الخليجي  التعاون  مجلس  يف  والخطط 
مليار  بـ564  ر  تُقدَّ بقيمة  للنفط  أنابيب  مرشوع  مع  للطاقة  التحتية 
إلنشاء  مامثلة  خططاً  والطريق  الحزام  مبادرة  وتتضّمن  أمرييك.  دوالر 
أنابيب غاز ونفط. لذلك، من املمكن الوصول إىل تعاون أوثق وُمأمسس 

الجلسة الثالثة 
التعاون االقتصادي والتجاري بني الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا
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والتجارة  والقانون   )TBT( التجارة  أمام  التقنية  الحواجز  مثل  املهمة 
التبادل  موضوع  يف  أيضاً  إيجابياً  تقّدماً  الطرفان  ويحرز  اإللكرتونية. 
التجاري للسلع والخدمات األساسية. غري أنّه مل يتّم إجراء جولة التفاوض 

العارشة التي كانت ستُقام يف العام 2017.

والتفاقية التجارة الحرّة بني الصني ودول مجلس التعاون الخليجي إمكاناٌت 
الجمركية  وغري  الجمركية  الحواجز  إلغاُء  سيساعد  فأّوالً،  كبرية.  اقتصادية 
إلغاء  يساعد  ثانياً،  الطرفنَي.  بني  التجاري  السلع  تبادل  نطاق  توسيع  عىل 
ثالثاً،  االتجاه.  الثنايئ  االستثامر  إمكانية  تحسني  عىل  االستثامر  حواجز 
الطرفنَي  مساعدة  إىل  السوق  إىل  الصناعات  بعض  دخول  تسهيُل  سيؤّدي 

عىل توثيق التعاون يف قطاعات النفط والغاز والبرتوكيامويات.

الحرّة  التجارة  اتفاقية  تحقيق  تعيق  الصعوبات  من  الكثري  تزال  ال  لكن 
تحّديات  مثالً  برزت  فقد  الخليجي.  التعاون  مجلس  ودول  الصني  بني 
واملنتجات  والغاز  النفط  الجمركية عىل  التعرفة  إلغاء  مثل  بقضايا  تتعلّق 
النفط  أسواق  إىل  الوصول  يتيح  مام  الصني،  من  القادمة  البرتوكياموية 
والغاز املحلّية يف دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إىل بعض املسائل 
السياسية واألمنية اإلقليمية. وبهدف تخطّي هذه الصعوبات، سيتعنّي عىل 
الصني أن تحّسن تنافسية قطاع املنتجات البرتوكياموية لديها وتضعها ضمن 
تدابري تعويضية مفتوحة تستهدف قطاعات صناعية حّساسة بهدف تقديم 
يف  والغاز.  النفط  منتجات  عىل  الجمركية  التعرفات  إللغاء  أفضل  قاعدة 
أن تقوم  أيضاً  الخليجي  التعاون  بلدان مجلس  غضون ذلك، سيتعنّي عىل 
ببعض التسويات، فتؤّمن للرشكات الصينية قدرة وصول أفضل لقطاعات 
النفط والغاز املحلية. ولن يتمّكن الطرفان من التوّصل إىل اتفاقية تجارة 

حرّة مفتوحة وشاملة ومتوازنة وعالية املستوى إال بهذه الطريقة.

النقاش

بلدان  مع  بشأنها  التفاوض  ميكن  التي  االتفاقيات  أنواع  يف  النقاش  غاص 
املنطقة والتي تّم التفاوض بشأنها. وقد قال أحد املشاركني إنّه أمام عجز 
أفريقيا عن تسهيل  اإلقليمية يف الرشق األوسط وشامل  املنظاّمت  معظم 
إبرام  إىل  السعي  الصني  عىل  وتحقيقهام،  والتعاون  االقتصادي  التكامل 
األصغر  االقتصادات  من  بدءاً  منفردة،  بلدان  مع  ثنائية  تجارية  اتفاقيات 

والتجارة اإللكرتونية العابرة للحدود.

إىل  متيل  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  دول  أّن  إىل  آخر  مشارك  وأشار 
عىل  تنفيذها  رفضت  ما  وغالباً  الحرّة  التجارة  باتفاقيات  كثرياً  التشكيك 
أن  املمكن  من  بأنّه  تُظهر  املفّصلة  والتقييامت  الدراسات  أّن  من  الرغم 
الحال  تلك  كانت  وقد  كليهام.  املعنيَّني  الطرفنَي  يف  إيجايب  أثٌر  لها  يكون 
بشكل خاص مع املفاوضات يف اتفاقيات التجارة الحرّة التي جرت بني دول 
االتّحاد األورويب ودول شامل أفريقيا. بالتايل، سيتعنّي عىل الصني أن تقيّم 

بدقّة األخطاء التي حدثت يف تلك املفاوضات، وال سيّام مع االتّحاد األورويب 
الذي مييل إىل السعي إىل إبرام اتفاقيات تجارة حرّة أشمل من تلك التي 
تربمها الواليات املتحدة، وبالتايل مل يضاِه نجاُحه نجاح الواليات املتحدة يف 

إبرام ال اتفاقيات مع بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

الرشق  مع  الثنائية  الصني  تجارة  يف  الطاقة  أهّمية  إىل  املشاركون  وأشار 
األوسط وشامل أفريقيا، وتساءلوا حيال توافر مجاالت لتكامل أكرب يف تجارة 
ال ترتبط بالطاقة، وال سيّام يف ضوء الهبوط األخري ألسعار النفًط. وتداولوا 
مبوضوع اتفاقيات تجارية استرشافية أكرث تتخطّى الطاقة لتطال الخدمات، 
مبا فيها اتفاقيات تجارة حرّة رقمية. ومن املمكن أن يسّهل تطويُر شبكة 
وشامل  األوسط  والرشق  الصني  بني  االستثامَر  أيضاً  الحرّة  املناطق  من 
أفريقيا، طاملا أّن تلك املناطق ال تقترص عىل معالجة الصادرات وتساهم 
بدالً من ذلك يف إنشاء روابط داخلية ضمن البالد بهدف خلق فرص عمل 
أشمل. وقد حّث املشاركون الصنَي عىل السعي إىل إبرام اتفاقيات تجارية 
مع بلدان غري مصّدرة للنفط وكثيفة السكان مثل مرص، فقد تستفيد هذه 

البلدان إىل حّد كبري من خلق فرص العمل وتطويرها.

بقدرة  تتمتّع  الصني  باتت  باالستثامر،  املدفوع  النمّو  من  عقوٍد  نتيجة 
التي  ناحية الرسعة  أم من  الحجم  ناحية  إنتاجية غري مسبوقة سواء أمن 
إنشاء  الصني هيكلياً، مع  اقتصاَد  القدرة. وقد حّول ذلك  بلغت هذه  بها 
حالة بات فيها الطلب عىل منتجات الدولة أقّل من العرض املحتمل. وقد 
يخدم تصديُر قدرة الصني اإلنتاجية إىل البلدان التي تطالها مبادرة الحزام 
القدرة  تقليص  عىل  الصني  مبساعدة  القاضيَني  التوأَمني  الهدفنَي  والطريق 
الفائضة محلّياً مع مساعدة بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل بناء 
قواعدها الصناعية من خالل نقل معّدات اإلنتاج والدراية التقنية والخربة. 
لكن بهدف االستفادة بشكل صحيح من خطط الصني، عىل منطقة الرشق 
السياسات  اإلمكان من اختالالت  أفريقيا أن تخّفض قدر  األوسط وشامل 

املحتملة وسوء توزيع املوارد. 

.)Zhang Youwen( املتحّدثان: مصطفى نابيل، وتشانغ يو ون

 تحسني إمكانية مبادرة الحزام والطريق 
إىل أقىص حّد يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

مصطفى نابيل

تأيت القدرة اإلنتاجية الفائضة يف الصني نتيجة عمل استثامري كثيف امتّد 
الناتج املحيّل اإلجاميل 40 يف  عىل عقود تجاوزت فيه نسبة االستثامر إىل 
املئة لعّدة عقود. ويتطلّب تحقيق مستويات عالية من االستثامر القتصاد 
النطاق وغري مسبوقة  واسعة  إنتاجية  قدرة  تطويَر  النوع  ضخم من هذا 
تتألّف من ثالثة مكّونات: القدرة عىل إنتاج ُمدخالت املواّد وعىل تصنيع 

آالت ومعّدات ُمعايرة وعىل تنفيذ مشاريع واسعة النطاق.

واليوم، يربز فائٌض يف القدرة الصناعية القامئة إلنتاج ُمدخالت معايرة تدخل 
ظروف  حالياً  تطلبه  ما  اإلجاملية  القدرة  وتفوق  مادية.  أصول  إنتاج  يف 
السوق املحلّية والعاملية للكثري من املنتجات مثل: الحديد والفوالذ واملعادن 
والجلديات  والفرو  واملنسوجات  الحديدية  غري  واملعادن  الفلزية  غري 
والورق واأللياف الكيميائية. باملثل، تتمتّع الصني بالقدرة والدراية لتنفيذ 
الكثري  يف  واإلرشاف(  والبناء  )التصميم  النطاق  واسعة  استثامرية  مشاريع 
من القطاعات، مبا فيها البنى التحتية والطاقة والعقارات وتطوير املناطق 

الصناعية وبناؤها وإدارتها.

أماكن  يف  قنوات  ثالث  يف  اإلنتاجية  القدرة  هذه  استخدام  ميكن  ونظرياً، 
مثل الرشق األوسط وشامل أفريقيا: التجارة املفتوحة واملقاوالت للمشاريع 
املواد،  ُمدخالت  إىل  وبالنسبة  املبارش.  األجنبي  واالستثامر  الحكومية 
للُمخرجات  أفريقيا سوقاً  األوسط وشامل  الرشق  أن تشّكل منطقة  ميكن 
العرض  أو  العامة  للمشاريع  العرض  تأمني  أو  املفتوحة  التجارة  من خالل 
ملشاريع االستثامر األجنبي املبارش. وبالنسبة إىل اآلالت واملعّدات، ميكن أن 
تشّكل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا سوقاً للُمخرجات من خالل 
التجارة املفتوحة أو تأمني العرض للمشاريع العامة أو من خالل مشاريع 
األوسط  الرشق  منطقة  تكون  أن  املمكن  ومن  املبارش.  األجنبي  االستثامر 
وشامل أفريقيا أيضاً جهة شارية للقدرة الفائضة يف اآلالت واملعّدات إلنتاج 
املشاريع  إىل  وبالنسبة  سواء.  حّد  عىل  ومعّدات  وآالت  املواّد  ُمدخالت 
والستثامرات  مبعظمها(  )عامة  ملشاريع  سوقاً  تشّكل  أن  بإمكانها  الكبرية، 

أجنبية مبارشة، مع تجميع لعقود الرشاء ولإلقراض.

إاّل  التبادل  من  النوع  هذا  من  حّد  أقىص  إىل  االستفادة  ميكن  ال  أنّه  غري 
ويف  أفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  يف  مشرتكة  تنمية  السرتاتيجية  تبعاً 
أربع مجموعات مهّمة يف الرشق األوسط  الراهن، تربز عىل األقّل  الوقت 
املتدنية  السكانية  الكثافة  ذات  باملوارد  الغنية  املجموعة  أفريقيا:  وشامل 
الكثافة  ذات  باملوارد  الغنية  واملجموعة  الخليجي(  التعاون  )دول مجلس 
)مرص  باملوارد  الفقرية  واملجموعة  والجزائر(  )إيران  املرتفعة  السكانية 
وتركيا واألردن واملغرب وتونس ولبنان( وبلدان إعادة اإلعامر املترّضرة من 

الجلسة الرابعة
التعاون يف القدرة اإلنتاجية والتصنيع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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الرصاعات )العراق وسوريا وليبيا واليمن(. وتواجه كّل مجموعة تحّديات 
ومخاطر مختلفة، لذلك من املستبعد أن تعتمد جميُعها اسرتاتيجيات تنمية 
األوسط  والرشق  الصني  بني  التعاون  يتّم  أن  املرّجح  من  بالتايل،  مشرتكة. 
وشامل أفريقيا ضمن مبادرة الحزام والطريق يف سياق عالقات ثنائية، مام 

قد يكون له أثٌر محدود يف اسرتاتيجيات النمّو يف بلدان املنطقة.

لكن فلنتخيّل سيناريو افرتاضياً تسعى فيه بلدان املنطقة الكربى عىل األقّل 
طموحة  تصنيع  اسرتاتيجية  إىل  واملغرب(  والجزائر  وإيران  وتركيا  )مرص 
منّو  اسرتاتيجيَة  ذلك  سيتضّمن  الصينية.  املقاربة  خصائص  بعض  تتضّمن 
التي  التحتية  البنى  مشاريَع  منها  كبري  مكّوٌن  ويشّكل  االستثامر  يحرّكها 
تدفعها الدولة والتحّوَل نحو التصنيع الذي يدعم التنويع يف البلدان الغنية 
باملوارد ويحّدث الصناعة يف البلدان الفقرية باملوارد. وإذا برز أيضاً تحرٌّك 
كبريًة.  إمكانيات  الصني  مع  التعاوُن  مينح  اإلقليمي،  التكامل  نحو  قوي 
وستتمّكن املنطقة من تنفيذ مشاريع بنى تحتية واسعة النطاق تتيح لها 
 )SOE( هيكلَة تصنيعها، مع اضطالع الرشكات الصينية التي متلكها الدولة
االستثامرات  يف  دفق  خالل  ومن  مشرتكة.  مشاريع  خالل  من  مهم  بدور 
من  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  ستتمّكن  املبارشة،  األجنبية 
وأفريقيا،  أوروبا  إىل  بالنسبة  االسرتاتيجي  الجغرايف  موقعها  من  االستفادة 

وذلك كمنّصة للتجارة واإلنتاج والخدمات.

االبتعاد  البلدان  أفريقيا، سيتعنّي عىل  األوسط وشامل  الرشق  ناحية  ومن 
عن السياسات املالية املتامشية مع الدورات االقتصادية يف البلدان الغنية 
باملوارد.  الفقرية  البلدان  يف  وتؤثّر  املُنتج  االستثامر  تعيق  التي  باملوارد 
املنخفضة  اّدخارها عن مستوياتها  ترفع معّدالت  أن  أيضاً  وسيتعنّي عليها 
الراهنة، إجامالً بنسبة 15 إىل 20 يف املئة من الناتج املحيّل اإلجاميل، وأن 
أيضاً  الصني  وستضطّر  االستثامر.  من  كبرية  فورٍة  متويل  قدرتها عىل  تعّزز 
الرشكات  بني  التوافق  مسألة  تربز  إذ  التحّديات.  بعض  مع  التعامل  إىل 
الصينية التي متلكها الدولة والقطاع الخاص يف معظم بلدان الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا. بالتايل، سيتعنّي عىل الرشكات الصينية العمل أكرث من أجل 
أسايس  بشكل  تعمل  أن  دون  من  الرشاكات  لدخول  استعدادها  تحسني 
كمزّود ملشاريع متكاملة. وسيجدر بها العمل عىل توزيع خدمات متعّددة 
سيتعنّي  أخرياً،  معهم.  والعمل  املحلّيني  املزّودين  مع  للتشارك  املنطقة  يف 
الرشاكات  أجل  من  به  موثوق  ومؤّسسايت  قانوين  عمل  إطار  وضع  عليها 

واملشاريع املشرتكة.

القدرة الفائضة كميزة نسبية
)Zhang Youen( تشانغ يو ون

تشهد الصني اليوم تحّوالً بارزاً، إذ بدأت البالد تخرس تدريجياً إحدى ميزاتها 
استفاد  الثامنينيات،  أوائل  فمنذ  الرخيصة.  العاملة  أي  النسبيةاألساسية، 
االستثامر  جذب  يف  الرخيصة  عاملته  من  كبري  حّد  إىل  الصيني  االقتصاد 

الخارجي. فغالباً ما قَِدم املستثمرون مع عالمات تجارية راسخة وتقنيات 
متطّورة. فارتفعت معّدالت التوظيف بشكل هائل وتوّسعت الخربة وبرزت 
لتتنافس  األحيان،  بعض  يف  الخاص  القطاع  من  جديدة،  صينية  رشكات 
محلّياً ويف الخارج. أّما اليوم، فيشهد ذاك النموذج تقلقالً بسبب االختفاء 
الواحد وبسبب  الطفل  اعتامد سياسة  نتيجة  الدميغرايف  للعائد  التدريجي 

تنامي الطبقة الوسطى وتزايد كلفة العاملة.

الفائضة.  القدرة  وهي  أال  بالربوز،  بدأت  جديدة  نسبية  ميزات  أّن  غري 
الخام، مبا  املواّد  فائضة يف جميع  الصني قدرًة  السنني، طّورت  فعىل مدى 
واإلسمنت.  والحديد  السيارات  وفوالذ  واملنسوجات  الكبرية  املعّدات  فيها 
ويف القطاعات الصناعية التقليدية هذه، برعت الصني يف تخفيض الكلفة 
التي  الواّلعة  َمثل  فلنأخذ  مالمئة.  نوعية  عىل  املحافظة  مع  حّد  أدىن  إىل 
 0,1 بقيمة  بيعها  ميكن  مختلفة  قطعة   22 عىل  احتوائها  من  الرغم  عىل 
رمنينبي )أقّل من َسْنتنَي أمريكيني(. وهذا ممكن ألّن البالد تتمتّع بسلسلة 
قيمة مذهلة تتيح ملصانع متعّددة العمَل بالتزامن من أجل تصنيع قطع 
الواّلعة الـ22 بأدىن كلفة، ماّم يخّفض سعرها يف السوق. وقد بدأت سالسل 
القيمة هذه مع الخطط الحكومية العالية املستوى التي أّسست املناطق 
مشاريع  جذبت  قطاعية  تكتاّلت  لتصبح  تطّورت  بدورها  التي  الصناعية، 

األعامل املحلّية واألجنبية عىل حّد سواء.

إىل  مالت  نشاطَها  لها حكومياً  املخطّط  الصناعات  تلك  بدأت  متى  لكن 
التي  الحوافز  إىل مجموعة  بجزء كبري  فائض. ويعود ذلك  اإلنتاج بشكل 
تّم ضّخها يف االقتصاد الصيني عقب األزمة املالية يف العام 2008، لكّنها 
الصينية  األعامل  مشاريع  تحرّك  التي  املحّفزات  هيكلية  إىل  أيضاً  تُعزى 
بالسياسات  املدفوع  املختلف  اإلصالحي  النموذج  عمل  كيفية  وإىل 
من  واالستفادة  أعامل  مشاريع  تأسيس  فبهدف  الصني.  تعتمده  الذي 
يتفاوض مع  أن  الخاص  القطاع  الصني، عىل  األعامل يف  تكتاّلت مشاريع 
وتوّسع  الرشكة  رأسامل  ازداد  فكلاّم  املوافقة.  عىل  للحصول  الحكومة 
يعني  وذلك  املوافقة.  عىل  الحصول  إمكانية  ازدادت  استثامرها،  نطاق 
أنّه وحدها الرشكات التي تنتج بقدرة أعىل )ورمّبا بقدرة فائضة( تحصل 
عىل املوافقة. وفيام يعمل هذا النموذج بشكل جيد للصناعات التقليدية 
االبتكار.  بالرضورة عىل  يشّجع  فهو ال  الصني،  االزدهار يف  إىل  التي متيل 
القامئة  التقنيات  يف  الصني  نجاح  من  الرغم  أنّه عىل  نعترب  لذلك،  نتيجة 
إىل  متيل  التي  املتطّورة  التقنيات  أنواع  مع  تعاين  زالت  ما  التقليدية، 

االزدهار يف البلدان املتقدمة.

من  كيف  نرى  عندما  نسبية  كميزة  الفائضة  الصني  قدرة  اعتبار  وميكن 
املمكن التداول بها تجارياً مع باقي العامل تحت راية التعاون الدويل يف 
مجال القدرة. فال تقترص مبادرة الحزام والطريق عىل التكامل التقليدي، 
هذه  تتمحور  وال  التقليدية،  االقتصادية  النظرية  يف  اعتباره  يتّم  كام 
املبادرة أيضاً عىل االستثامر أو التجارة أو التمويل البحت، بل هي عبارة 

عن مزيج يتضّمن جميع هذه العنارص املختلفة. يف الواقع، تتمثّل ميزة 
مع  هندسة  بعقود  تجارياً  التداول  عىل  قدرتها  يف  الفائضة  الصني  قدرة 

البلدان التي تطالها مبادرة الحزام والطريق واستثامرها وإصدارها.

وتشّكل االقتصادات املتقدمة، مع قدرتها الرشائية املرتفعة، األسواَق املقصودة 
األساسية للتبادل التجاري. باملقابل، بإمكان االقتصادات النامية مثل الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا أن تستفيد أكرث من عقود الهندسة واالستثامرات يف 
البنى التحتية نظراً إىل قدرتها الرشائية األدىن. ومن خالل تقديم إمكانيات 
خاّم  مواد  وتأمني  الكبرية  البناء  ملشاريع  الضخمة  واملعّدات  واإلدارة  البناء 
رخيصة، باستطاعة الصني أن تساعد البلدان النامية عىل استعراض قدراتها 
الصناعية. ويتضّمن ذلك أيضاً نقل الخربة يف مجال املناطق الصناعية التي 

بإمكانها تعزيز كفاءة بعض الصناعات املُنافسة ضمن تلك االقتصادات.

متكافئة  أرضيًة  الفائضة  الصني  قدرة  تصديُر  يتطلّب  املطاف،  نهاية  يف 
الفرص متّكن جميع الجهات الفاعلة ضمن نظام دويل أكرث تكامالً. وال تعني 
هذه الرؤية إلقاَء السلع يف أسواق أخرى، بل نقل نجاح الصني إىل بلدان 
أخرى ووضع سيناريو يعود باملنفعة عىل جميع املعنيني من خالل إعطاء 

األولوية لتطوير البنى التحتية واالستثامر. 

النقاش

طُرحت أسئلٌة حول طبيعة مشكلة قدرة الصني الفائضة وحول ما إذا كان 
من املمكن تفاديها لو أّن الصني اعتمدت بدرجة أقّل عىل الرشكات التي 
متلكها الدولة يف التصنيع. ويف هذا السياق، سأل املشاركون ما إذا كان يجب 
عىل الصني، بدل تصدير قدرتها الفائضة إىل الخارج، أن تنتقل ببساطة إىل 
الدفاع  مثل  قطاعات  بينها  املحيّل، من  الصعيد  عىل  إنتاجاً  أكرث  قطاعات 
انتقاالً  ذلك  يشّكل  وقد  الزراعة.  وتصنيع  الحرضي  والتجديد  والجوفضاء 
بأن  للرشكات  تسمح  والتي  األسواق  تدفعها  التي  االقتصادات  يف  طبيعياً 
تفلس وتنتقل إىل صناعات محلّية أكرث إنتاجاً من دون الحاجة إىل مبادرة 

مثل مبادرة الحزام والطريق من أجل تصدير هذه القدرة إىل الخارج.

يف الواقع، تساءل بعضهم ما إذا كانت القدرة الفائضة الصينية ستفرض عىل 
بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا اعتامَد قدرات قدمية وباطلة مل تعد 
مربحة ومالمئة للطلب العاملي. رّداً عىل ذلك، شّدد آخرون عىل أّن توّسع 
الصني يف الخارج تُحرّكه يف الواقع ديناميات األسواق وأّن الرشكات الصينية 
تبحث حالياً عن فرص إلعادة اكتساب ميزة نسبيةيف الصناعات التي تأثّرت 

بالتغريات الهيكلية يف الصني، مبا فيها األجور املتزايدة. 

ونظراً إىل اعتامد الصني عىل الرشكات التي متلكها الحكومة يف تحقيق النمّو، 
طرح املشاركون املزيد من األسئلة حول هويّة الجهات الفاعلة يف املناطق 
للقطاع  سيُسمح  إذا  ما  متسائلني  والطريق،  الحزام  مبادرة  تطالها  التي 

الخاص بتأدية دور قوي يف االستثامر وكيف من املمكن أن يحدث ذلك يف 
منطقة مثل الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث غالباً ما يأيت النمو بقيادة 
الحكومات وغالباً ما وقفت البريوقراطية الحكومية ورأساملية املحسوبيات 
أنّه يف حال  إىل  املشاركني  يف طريق تطوير قطاع خاص قوي. وأشار أحد 
عىل  العثور  بإمكانها  صحيح،  بشكل  والطريق  الحزام  مبادرة  تنفيذ  تّم 
ورأسامليّة  الحكومية  البريوقراطية  مع  التعامل  خاللها  من  تتفادى  فرصة 
املحسوبيات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا من خالل االلتزام يف املقام 
األّول مع اإلصالحيني والقادة، الذين مييلون إىل اعتامد مبادرات تخلق فرص 

العمل وتخّفف من معارضة الفئات املترّضرة واستيائها.
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يف  التحتية  البنى  مشاريع  تنفيذ  أّن   )ADB( اآلسيوي  التنمية  بنك  يقّدر 
مبادرة الحزام والطريق عىل مدى السنوات الخمس عرشة املقبلة سيحتاج 
إىل 26 تريليون دوالر أمرييك. وقد متّهد مصادُر التمويل وُسبلها املتعّددة 
الطبقات الطريَق أمام تعاون مرصيف ومايل أوسع بني الصني والرشق األوسط 
السيادي والعمل املرصيف  التجارة واإلقراض  لتسهيل  أفريقيا دعامً  وشامل 
الرقمي وتدويل الرينمنبي. غري أّن الطرفنَي ال يزاالن يعتمدان بشّدة عىل 
املالية  واليورو، يف معامالتهام  الدوالر  الغربية، مثل  والُعمالت  املؤّسسات 
عىل الرغم من املخاطر والتكاليف الواضحة. وتقّدم مبادرة الحزام والطريق 

يف نهاية املطاف منّصًة للتنويع والتغيري يف النظام املايل الدويل.

.)Ding Yifan( املتحّدثان: نارص السعيدي، ودينغ ييفان

مجاالت جديدة للتعاون املرصيف واملايل
نارص السعيدي

من  الدولية  املالية  املؤّسسات  من  مجموعًة ضخمة  الصني  أنشأت  لقد 
بلدان  تتحرّض  فيام  والطريق،  الحزام  ملبادرة  طموحاتها  متويل  أجل 
الحزام  مبادرة  لتنقل  ورشكاتها  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 
العام  فمنذ  جديدة.  مرحلة  إىل  االقتصادي  والتنّوع  النمّو  والطريق 
تفوق  عقوداً  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  بلدان  وقّعت   ،2014
الصينيون  أدرج  ومؤّخراً،  الصني.  مع  أمرييك  دوالر  مليار   50 قيمتها 
مرص عىل قامئة الدول الخمسة األوىل املقصودة من أجل أنشطة الدمج 
العربية  اإلمارات  ووقّعت  والطريق.  الحزام  ملبادرة  وفقاً  واالستحواذ 
إقليمياً،  تجارياً  مركزاً  بصفتها  بالتحديد(،  أبوظبي  )موانئ  املتحدة 
الصني،  يف  شحن  رشكة  أكرب   ،)COSCO( كوسكو  مجموعة  مع  رشاكة 
املتوقّعة  الزائدة  التجارية  الحركة  لدعم  بناء محطّات جديدة  أجل  من 
ويُعاد  والطريق.  الحزام  مبادرة  فيها  متّر  التي  املسارات  امتداد  عىل 
واإلمارات  الصني  بني  التجاري  التبادل  من  املئة  يف   60 حوايل  تصدير 
هدف  سيدعم  الذي  األمر  أوروبا،  أو  أفريقيا  إىل  املتحدة  العربية 
سيّام  )وال  املتحدة  العربية  اإلمارات  مع جعل  والطريق  الحزام  مبادرة 
األوسط  الرشق  يف  التجارية  الصني  اسرتاتيجية  من  مهامً  مكّوناً  ديب( 

بعدها. وما  أفريقيا  وشامل 

التعاون  مجلس  دول  يف  القوي  الصينية  املصارف  حضور  ويؤّمن 
عىل  بالتايل،  وأوسع.  أوثق  روابط  لتحقيق  املالية  األرضيَة  الخليجي 
الفرصة  هذه  تنتهز  أن  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  املصارف 
الحزام والطريق، وأن  املشاركة يف مبادرة  للبلدان  لتؤّمن متويالً مشرتكاً 
والخاص  العام  القطاَعني  من  مشرتك  متويل  عىل  الحصول  إىل  تسعى 
وشامل  األوسط  الرشق  بذلك  مقّربًة  والطريق،  الحزام  مبادرة  ملشاريع 
أفريقيا من الصني أكرث. ويجدر بالقطاع املرصيف يف دول مجلس التعاون 
بالرتافق مع  املقبلة  العقود  يوّجه نشاطاته نحو الرشق يف  أن  الخليجي 

االقتصادية. الجغرافيا  يف  التحّول 

مجلس  دول  بإمكان  والطريق،  الحزام  مبادرة  معامل  تتحّدد  وفيام 
تنّوع  تحقيق  أجل  من  الصني  مع  رشاكة  تقيم  أن  الخليجي  التعاون 
العام  القطاَعني  بني  والرشاكات  الخصخصة  خالل  من  أكرب  اقتصادي 
وشامل  األوسط  الرشق  يف  للمشاريع  الصني  متويُل  تَركّز  فقد  والخاص. 
االستثامرات  غرار  عىل  الطبيعية،  واملوارد  الطاقة  عىل  مبعظمه  أفريقيا 
يف بلدان أخرى تطالها مبادرة الحزام والطريق. لكن تربز فرصٌة ضخمة 
إىل  بحاجة  والطريق  الحزام  مبادرة  املشاركة يف  البلدان  الكثري من  ألن 
 )SWF( السيادية الرثوة  لصناديق  فرصة  التحتية. وهذه  بنيتها  تحسني 
واالستثامر  بعضها  مع  رشاكة  يف  الدخول  أجل  من  والخليجية  الصينية 
مبادرة  فيها  متّر  التي  البلدان  يف  بالرشاكة  استثامرات  ومتويل  معاً 
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أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  بلدان  عىل  باملثل،  والطريق.  الحزام 
الصني  ريادة  عىل  أيضاً  تعتمد  أن  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 
والروبوطية  الشمسية(  الطاقة  سيّام  )وال  املتجّددة  الطاقة  يف  املتزايدة 
تنّوع  أن  أجل  )Fintech( من  املالية  والتكنولوجيا  االصطناعي  والذكاء 

الرابعة. الصناعية  الثورة  تشارك يف  وأن  اقتصاداتها 

وغريه   )AIIB( التحتية  البنية  يف  لالستثامر  اآلسيوي  البنك  وبإمكان 
الرثوة  صناديق  مع  تعمل  التي  األطراف  املتعّددة  املالية  املؤّسسات  من 
إعامر دول  إعادة  أيضاً  تدعم  أن  الخليجية  االقتصادية  والتنمية  السيادية 
وسوريا  العراق  أي  الحرب،  من  املترّضرة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
وليبيا واليمن والسودان، التي تحتاج إىل عملية إعادة إعامر ضخمة تفوق 
قيمتها تريليون دوالر أمرييك. فقد تُشّكل خطٌة إلعادة إعامر دول الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا وتنميتها تدمج بشكل وثيق القطاع الخاص مصدراً 
مهامً لخلق فرص العمل وتسهيل نقل املعرفة والتكنولوجيا وتشاطر الخربة 

وتجربة املامرسات الفضىل.

الرمنينبي  عملة  تدويل  أيضاً  تعّزز  أن  والطريق  الحزام  مبادرة  وبإمكان 
الصينية من خالل تشجيع التداول بها يف املعامالت التجارية واملالية عىل 
التعاون  مجلس  دول  ومصارف  الصينية  املصارف  وباستطاعة  سواء.  حّد 
التبادل  بفعالية  متّول  أن  العمالت،  ملبادلة  برتتيبات  مدعومة  الخليجي، 
التجاري بني الصني ودول مجلس التعاون الخليجي، مبا فيه النفط )تستأثر 
دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق اآلن بنسبة 60 يف املئة من 
نفط الصني املستورد، مع تحّول الصني اآلن إىل ثاين أكرب سوق تصدير للنفط 
أن  الخليجي  التعاون  ملجلس  االسرتاتيجية  املصلحة  فمن  البلدان(.  لهذه 
تشّكل جزءاً من منطقة اليوان املتنامية. وينبغي أن تكون االسرتاتيجية بأن 
يتّم استخدام البرتويوان يف متويل تجارة النفط والغاز بني الصني والرشق 
وهو  اليوان،  بعملة  النفط  لتجارة  عقود  فتُصاغ  أفريقيا،  وشامل  األوسط 

ابتكار قد يعّزز بشّدة تدويل الرمنينبي املتزايد.

مبادرة الحزام والطريق وتنّوع املخاطر املالية
دينغ ييفان

تُعّد الصني والبلدان املنتجة للنفط يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا مصّدراً 
صافياً لرأس املال. فتستأثر صناديق الرثوة السيادية التابعة للصني وبلدان 
املئة من مجموع  بحوايل 70 يف  أفريقيا مجتمعًة  األوسط وشامل  الرشق 
هذا  املال  رأس  معظم  تخزين  ويتّم  العامل.  يف  السيادية  الرثوة  صناديق 
والتداول به عرب عمالت أخرى، إّما الدوالر أم اليورو. وتاريخياً، عندما كانت 
بريطانيا املصّدر الصايف األكرب لرأس املال، اعتمدت عىل العملة الربيطانية. 
وعندما غدت الواليات املتحدة املصّدر الصايف األكرب لرأس املال، اعتمدت 
بدورها عىل الدوالر، ماّم سمح لها بأن تصبح مع الوقت العملة املختارة 

للمعامالت الرأساملية.

ويعتمد مصّدرو رأس املال يف الصني ودول الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
بشّدة عىل الدوالر واليورو يف استثامراتهم يف الخارج عىل الرغم من املخاطر 
الكثرية التي ترتتّب عن ذلك. فأّوالً، عىل تلك البلدان أن تتعامل مع خطر 
التباين بني العمالت. فيشّكل االستثامر يف العمالت األجنبية خطراً كبرياً ألّن 
قيمة هذه العمالت تتأثّر باملصارف املركزية التابعة لبلدان أخرى. بالتايل، 
قد يؤّدي استخدام العمالت األجنبية يف استثامرات خارجية إىل تباينات يف 

كّميات كبرية من الديون، وهو أمر من املمكن أن يكون منهكاً. 

ثانياً، من املمكن أن تصبح قيمة العمالت األجنبية غري مستقرّة. فقد بدا 
واضحاً مثالً عدُم استقرار اليورو بعد أزمة الديون يف أوروبا، التي بدأت يف 
اليونان وامتّدت إىل أيرلندا والربتغال وإسبانيا وإيطاليا. لكن عىل الرغم من 
عودة استقرار اليورو وتحّسن حال الديون ببطء يف أوروبا، ال تزال مخاطر 
وتزداد  أوروبا  يف  الشعبوية  مثالً  تزداد  إذ  اليورو.  منطقة  يف  قامئة  أخرى 
معارضة قادتها تدريجياً لليورو واالتحاد األورويب. وإذا خضع النظام النقدي 
لرأس  املصّدرة  البلداَن  ذلك  سيعرّض  سياسية شديدة،  لضغوط  أوروبا  يف 

املال للمزيد من املخاطر.

وعىل غرار اليورو، فإّن آفاق الدوالر مقلقٌة عىل املدى املتوّسط إىل البعيد. 
عجوزات  ويتكبّد  الرضائب  يخّفض  أن  ترامب  دونالد  الرئيس  قّرر  فقد 
ضخمة. ومع بدء الديون املرتاكمة الناتجة عن هذا القرار بتهديد االستقرار 
املايل يف الواليات املتحدة، من املمكن أن تتدهور قيمة االستثامرات التي 
يقوم بها مصّدرو رأس املال التابعون للصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا 

بسبب مزيج من التضّخم أو انخفاض قيمة الدوالر أو االثنني معاً. 

عىل  تساعدها  مالية  أدوات  تطّور  أن  املال  لرأس  املصّدرة  الدول  وعىل 
محّل  املتحدة  الواليات  حلّت  فعندما  املخاطر.  لهذه  تعرّضها  تخفيض 
آجلة  عقود  سوَق  خلقت  الخام،  للنفط  مستورد  كأكرب  املتحدة  اململكة 
هي  الخام،  للنفط  األكرب  املستورد  الصني  دامت  وما  نيويورك.  يف  للنفط 
بعملة  املتداولة  الخام  للنفط  الحال سوق عقود آجلة  بطبيعة  تبني اآلن 
الرمنينبي يف شنغهاي. باإلضافة إىل ذلك، تنترش أسواق خارجية مهّمة للغاية 
لعملة الرمنينبي يف لندن وهونغ كونغ ومعظم املراكز املالية األوروبية، مثل 
باريس وفرانكفورت ولوكسمبورغ وزوريخ وغريها من املدن. وتقّدم هذه 
األوسط وشامل  الرشق  وبلدان  الصني  بني  للتعاون  جديدة  فرصاً  األسواق 
األوسط وشامل  الرشق  منطقة  تتمّكن من خاللها  للنفط  املنتجة  أفريقيا 
أفريقيا من اعتامد آليات متويل صادرة بالرمنينبي. وطبعاً، سيكون استثامر 
الرمنينبي يف لندن أسهل من استثامره يف شنغهاي ألّن الصني ال تزال تسيطر 
جزئياً عىل رأس املال، وقد تستخدم البلدان أيضاً الرمنينبي إلصدار سندات 

يف هونغ كونغ ولندن.

أخرياً، عىل الصني ودول الرشق األوسط وشامل أفريقيا املنتجة للنفط أن 
تقوم ببعض عمليات التبادل يف العمالت. ففي املايض، تّم التبادل التجاري 
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عند  لكن  اليورو.  أم  الدوالر  بواسطة  والصني  األورويب  االتّحاد  دول  بني 
تعرّض مرصيَف يب إن يب باريبا )BNP-Paris-Bas( يف فرنسا ودويتشه بنك 
بحّجة  املتحدة  الواليات  فرضتها  لعقوبات  أملانيا  يف   )Deutsche Bank(
االتّحاد  دول  توقّفت  إيران،  املفروضة عىل  املالية  العقوبات  انتهكا  أنّهام 
الثنايئ مع الصني. وتتّم  التجاري  تبادلها  الدوالر يف  األورويب عن استخدام 
بواسطة  والصني  األوروبية  البلدان  بني  الثنائية  التجارية  التسويات  حالياً 
اليورو والرينمنبي بالتساوي تقريباً. نتيجًة لذلك، بدأت مستويات متزايدة 
من الرينمنبي بالرتاكم يف السوق األوروبية الخارجية، وبات إصدار السندات 
بعملة الرينمنبي يف أوروبا سهالً. وتالئم هذه الظروف تعزيز التعاون بني 
الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا الذي بإمكانه السعي إىل توازن أكرب 

يف النظام املايل العاملي من خالل استخدام طرق محّددة وعملية.

النقاش

أّن  غري  التمويل،  إىل  والصني  العريب  العامل  افتقار  عدم  عىل  النقاش  ركّز 
واالتحاد  املتحدة  الواليات  نظاَمي  يف  تدويرها  يتّم  األموال  هذه  معظم 
املؤّسسات  تشّجعا  املنطقة—والصني—أن  عىل  لذلك،  املاليَّني.  األورويب 
مبادرة  جناح  وتحت  دولياً.  وتنرشاها  املحلّية  االستثامر  وصناديق  املالية 
الحزام والطريق، ميكن أن تجتمع املؤّسسات املالية من الطرفنَي وأن تزداد 
التبادالت األجنبية الخطرية، رمبا من خالل  الثنائية ويتّم تفادي  املبادالت 
القيام باملزيد من التعامالت باستخدام عمالت محلّية أو حقوق السحب 

.)SDR( الخاصة

وقد ناقش املشاركون أسباَب ميل صناديق الرثوة السيادية يف الرشق األوسط 
االستثامر  فرص  إىل  املنطقة، مشريين  خارج  االستثامر  إىل  أفريقيا  وشامل 
املتدنية وعائداته املنخفضة يف املنطقة. وناقشوا أنّه بإمكان مبادرة الحزام 
من  املخاطر  وتقليص  العائدات  معّدالت  تحسني  يف  تساهم  أن  والطريق 
خالل النمّو االقتصادي واملزيد من التكامل ووضع املنطقة ضمن سلسلة 
اقتصادي فعيل يف  املساهمة يف تحقيق منّو  العاملية. لكن وحدها  القيمة 
املالية  املؤّسسات  النقص يف  أّن  غري  ممكناً.  املايل  التعاون  تجعل  املنطقة 
اإلقليمية الفّعالة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يعّقد استثامرات مبادرة 
يحّفز  ماّم  الصني،  مع  املشرتكة  املالية  اآلليات  ويعرقل  والطريق  الحزام 

تدفّق املال إىل خارج املنطقة بدالً من داخلها. 

عالوة عىل ذلك، أشار املشاركون إىل أّن املخاطر املقرونة باملال والتمويل 
ترتبط بشكل غري مبارش بالثقة والقوة الناعمة. وتفتقر الروابط بني الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا والصني إىل قنوات فّعالة لتبادل ثقايف شبيه بنوع 
التبادل الذي جرى عىل امتداد طريق الحرير يف املايض. باختصار، لن تنجح 
مبادرة الحزام والطريق إذا اعتمدت عىل الروابط االقتصادية فحسب، مثل 
التجارة والطاقة وتبادل العملة، وغريها. فتبادل األشخاص والثقافة واألفكار 

والتفاهم املتبادل رضوريان لتسهيل التكامل والتعاون املاليَّني.

يف  للصني  اسرتاتيجياً  رشيكاً  لعقود  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  كان 
التغرّيات  بسبب  تحّديات  الرشاكة  هذه  حالياً  وتواجه  الطاقة.  مجال 
إذ  الدولية.  الطاقة  أسواق  تغرّي  التي  التكنولوجية  واإلنجازات  الهيكلية 
ومشاريع  الشمسية  الطاقة  ومحطات  الكهربائية  الطاقة  شبكات  تربز 
الطاقة الخرضاء جميعها عىل امتداد املسارات التي متّر فيها مبادرة الحزام 
والطريق، فتجعل االستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية ممكناً أكرث. ومل 
بل  التحّول،  لهذا  مقاومة  أّي  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  بلدان  تبِد 
الطاقة  اعتناقه. وسيكون السرتاتيجية  سبق أن أظهرت عالمات تشري إىل 
عنها  املنبثقة  التكنولوجية  واإلبداعات  والطريق  الحزام  ملبادرة  التابعة 
األوسط  والرشق  الصني  بني  الطاقة  تجارة  ديناميات  كبرية عىل  تداعيات 

وشامل أفريقيا بشكل كبري.

.)Pan Guang( املتحّدثان: إبراهيم سيف، وبان غوانغ

نحو رشاكة أوثق تتخطّى مجال الطاقة 
إبراهيم سيف

أفريقيا.  األوسط وشامل  الصني والرشق  للعالقة بني  الطاقة ركيزًة  شّكلت 
فيام  بالطاقة،  املتعلّقة  للمنتجات  املستهلكني  أكرب  أحد  الصني  وكانت 
كان الرشق األوسط وشامل أفريقيا املنتج واملصّدر األكرب لهذه املنتجات. 
وحّدد  الطرفنَي  بني  بالديناميات  الوضُع  هذا  تحّكم  األخرية،  الفرتة  وحتّى 
أفريقيا بشكل  املتصّورة. فقد كان هّم الرشق األوسط وشامل  مصالحهام 
الصني  فيام حرصت  والتجارة،  التوريد  مسارات  أمن  عىل  الحفاظ  أسايس 
رة للتأكّد من أنها ستتلّقى احتياجات  عىل تعزيز االستقرار يف البلدان املصدِّ
الطاقة بانتظام. وانطالقاً من الطاقة واألنشطة ذات الصلة تطّورت أشكال 
أخرى من التعاون، ماّم أّدى إىل منّو يف التجارة واالستثامر بني الصني والرشق 
األوسط وشامل أفريقيا. غري أّن هذه األنشطة اقترصت عىل مجموعة من 

املنتجات والقطاعات التي ال تسهم يف تحقيق تكامل أوثق.

غري أنّه عىل مدى السنوات القليلة األخرية، رمّبا مّهدت بعض التطورات يف 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ويف الصني عىل حّد سواء الطريق أمام دينامية 
جديدة. فقد أّدى “الربيع العريب” إىل موجة من االضطرابات هّددت وجود 
البلدان  واختارت  بالغموض.  محفوف  طريق  يف  ووضعتها  البلدان  بعض 
التي صمدت يف وجه الربيع العريب أن تنشئ تحالفات جديدة مع بعض 
االقتصادات الناشئة والنامية، مثل الصني، يف محاولة لتعزيز قدرة تحّملها. 
وشامل  األوسط  الرشق  بلدان  جّددت  الهيدروكربون،  أسعار  هبوط  ومع 
بعيداً  اقتصاداتها  لتنويع  جهودها  الخليج،  منطقة  يف  سيّام  وال  أفريقيا، 
عن الهيدروكربون، فولّدت حافزاً آخر للمزيد من التعاون االقتصادي مع 
اسرتاتيجياً  تحّوالً  وقادتها  الحكومة  اعتمدت  الصينية،  الجهة  ومن  الصني. 
نحو استثامر مبارش أكرث وتكامل أعمق مع رشكاء تجاريني كبار. بالتايل، من 
املصّدرة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  وبلدان  الصني  إّن  القول  املمكن 
الرشكاء  استقرار  يف  االستثامر  وهي  أال  مشرتكة،  أهداف  تجمعها  للطاقة 

التجاريني األساسيني ويف استدامتهم.

وتعترب مبادرُة الحزام والطريق قطاَع الطاقة قطاعاً رئيسياً بإمكانه أن يقود 
جهود التعاون. لكن مع األهداف السابق ذكرها بعني االعتبار، يقلّل ذلك 
من حقيقة أّن العالقة بني الرشق األوسط وشامل أفريقيا والصني من املمكن 
أن تتخطّى إطار العمل التقليدي هذا ألسباب متعّددة. أّوالً، املوارد املتاحة 
الرشق  يف  بسهولة  املتاحة  والفرص  والتقنية  املالية  املوارد  فيها  مبا  كثرية، 
األوسط وشامل أفريقيا ويف الصني عىل حّد سواء. إذ تربز فرص متينة مثالً 
يف البنى التحتية وصناعات املنبع واملصّب، التي بإمكانها أن تلبّي الطلب 
العاملي الكبري يف تلك القطاعات. ثانياً، لقد تحّسنت بيئة األعامل، وال سيّام 
أكرث  االنفتاح  من  املزيد  نحو  ومالت  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  يف 
العالية الجودة  وازداد اهتاممها يف االستثامر األجنبية املبارشة والرشاكات 
مع بلدان مثل الصني. ثالثاً، يف إطار مبادرة الحزام والطريق، تعتمد الجهة 

الجلسة السادسة
التعاون يف الطاقة واملوارد بني الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا
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اعتمدت  باملثل،  التعاون.  توثّق  أن  بإمكانها  واضحة  اسرتاتيجيًة  الصينية 
بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا األكرث استقراراً رؤًى بعيدة األمد ميكن 
أن تتوافق مع مبادرة الحزام والطريق بهدف وضع سيناريوهات مستقبلية 
النقاط عوامَل نجاح واعدة  استثامر محّددة. وتشّكل هذه  وإيجاد فرص 
ميكنها أن تعّزز التعاون ما دام الحوار املستمّر قامئاً لتخطّي أّي صعوبات 
والتوّصل إىل تفاهم مشرتك. ففي نهاية املطاف، يرغب الطرفان كالهام يف 
إقامة رشاكة اسرتاتيجية أوثق تتخطّى مجال الطاقة وتخدم مصالح جميع 

الجهات املعنية.

وال  التكنولوجيا،  مجال  يف  األخرية  التطّورات  ستغرّي  نفسه،  الوقت  يف 
النظيفة واملتجّددة، هيكلية العرض والطلب  سيّام تلك املتعلّقة بالطاقة 
يطرح  مام  قليالً،  أكرث  أو  املقبل  العقد  مدى  عىل  العاملي  الصعيد  عىل 
العرض  جانبَي  من  مرونة  ذلك  وسيتطلّب  أعمق.  لرشاكة  جديداً  مجاالً 
والطلب عىل حّد سواء من أجل التمكن من التأقلم مع التقنيات الناشئة 
واعتامدها. فمن جهة إنتاج الطاقة، يجدر ببلدان الرشق األوسط وشامل 
لهيكلية  نفسها  وتحرّض  جديدة  وأسواق  منتجات  يف  تفّكر  أن  أفريقيا 
سعيها  يف  هجومية  أكرث  مقاربة  تعتمد  أن  وعليها  التغرّي.  رسيعة  طلب 
من  املزيد  واستغالل  اقتصاداتها  تنويع  عىل  تساعد  سياسات  العتامد 
املوارد. أّما من الجهة الصينية، فعىل االستثامرات أن تستهدف قطاعات 
االستقرار  تحقيق  ذلك  فسيعّزز  والتنويع،  االستقرار  تعّزز  أن  بإمكانها 

واالستدامة عىل املدى الطويل.

وتقوم الرشاكات الناجحة بني البلدان عىل مصالح مشرتكة ورؤى واضحة. 
البلدان هذه  الرؤى، من الرضوري أن ترتجم  الرغم من وضوح  لكن عىل 
الرؤى إىل خطط عمل مع تقييم ومراجعة منتظَمني بهدف ضامن تعاون 

ناجح ومفيد لجميع األطراف.

أهّمية طاقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بالنسبة إىل الصني 
بان غوانغ

مل تزعزع القلقلُة الجيوسياسية والداخلية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
الصني  بني  الطاقة  مجال  يف  التعاوَن  املاضية  القليلة  السنوات  مدى  عىل 
أنّها  الرغم من  للهيدروكربون إىل حّد كبري، عىل  املنطقة املصّدرة  وبلدان 
أثّرت يف بعض مسارات التجارة املهّمة، مثل “طريق الحرير البحري” بني 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  تزال  ال  إذ  البلدان.  وتلك  الصني 
استوردت   ،2017 العام  ففي  الصني.  يف  الطاقة  أمن  إىل  بالنسبة  رضورية 
برميل  مليون   3,9 أىت  يومياً،  النفط  من  برميل  مليون   8,4 حوايل  الصني 
منها من الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وكانت اململكة العربية السعودية 
عىل رأس بلدان املنطقة املصّدرة، وتبعها العراق وُعامن وإيران والكويت 
املصّدر  البلد  قطر  شّكلت  عينه،  الوقت  ويف  املتحدة.  العربية  واإلمارات 

األكرب للغاز الطبيعي املسال إىل الصني يف العام 2016.

املتحدة وتصبح  الواليات  لتتفّوق عىل  البالَد  املزدهر  الصني  اقتصاد  ودفع 
املتحدة  الواليات  تستمّر  ففيام  العامل.  يف  للنفط  األكرب  الصايف  املستورد 
العربية  الدول  بني  الرابط  تَعّزز  عربية،  غري  نفط  ملصادر  تفضيل  بإظهار 
الرئيس  أعلن  مثالً،   2016 يناير  ففي  الصينية.  والرشكات  للنفط  املنِتجة 
إنشاء  عن  السعودية،  العربية  اململكة  إىل  زيارته  خالل  يف  يش،  الصيني 
من  الجديدة  الحقبة  ميثّل  مرشوع  وهو  البرتوكياموية،  يارسف  مصفاة 
التجارة  التعاون يف مجال الطاقة بني الصني والرشق األوسط وفيها تجري 
يداً بيد مع االستثامر املتبادل. باملثل، عىل الرغم من الوضع األمني الصعب 
معه  وأطلقت  منه  النفط  من  متزايدة  كميات  البالد  تستورد  العراق،  يف 
النقاشات  مشاريع مشرتكة متعددة تتعلّق بالنفط. يف غضون ذلك، تسري 
مع الصني عىل قدم وساق من أجل زيادة استثامراتها يف قطاَعي الصناعة 

والطاقة يف األردن.

التي قد  الصني لالنفتاح عىل بعض املخاطر األمنية  ويُظهر ذلك استعداَد 
للرشق األوسط  مهاّمً  البلدان، ماّم يجعل منها رشيكاً  الكثري من  تتفاداها 
الرشق  شهده  الذي  االضطراب  من  النوع  لهذا  أّن  غري  أفريقيا.  وشامل 
األوسط وشامل أفريقيا يف السنوات األخرية تكاليف ملموسة. فقد ازدادت 
نقل  عن  التوقّف  إىل  الصينية  بالرشكات  دفع  مام  والتأمني،  النقل  أسعار 
البلدان املترّضرة من الحرب، مثل ليبيا وسوريا واليمن وبعض  السلع إىل 
املناطق يف العراق. وتجري أيضاً عملية النقل من الرشق األوسط وشامل 
عىل  خطراً  يشّكل  أن  ميكن  مام  السفن،  عرب  شبه حرصي  بشكل  أفريقيا 
املخاطر  هذه  موازنة  أجل  من  لذلك،  بالقرصنة.  املتأثرة  املسارات  بعض 
وتفادي االعتامد املفرط عىل طاقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ستتابع 
الصني سعيها إىل الحصول عىل املزيد من مصادر الطاقة من الخارج وإنشاء 
قنوات نقل غري تلك القامئة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أو املرتبطة 
به. وبشكل خاص، تضطلع حالياً أنابيب الطاقة بني آسيا الوسطى وروسيا 

والصني بدور متزايد األهمية يف أمن الطاقة الصيني.

الصني  اسرتاتيجية  األسايس يف  أفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  أّن دور  غري 
املتكاملة لتنمية الطاقة يف الخارج ال غنى عنه، أقلّه يف املستقبل القريب. 
فنظراً إىل التفكك الجيوسيايس املتزايد يف النظام الدويل، سيؤدي ذلك حتامً 
إىل تغرّي يف سياسة الصني حيال الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مام يدفع 
بالصني إىل اتخاذ دور أكرث نشاطاً يف شؤون املنطقة السياسية واالقتصادية. 
وبشكل يعكس هذا التحّول، تعّهدت الصني بإقراض بلدان الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا مبلغاً بقيمة 20 مليار دوالر أمرييك يف يونيو 2018، كجزء 
 )oil and gas plus( ”مام أساّمه الرئيس “يش” منوذج “نفط وغاز معّزز

إلعادة تنشيط النمّو االقتصادي يف املنطقة.

عالوة عىل ذلك، يف سعي الصني إىل الحفاظ عىل عالقاتها املستقرّة والودية 
أّي  من  أكرث  اآلن  املرّجح  من  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  بلدان  مع 
وقت مىض أن تعّزز البالد دورها يف املنطقة وتؤدي دور وسيط دبلومايس 

يف محاولة لحّل بعض الرصاعات القامئة منذ فرتة طويلة يف الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا. فقد تعّهدت بتقديم مساعدة تبلغ حوايل 100 مليون دوالر 
وسيواجه هذا  واليمن.  وسوريا  ولبنان  األردن  إىل   2018 العام  يف  أمرييك 
الدور مقاومة من الواليات املتحدة وأوروبا، اللتني إّما تتضاءل قدرتهام عىل 

تأدية دور بّناء يف شؤون الرشق األوسط وشامل أفريقيا أم تفقد تأثريها. 

النقاش

وسلّط النقاش الضوء عىل مسار التطّور الذي من املرّجح أن تشهده عالقة 
الطاقة بني الصني والرشق األوسط وشامل أفريقيا مع مرور الوقت. فقريباً 
للطاقة، فيام تبقى الصني مرتّددة  ستصبح الواليات املتحدة مصّدراً صافياً 
باستخدام احتياطاتها من النفط الصخري. وسيزيد ذلك من أهّمية الصني 
كمستورد للطاقة بالنسبة إىل الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف املستقبل. 
غري أّن قوى العرض والطلب تغرّي قيمة طاقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
كفاءة  زيادة  شأن  من  الطلب،  ناحية  فمن  عموماً.  العاملي  االقتصاد  يف 
التكنولوجيات الجديدة أن تقلّل من  البيئي، باإلضافة إىل  الطاقة والوعي 
استهالك الطاقة التقليدية بشكل تدريجي. أّما من ناحية العرض، فتطرح 
املتجّددة  الطاقة  وتكنولوجيات  الصخري  النفط  يحرزها  التي  التطّورات 
عنارص منافسة نافذة يف سوق الطاقة العاملية. بالتايل، سيتعنّي عىل بلدان 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا املصّدرة للنفط يف العقود املقبلة أن تجد يف 
الوقت عينه طريقة للحفاظ عىل الصني كمستورد أسايس للطاقة ولتنويع 

اقتصاداتها من أجل التعويض عن انخفاض األسعار.

ويشّكل أمن الطاقة جانباً مهامً آخر من التعاون يف مجال الطاقة بني الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا والصني، ويشمل ذلك أمن واردات الطاقة بالنسبة 
إىل الصني وأمن صادرات الطاقة بالنسبة إىل الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
عىل حّد سواء. فالصني مهتّمة بكسب قدرِة وصول أكرب إىل سوق الطاقة 
املنبع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا من أجل تحقيق أمن إمدادها من 
النفط وخلق املزيد من فرص األعامل لرشكات النفط الصينية. يف املقابل، 
ترغب البلدان املصّدرة للنفط أن تكسب السوق الصينية يف وجه املنافسة 
الرشسة. ومع تبلور مبادرة الحزام والطريق، قد تجد بلدان الرشق األوسط 
يف  الهيدروكربون  من  إنتاجها  تتيح  أن  املجدي  من  أنّه  أفريقيا  وشامل 
مراحله األوىل أمام رشكات األعامل الصينية، فيام يتيح الصينيون إنتاجهم 
البرتوكياموية  والصناعات  املصايف  مثل  النهائية،  مراحله  يف  للهيدروكربون 
وشامل  األوسط  الرشق  يف  الرشكات  أمام  والنقل،  التخزين  وقطاعات 
أفريقيا. وسيسمح ذلك لبلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا تلك بزيادة 
مكانة  ماّم يضعها يف  أفضل،  املستقبلية بشكل  وتأمني سوقها  استثامراتها 

أقوى وأكرث تنافسية ويساعدها عىل الربوز بني الدول املنافسة.
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