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بكني تنادي :تقييم حضور الصني
املتنامي يف شامل أفريقيا

عادل عبد الغفار وآنا جاكوبس
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مع ّ
فك الواليات املتحدة ارتباطها بالرشق
األوسط ومع مواجهة أوروبا تحديات داخلية،
تكتسب جهة فاعلة جديدة نفوذا ً أكرب يف
أنحاء شامل أفريقيا .فقد زادت الصني من
انخراطها يف بلدان مثل مرص والجزائر واملغرب،
الواقعة عىل تقاطع ثالث مناطق أساسية أال
وهي الرشق األوسط وأفريقيا والبحر األبيض
املتوسط .يشري مل ّخص السياسة هذا إىل أنّه
عىل الحكومات يف شامل أفريقيا وأوروبا
والواليات املتحدة أن تر ّحب بحذر بدور الصني
املتنامي يف شامل أفريقيا وأن تراقبه عن كثب
أيضاً .وينبغي أن تحتاط حكومات شامل
أفريقيا من “دبلوماسية ال َّدين” واملراقبة الصينيتني ،فيام يجدر أن تحذر الحكومات الغربية من
التداعيات األمنية املحتملة .بشكل عام ،عىل الصني وشامل أفريقيا وأوروبا والواليات املتحدة أن
تسعى إىل أساليب انخراط تعود بالفائدة عىل جميع األطراف وتجلب معها االزدهار واالستقرار
إىل حوض املتوسط.

أهم التوصيات
ّ

يف التجارة واالستثامر والدبلوماسية والتعاون
الدفاعي مع الصني.

•الشفافية عنرص أسايس :ينبغي أن تَجري املفاوضات
حول التمويل الصيني بشفافية ،نظرا ً إىل السوابق
الرديئة التي أظهرتها املشاريع الصينية يف جنوب آسيا
وأمريكا الالتينية .وستزداد أهمية تفادي مصائد الدين •فكّ االرتباط ليس الجواب :ينبغي عىل صانعي
التي أغرقت بلداناً أخرى ،مع تنامي التمويل الصيني يف السياسات األمريكيني واألوروبيني أن يعوا أ ّن
الفراغات التي خلّفها انسحابهم من شامل أفريقيا
شامل أفريقيا ومع انطالق مشاريع بنى تحتية مهمة.
ستمأله قوى صاعدة مثل الصني ،وهي قوى تسعى
إىل تطوير عالقات الراعي–العميل أكرث مع دول
•يف االتحاد قوة :يزيد احتامل أن تحقّق حكومات
املنطقة .وعىل أوروبا ،عىل وجه الخصوص ،أن تحذر
نتائج إيجابية ج ّراء انخراطها مع
شامل أفريقيا َ
الصني يف حال متكّنت من التباحث بصوت مو ّحد مع من املخاطر األمنية املنبثقة عن حضور صيني متزايد
الصينيني .فسيكون العتامد تكامل إقليمي أكرب نتائج يف املنطقة وينبغي أن تتح ّرك بشكل أرسع لتنفيذ
االتفاقيات التجارية املقرتحة.
مهمة يف الحرص عىل تحقيق تنسيق إقليمي أفضل
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إ ّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقدّم بحوثاً
وحلوالً سياسية مستقلّة .يهدف املعهد إىل إجراء بحوث
عالية الجودة ومستقلة يستند إليها لتقديم توصيات
عملية ومبتكرة لصناع السياسات والعامة .تعود
االستنتاجات والتوصيات املوجودة يف كافة منشورات
بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم ،وال تعكس وجهات نظر
املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.
يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يقدّمها إىل
داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية
والتأثري .كام وأ ّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة
تعكس هذا االلتزام ،علامً بأ ّن الهبات ال تحدّد بأي
شكلٍ من األشكال التحليالت والتوصيات.

املقدّمة
مع ّ
فك الواليات املتحدة رويدا ً رويدا ً ارتباطها بالرشق
األوسط ومع مواجهة أوروبا تحديات داخلية ،تكتسب جهة
فاعلة جديدة بهدوء نفوذا ً أكرب يف أنحاء شامل أفريقيا .فقد
زادت الصني بشكل اسرتاتيجي من انخراطها يف بلدان مثل
مرص والجزائر واملغرب ،الواقعة عىل تقاطع ثالث مناطق
أساسية أال وهي الرشق األوسط وأفريقيا والبحر األبيض
املتوسط .ويشمل حضور بكني املتنامي يف هذه البلدان،
عىل سبيل املثال ال الحرص ،التجارة وتطوير البنية التحتية
واملوانئ والشحن والتعاون املايل والسياحة والتصنيع.
ومن خالل هذا االرتباط ،ته ّيئ الص ُني منطقة شامل أفريقيا
لتضطلع بدور حيوي يف الربط بني آسيا وأفريقيا وأوروبا،
وهو هدف أسايس ملبادرة الحزام والطريق التي أطلقها
الرئيس يش جني بينغ .ركّزت تحليالت سابقة لدور مبادرة
الحزام والطريق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
عىل أنّه يصعب تحديد أطر املبادرة ،ونطاقها الفعيل مفتوح
للكثري من النقاش 2.وفيام ال تتضمن خريطة مبادرة الحزام
والطريق الحالية رسمياً دول شامل أفريق ّية سوى مرص ،ت ّم
توقيع مذكّرات تفاهم بني الصني وكل دولة يف شامل أفريقيا،
توسع انتشارها يف املنطقة.
مام يربهن عىل أ ّن الصني ّ
توسع الصني تعاونها مع بلدان شامل أفريقيا يف املجالَني
وال ّ
االقتصادي والثقايف فحسب ،بل يف املجالَني الدبلومايس
والدفاعي أيضاً .عالوة عىل ذلك ،تعتمد منوذجاً تنموياً يسعى
إىل دمج السلطوية مع النمو االقتصادي ،وهو منوذج له
جمهور ت ّواق لدى األنظمة يف أنحاء منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .بناء عىل ذلك ،من املر ّجح أن تنجم عن
دور الصني املتنامي يف شامل أفريقيا تداعيات اقتصادية
وجيوسياسية مؤثرة للغاية يف بلدان املنطقة وحول العامل.

وكجزء من هذه التوصيات حول السياسات ،يشري
امللّخص إىل أنه عىل الحكومات يف شامل أفريقيا وأوروبا
والواليات املتحدة أن تر ّحب بحذر بانخراط الصني وعليها
أن تراقبه عن كثب أيضاً .وينبغي أن تحتاط حكومات
شامل أفريقيا من “دبلوماسية ال َّدين” واملراقبة الصينية،
فيام يجدر أن تحذر الحكومات الغربية من التداعيات
األمنية املتمخّضة عن حضور صيني متزايد يف املتوسط.
ويف املستقبل ،ينبغي عىل الصني وشامل أفريقيا وأوروبا
والواليات املتحدة أن تسعى إىل أساليب انخراط تعود
بالربح عىل جميع األطراف وتجلب معها االزدهار
واالستقرار إىل حوض املتوسط.

الخلفية والسياق
بدأت عالقة الصني مع بلدان شامل أفريقيا ،وال س ّيام
الجزائر ومرص ،يف خالل الكفاح املناهض لالستعامر ،إذ
انبثقت عن دعم ٍ أيديولوجي لحركات التحرير الوطنية.
والالفت يف األمر أ ّن الصني كانت البلد غري العريب األول
الذي اعرتف باستقالل الجزائر وق ّدمت دعامً سياسياً
وعسكرياً لكفاح الجزائر الثوري .غري أ ّن أساس مصلحة
الصني يف شامل أفريقيا ابتعد عن “الرومانسية الثورية”
وتح ّول إىل الهواجس االقتصادية واالسرتاتيجية يف نهاية
4
القرن العرشين.

ويف أعقاب الركود العاملي يف العام  2008وأزمة منطقة
اليورو ،عملت دول شامل أفريقيا ،التي اعتمدت تاريخياً
عىل التجارة واالستثامر اآلتيني من أوروبا والواليات
املتحدة ،عىل تنويع أسواقها ورشكائها االقتصاديني 5.ويف
خالل الفرتة عينها ،حافظ اقتصاد الصني عىل زخم هائل،
مس ّجالً معدل منو للناتج املحيل اإلجاميل نسبته 9,5
يف املئة يف العام  6 .2011وعىل الرغم من تباطؤ النمو
االقتصادي يف السنوات األخرية 7،ع ّززت الصني ق ّوتيها
يسعى ملخّص السياسة هذا إىل تحليل دور الصني االقتصادية والناعمة من خالل مبادرة الحزام والطريق،
املتنامي يف شامل أفريقيا .فيبدأ أوالً باستعراض خلفية التي تشكّل املبادرة الرئيسيّة يف عهد يش جني بينغ عىل
عالقات الصني مع الجزائر ومرص واملغرب وتونس وليبيا مستوى السياسة الخارجية.
وسياقها .ث ّم يق ّدم نظرة عامة عن عنارص القوة الناعمة
ُ
والصلبة للنفوذ الصيني يف شامل أفريقيا ،مع تركيز خاص ومن املتوقّع أن تكلّف هذه املبادرة التي أطلقت يف العام
عىل القوة الناعمة 3.أخريا ً ،سيطرح امللخّص مجموع ًة من  2013حوايل تريليون دوالر ،بحسب بعض التقديرات ،وأن
التوصيات مو ّجهة لصانعي السياسات يف شامل أفريقيا تشمل أكرث من  80بلدا ً .وتستأثر هذه البلدان بنسبة 36
يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي و 41يف املئة من
وأوروبا والواليات املتحدة.
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التجارة العاملية 8.وقد حاز جنوب آسيا حتى اآلن عىل أغلبية حول مبادرة الحزام والطريق مع ليبيا وتونس لك ّنها مل
12
أي من هاتني الدولتني.
توسع املبادرة غرباً تعقد رشاك ًة رسمية مع ّ
مشاريع مبادرة الحزام والطريق ،غري أ ّن ُّ
نحو أوروبا ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا جا ٍر عىل
قدم وساق .وفيام يشكّل حضو ُر الصني االقتصادي يف أفريقيا البلدان الرشيكة للصني يف منطقة الرشق األوسط
13
وآسيا موضو َع الكثري من الدراسات والتم ّعن ،تستحق العالقة وشامل أفريقيا ،من العام  2012إىل يوليو 2016
بني الصني وشامل أفريقيا املزيد من االنتباه .فتكشف هذه
الرشاكة
السنة
البلد
العالقة النامية عن توجهات أساسية وتسلّط الضوء عىل
أولويات الصني االسرتاتيجية وعىل الطريقة التي تزيد فيها
 2014رشاكة اسرتاتيجية شاملة
الجزائر
بلدان مثل املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص تعاونها مع
رشكاء خارجيني جدد.
 2014رشاكة اسرتاتيجية شاملة
مرص
إيران

2016

رشاكة اسرتاتيجية شاملة

وتنخرط الصني يف نو َعني أساس َّيني من “دبلوماسية الرشاكة” يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا :الرشاكات االسرتاتيجية
رشاكة اسرتاتيجية
2015
العراق
والرشاكات االسرتاتيجية الشاملة 9.وبحسب دراسة سرتوفر
رشاكة اسرتاتيجية
2015
األردن
حول دبلوماسية الرشاكة الصينية ،تتّصف العالقات بني
البلدان الرشيكة تبعاً للرشاكات االسرتاتيجية بالخصائص
رشاكة اسرتاتيجية
2016
املغرب
األربعة اآلتية:
1.1تتخطّى العالقات الدبلوماسية النموذجية ،فتتض ّمن
رشاكة اسرتاتيجية
2014
قطر
اجتامعات ثابتة بني املسؤولني الحكوميني والوكاالت
اململكة العربية السعودية  2016رشاكة اسرتاتيجية شاملة
الحكومية لتنمية التواصل والثقة.
2.2ال تقع ضمن حدود التحالفات القامئة عىل املعاهدات.
رشاكة اسرتاتيجية
2012
اإلمارات العربية املتحدة
3.3يح ّركها “الهدف” أكرث مام يحركها “التهديد” ،فرتكّز
إجامالً عىل مجاالت التعاون املتبادل يف االقتصاد والثقافة
واألمن والتكنولوجيا.
وتُظهر هذه الرشاكات كيف أ ّن الصني ودول الرشق األوسط
10
وشامل أفريقيا ع ّززت عالقاتها الدبلوماسية واالقتصادية
املؤسساتية.
4.4تتم ّيز برتكيزها عىل السلوك والعمليات ّ
والثقافية يف السنوات األخرية ،وال سيّام منذ إطالق
ومقارنة بالرشاكات االسرتاتيجية ،تتض ّمن الرشاكات مبادرة الحزام والطريق .ففي أنحاء املنطقة ،افتُتحت
املؤسسايت ،مراكز ثقافية صينية ومعاهد كونفوشيوس ،فيام أزيلت
االسرتاتيجية الشاملة مستوى أعىل من التواصل ّ
مبا فيها اجتامعات منتظمة عالية املستوى بني كبار األعضاء القيود عىل تأشريات السفر وإنذارات السفر للسياح
القياديني من كال البل َدين الرشيكَني .ويالحظ سرتوفر أنّه الصينيني ،مام أ ّدى إىل زيادة السياحة بوترية رسيعة .وقال
“يجدر استيفاء رشوط ثالثة قبل إبرام اتفاقية حول ...الدبلوماسيون الصينيون يف كل من السفارتَني يف الرباط
[رشاكة اسرتاتيجية شاملة] ،وهي الثقة السياسية والروابط والقاهرة إ ّن هذه العالقات املع ّززة تعكس هدف مبادرة
االقتصادية الكثيفة والتبادالت الثقافية والعالقات الحسنة يف الحزام والطريق الرئييس القايض بنرش التواصل والتنمية
11
االقتصادية يف خمسة مجاالت ذات أولوية :التنسيق حول
القطاعات األخرى”.
السياسات والتواصل يف البنية التحتية واملزيد من التجارة
14
وكام يُظهر الجدول أدناه ،أنشأت الصني رشاكات والتكامل املايل والتبادالت عىل مستوى األشخاص.
اسرتاتيجية شاملة مع الجزائر ومرص ورشاكة اسرتاتيجية
مع املغرب .وتتض ّمن هذه الرشاكات العرشات من ويعكس إنشاء الصني رشاكات اسرتاتيجية شاملة مع كل من
مذكرات التفاهم والوعود مبشاريع بنى تحتية وإمنائية مرص والجزائر الدو َر الكبري الذي تضطلع به هاتان الدولتان
كبرية .تجدر اإلشارة إىل أ ّن الصني وقّعت مذكرات تفاهم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،باإلضافة إىل أنّهام
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تشكّالن العالقتَني الثنائيتَني األساسيتَني للصني يف املنطقة
لجهة التجارة وبيع األسلحة ومشاريع البنى التحتية .باملقابل،
15
لكل من مرص والجزائر.
غدت الصني الرشيك التجاري األول ٍّ
تشكّل الجزائر مو ّردا ً مهامً للنفط والغاز إىل أوروبا ،باإلضافة
إىل أنّها جهة فاعلة اقتصادية وأمنية أساسيّة يف مناطق
املتوسط وشامل أفريقيا والساحل األفريقي .وميزانيتها
العسكرية هي الكربى يف أفريقيا ،فقد أنفقت  9,6مليار
16
رصف
دوالر أمرييك يف العام  ،2018وميكن القول إنّها تت ّ
بصفة “مز ّود أمن إقليمي” رائد 17.وعملت الجزائر للتوسط
يف مختلف الرصاعات اإلقليمية ،مثل الرصا َعني يف مايل وليبيا،
ونشطت تاريخياً كمنفذ إىل أفريقيا وإىل كتل إقليمية مهمة
مثل االتحاد األفريقي.

القوة الناعمة:
الركائز االقتصادية والثقافية
تدمج السياسة الصينية يف شامل أفريقيا عنارص القوة
الناعمة والقوة الصلبة ،لك ّن القوة الناعمة برزت بشكل
خاص يف الخطاب الصيني 21 .وفيام ت ُعترب الكثري من
أنواع القوة االقتصادية من أشكال القوة الصلبة ،تنخرط
الصني عرب شكل أنعم من النفوذ االقتصادي ،مستخدمة
22
الدبلوماسية االقتصادية كمكافئة أكرث منها كعقاب.
ويرتبط الجانب التجاري للنفوذ الصيني يف شامل
أفريقيا بشكل مبارش بالرشعية املتنامية للنموذج اإلمنايئ
الصيني الذي يركّز عىل التنمية االقتصادية وعدم التدخل
بالشؤون السياسية ،عىل عكس الرتكيز الغريب التقليدي
عىل املنارصة لتحقيق املعايري الليربالية والدميقراطية.
وبالتاميش مع هذه املالحظات ،تع ّرف هذه الورقة الق ّوة
الناعمة عىل أنّها تتضمن العالقات االقتصادية والتجارية،
باالستناد إىل فهم لكيفية استخدام الصني التجارة
واالستثامر والتمويل كأدوات غري قرسية يف عالقاتها مع
البلدان الشامل أفريقية.

يف غضون ذلك ،تتحكّم مرص بأحد املم ّرات املائية األكرث
اسرتاتيجي ًة يف العامل ،أال وهو قناة السويس ،وتغدو مركزا ً
مهامً للغاز يف رشقي املتوسط 18.وتنشط أيضاً كمز ّود أمن
إقليمي مه ّم آخر ،فهي تدير إحدى أكرب القوى العسكرية
يف أفريقيا 19.باإلضافة إىل ذلك ،فإن مرص متحالفة مع
املحور السعودي اإلمارايت ،الذي سعى إىل بسط نفوذه يف
ليبيا والسودان وأماكن أخرى يف منطقة الرشق األوسط وحالياً ،يرتبط معظم االنخراط يف مبادرة الحزام والطريق
يف شامل أفريقيا بالعالقات االقتصادية والتجارية ،مام
وشامل أفريقيا.
يعطي البلدان املعنية فرصة لزيادة أحجام التبادل التجاري
وفيام تتصف عالقات الصني مع مرص والجزائر بالرشاكة واالستثامرات الخارجية وعائدات السياحة وعدد قواعد
الدبلوماسية واألمنية املتينة ،يبقى حضورها املتنامي يف التصنيع .وأ ّدى ذلك أيضاً إىل تشجيع املنافسة بني الرشكاء
بلدان مثل املغرب وتونس حضورا ً اقتصادياً وثقافياً يف املقام الغربيني التقليديني ،مثل االتحاد األورويب 23،باإلضافة إىل
األول .ويف ليبيا ،توقّفت الرشكات الصينية عن العمل بسبب الصني وروسيا .ويش ّدد الدبلوماسيون الصينيون عىل أ ّن
االضطراب الجاري ،غري أ ّن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني بلدان شامل أفريقيا تشكّل إمكانات جذابة للغاية للتعاون
املعرتف بها دولياً ،فايز الرساج ،قال إ ّن عودتها مرحب بها 20.االقتصادي نظرا ً إىل قربها من األسواق األوروبية واألفريقية
واآلسيوية وعدد املناطق الصناعية الكبري فيها ومستويات
24
بصورة عامة ،يشري املوقع االسرتاتيجي لهذه البلدان الخمسة االستثامر العالية يف تطوير البنى التحتية.
عىل الشواطئ الجنوبية للمتوسط إىل أ ّن حضور الصني
سيستمر بالتوسع ،وال س ّيام يف املجال االقتصادي .والالفت أ ّن التجارة
عالقات الصني مع هذه البلدان محدودة بسياستها الرسمية
القاضية بعدم التدخل بالشؤون السياسية ،عىل عكس من مرص إىل املغرب ،تزيد الصني تبادالتها التجارية
سياسات الرشكاء الغربيني .باملثل ،تَعترب أكرث فأكرث هذه مع بلدان شامل أفريقيا واستثامراتها فيها .وتختلف
البلدا ُن الخمسة ،بدرجات متفاوتة ،الصني رشيكاً بديالً صالحاً اسرتاتيجياتها االقتصادية من بلد إىل آخر ،مع حلول
ألوروبا والواليات املتحدة ،مام يدفعها إىل توسيع تعاونها مع مرص واملغرب والجزائر يف الطليعة عىل سلّم أولوياتها.
بكني ،ليس يف املواضيع االقتصادية فحسب بل يف املسائل فبحسب وزارة التجارة والصناعة املرصية ،تشكّل مرص
الدبلوماسية والدفاعية أيضاً.
ثالث أكرب رشيك تجاري للصني يف أفريقيا 25 .ويف العام
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أي حكومة تتوىل زمام
 ،2017وصل حجم التبادالت التجارية بني البل َدين إىل موقف قوي إلبرام صفقات مع ّ
 10,87مليار دوالر أمرييك 26 ،فيام بلغت قيمة واردات السلطة يف ليبيا يف املستقبل.
مرص من الصني أكرث من  8مليارات دوالر أمرييك ،وهي
القيمة األعىل يف شامل أفريقيا 27.ويف األشهر الثامنية االستثامر والبنية التحتية
األوىل من العام  ،2018ارتفعت قيمة التبادالت التجارية
الثنائية بني مرص والصني بنسبة  26يف املئة تقريباً 28 .أما يف الجزائر ،تهت ّم الرشكات الصينية يف املقام األول بقطاعات
تبادالت الصني التجارية مع املغرب ،فهي أكرث تواضعاً ،البناء واإلسكان والطاقة .فتربز يف الجزائر مشاريع بناء مهمة
تتوسع تدريج ّياً .وقد بلغت قيمة واردات املغرب بتمويل و/أو تشييد صيني ،مثل دار أوبرا الجزائر وفندق
غري أنها ّ
من الصني  3,14مليار دوالر أمرييك يف العام  ،2017لتأيت شرياتون وجامع الجزائر والطريق السيار رشق-غرب ،متاماً
بذلك بعد تلك الواردة من فرنسا وإسبانيا فحسب 29 .كام يربز آالف العامل الصينيني الذين بنوا “حياً صينياً” يف
ضواحي مدينة الجزائر.
يف غضون ذلك ،تشكّل الجزائر أحد رشكاء الصني االقتصاديني
األقدم واألكرب يف شامل أفريقيا .فقد باتت الصني رشيك يف غضون ذلك ،يرتكّز الحضور الصيني يف املغرب ومرص يف
الجزائر التجاري األول يف العام  ،2013متجاوز ًة بذلك املناطق الصناعية ومناطق التجارة الح ّرة واملراكز املالية.
فرنسا .غري أ ّن العالقة يشوبها عجز تجاري واضح .ففيام ففي املغرب ،تشمل هذه املواقع املنطقة الح ّرة األطلسية
غدت الصني مصدر الجزائر األول من الواردات ،التي يف القنيطرة والقطب املايل للدار البيضاء واملج ّمع املينايئ
بلغت قيمتها  7,85مليار دوالر أمرييك يف العام  30 ،2018طنجة املتوسط .ويف املج ّمع املينايئ ،تخطط رشكات صينية
ال تزال صادرات الجزائر إىل الصني بسيطة نسبياً مقارنة لبناء مراكز لوجستية إقليمية 35،من بينها رشكة االتصاالت
بصادراتها إىل البلدان األوروبية ،وهي مبعظمها تقريباً العمالقة هواوي.
من قطاع الهيدروكربون .لك ّن صادراتها إىل الصني يف
تزايد ،إذ ارتفعت  60ضعفاً بني العا َمني  2000و 31 .2017ويف مارس  ،2017أعلن امللك محمد السادس عن خطط
لتشييد “مدينة محمد السادس طنجة تيك” الجديدة،
وازداد التبادل التجاري بني الصني وتونس أيضاً ،مع وصول التي من املتوقع أن تصبح املرشوع االستثامري الصيني
قيمة واردات تونس من الصني إىل  1,85مليار دوالر أمرييك األكرب يف شامل أفريقيا 36وأن تض ّم عدة مناطق صناعية.
يف العام  ،2017لتأيت يف املرتبة الثالثة بعد فرنسا وإيطاليا 32.وبعد أن انسحبت مجموعة هايتي ( )Haiteالصينية
غري أ ّن دبلوماسياً صينياً قال إ ّن الصني ال تزال تعترب البالد من املرشوع ،وقّعت رشكة البناء واالتصاالت الصينية
خطرا ً استثامرياً وتشكك يف عمليتها االنتقالية الدبلوماسية ( )CCCCوالرشكة التابعة لها التي تدعى رشكة الطريق
33
والجرس الصينية ( )CRBCمذكّرة تفاهم مع البنك املغريب
وتحدياتها االقتصادية.
37
للتجارة الخارجية يف املغرب .وقد بدأ بناء “مدينة تيك”
وبعد اندالع الحرب األهلية يف ليبيا يف العام  ،2011منذ يوليو  38 .2019وبعد اإلعالن عن مرشوع “مدينة تيك”،
اضط ّرت الصني والكثري من البلدان األخرى إىل إجالء وقّعت رشكات تصنيع سيارات صينية ،مبا فيها رشكة يب واي
مواطنيها واالنسحاب من مشاريع واستثامرات مهمة .دي ( )BYDورشكة سيتيك ديكاستال ()Citic Dicastal
بيد أ ّن صادرات ليبيا النفطية إىل الصني ازدادت أكرث من ورشكة تكنولوجيا الطاقة الجديدة أوتيكار (،)Aotecar
39
34
وترتصد الصني فرص إعادة اتفاقيات مع الحكومة املغربية لتشييد مصانع متن ّوعة.
الضعفني منذ العام ،2017
ّ
اإلعامر يف مرحلة ما بعد الرصاع .ففي يوليو  ،2018وقّع
وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مذكرة ويف مرص ،يبدي الصينيون اهتامماً متزايدا ً يف بناء
تفاهم مع نظريه الصيني ،ممهدا ً الطريق أمام ليبيا لتنضم املشاريع ومتويلها يف العاصمة اإلدارية الجديدة ويف
إىل مبادرة الحزام والطريق .وعىل عكس القوى اإلقليمية املنطقة االقتصادية لقناة السويس ومناطق صناعية
أي طرف يف الرصاع الليبي أخرى متعددة يف أنحاء البالد ،عىل الرغم من أ ّن
األخرى ،مل ينحز الصينيون إىل ّ
بسبب التزامهم بعدم التدخل سياسياً ،مام يضعهم يف الكثري من هذه املشاريع ال يزال يف مرحلة التخطيط.
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وحتى مع مواجهة مرص تحديات يف جذب االستثامرات
الخارجية 40 ،تشهد مشاريع البناء الصينية تزايدا ً .لكن يف
بعض الحاالت ،فشلت املفاوضات بني الحكومة املرصية
والرشكات الصينية .ومن أبرز األمثلة عىل ذلك عندما
توقّفت النقاشات بني مرص ورشكة تشاينا فورتشن الند
ديفلومبنت ()China Fortune Land Development
الصينية لتطوير األرايض حول مرشوع بقيمة أكرث من
 20مليار دوالر أمرييك يف العاصمة اإلدارية الجديدة يف
41
ديسمرب  2018بسبب اختالفات يف تشاطر العائدات.
غري أ ّن الدبلوماسيني الصينيني ذكروا أيضاً قصة النجاح
ملشغل إنتاج األلياف الذي يديره الفرع املرصي لرشكة
األلياف الزجاجية الصينية جويش ( )Jushiيف املنطقة
االقتصادية لقناة السويس ،وهذا مكّن مرص من أن تصبح
إحدى الدول املنتجة الرائدة يف صناعة األلياف الزجاجية
42
يف العامل.

السفر .وقال دبلومايس صيني إ ّن عدد الس ّواح الصينيني
يف مرص قد ارتفع إىل  400ألف سائح يف العام ،2017
بعد أن كان عددهم  125ألفاً يف العام  46 .2015يف
غضون ذلك ،استضاف املغرب  120ألف سائح صيني يف
العام  2017ومئة ألف سائح يف األشهر الخمسة األوىل من
47
العام .2018

ويشكّل انتشار املراكز الثقافية الصينية يف شامل أفريقيا
عنرصا ً آخر من التبادالت “عىل مستوى األشخاص” .فقد
افتُتح معهد كونفوشيوس األول يف تونس يف نوفمرب
 48 ،2018فيام ت ّم تدشني املركز الثقايف الصيني يف الرباط
معهدي
يف ديسمرب  49 .2018يف غضون ذلك ،تض ّم مرص
ّ
كونفوشيوس أحدهام يف جامعة القاهرة واآلخر يف جامعة
قناة السويس ،باإلضافة إىل أنها تض ّم مركزا ً ثقافياً صينياً.
وتنظّم املراكز الثقافية هذه دروساً حول اللغة والثقافة
الصينيتَني ،باإلضافة إىل املهرجانات .وبصورة عامة ،تشري
األعداد املتزايدة للمقيمني والسياح الصينيني واملراكز
التبادالت عىل مستوى األشخاص
الثقافية الصينية يف شامل أفريقيا إىل أ ّن مبادرة القوة
بحسب الدبلوماسيني الصينيني“ ،التبادالت عىل مستوى الناعمة التي أطلقتها الصني يف املنطقة فعالة حتى اليوم
التوسع.
رص أسايس يف مبادرة الحزام والطريق ،مع وستستم ّر يف
ّ
األشخاص” عن ٌ
مشاريع بنى تحتية وموانئ ومسارات شحن ال تهدف إىل
تحسني التجارة واالستثامر فحسب ،بل حركة األشخاص املشاكل يف منوذج القوة الناعمة
أيضاً .ويشددون عىل رضورة اعتبار مبادرة الحزام الذي تنتهجه الصني
والطريق وسيل ًة إلعادة وضع مفهوم “طريق الحرير”
القديم عىل خارطة املجتمع املعارص ،إذ قال أحد فيام يشهد حضور الصني التجاري املتنامي يف شامل
الدبلوماسيني“ :الصورة التي تخطر يف بالنا هي التواصل أفريقيا نجاحات كثرية ،هو يض ّم أيضاً بعض النواحي
بني مختلف الحضارات ...عندما نقول طريق الحرير ،اإلشكالية .واألبرز بينها استغالل اليد العاملة الصينية
43
الرخيصة لتشييد مشاريع البناء ذات التمويل الصيني.
نعني طريق السالم”.
وقد انتُقدت املشاريع الصينية بسبب “مامرسات العمل
وقد نجحت مبادرة الحزام والطريق بشكل واضح يف املشبوهة 50 ”،وطُرحت أسئلة حول مدى دعم مشاريع
تسهيل حركة األشخاص املرج ّوة .فالجزائر تستضيف أكرث البناء هذه فعلياً أسواق العمل املحلية أو تشجيعها
من  50ألف عامل صيني يشكّلون أحد أكرب املجتمعات لالزدهار االقتصادي املتشاطر .وسبق أن ولّدت مامرسات
الصينية يف أفريقيا 44 .باملثل ،ال ّ
تنفك املطاعم واألسواق العاملة هذه االستياء لدى بلدان متعددة ومن املرجح
الصينية تظهر يف الدار البيضاء ،وهي مركز األعامل يف أن تزيد االنتقادات تجاه الطبيعة املتمحورة حول الصني
تتوسع التي تتسم بها الكثري من هذه املشاريع ،باإلضافة إىل
املغرب ،ويف عاصمة البالد اإلدارية الرباط ،فيام ّ
51
املجتمعات الصينية فيها ،إذ يسكن  4آالف صيني يف افتقارها إىل الشفافية والتنظيم.
مقاطعة درب عمر وحدها ،وهي منطقة الدار البيضاء
التجارية 45 .باإلضافة إىل هؤالء املقيمني الجدد ،ازدادت وباتت االتهامات بخصوص “دبلوماسيّة ال َّدين” التي
السياحة الصينية نحو بلدان مثل املغرب ومرص بشكل تعتمدها الصني واالستعامر الجديد يف جنوب آسيا
هائل مع إزالة القيود عن تأشريات السفر وإنذارات وأفريقيا وأمريكا الالتينية شائع ًة أيضاً 52 .فقد اعتُربت
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حاالت باكستان  53ورسيالنكا  54واإلكوادور  55عىل أنها
كارثية للغاية لناحية الدين الصيني واملشاريع الفاشلة.
كل بلد من هذه البلدان تحدياته االقتصادية
وفيام يواجه ّ
الخاصة به ،منح الدين الصيني بكني نفوذا ً كبريا ً يف جميع
هذه البلدان ،مفضياً أحياناً إىل تداعيات كارثية .ففي
اإلكوادور مثالً ،أضحى س ّد كوكا كودو سينكلري البالغة
قيمته  19مليار دوالر أمرييك واملم َّول من الصني فضيح ًة
وطنية .فقد واجه الس ّد مشاكل هيكلية وتشغيلية قبل
افتتاحه حتى ،والدراسات التي أُجريت عن األثر البيئي
كانت غري وافية إىل ح ّد بعيد ،وز ُّج كبار املسؤولني
اإلكوادوريني الذين أبرموا الصفقة يف السجن بتهمة
56
تلقّي الرشاوي.

58

النامية بدالً من تنميتها ،إذ تعاين بلدان مثل املغرب
ومرص  59وتونس  60أصالً لتخفّض دينها الخارجي .وبحسب
مبادرة األبحاث الصينية األفريقية التي قامت بها كلية
األبحاث الدولية املتقدمة  ،SAISبلغ مجموع القروض
الصينية إىل الحكومات الشامل أفريقية من العام 2000
حتى العام  2017ما يعادل  4607مليون دوالر أمرييك.
ومن البلدان الشامل أفريقية عىل تلك القامئة ،احتلّت
مرص املرتبة األوىل لناحية مجموع قروضها من الصني من
العام  2000حتى العام  3421,60( 2017مليون دوالر
أمرييك) ،وتبعها املغرب ( 1030,55مليون دوالر أمرييك)
وتونس ( 145,39مليون دوالر أمرييك) والجزائر ( 9ماليني
61
دوالر أمرييك) وليبيا (صفر).

ويف تقرير صدر يف العام  2018عن دين مبادرة الحزام
والطريق ،ح ّذر الباحثون من مركز التنمية العاملية أ ّن
مثانية بلدان يف خطر الوقوع يف “دين يفوق املعدل” ،مبا
فيها جيبويت وطاجيكستان وقريغيزستان والوس واملالديف
ومنغوليا وباكستان ومونتينيغرو 57 .وتق ّوض مستويات
الدين العالية ذات الرشوط غري الشفافة االقتصادات

ومع أ ّن البلدان الشامل أفريقية مل تقرتض بعد بقدر ما
اقرتضته بلدان أخرى يف أفريقيا أو جنوب آسيا أو أمريكا
الالتينية ،يرتفع الدين يف بلدان مثل املغرب ومرص ومن
املر ّجح أن يستمر باالرتفاع .بالتايل ،عىل املنطقة أن تحذر
من تكرار التجارب السلبية التي م ّرت بها بلدان أخرى مع
الدين والتدخل الصين َّيني.

الرسم  :1القروض الصين ّية إىل شامل أفريقيا ( 2017–2000ماليني الدوالرات)
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لكن من املهم األخذ بعني االعتبار أ ّن سياسة عدم التدخل
القوة الصلبة :الدبلوماسية والدفاع
توسع
والحياد قد ال تبقى دامئاً مسألة خيارات للصني ،فكلّام ّ
دور الصني يف املنطقة ،ازداد الضغط عليها لتتدخل بنشاط
الدبلوماسية والجيوسياسية
حل النزاعات اإلقليمية .وسبق أن برزت عالمات تشري
أكرب يف ّ
بسبب التوترات األخرية بني دول شامل أفريقيا ورشكائها إىل أ ّن سياسة الصني بعدم التدخل ميكنها أن تشكّل تحديات
الغربيني التقليديني ،تو ّجهت دول شامل أفريقيا نحو يف قضايا مثل النزاع عىل الصحراء الغربية يف املغرب.
سرب أغوار االحتامالت املتاحة لتأسيس رشاكات اقتصادية
ودبلوماسية وأمنية مع قوى عظمى أخرى ،مثل الصني يف املغرب ،تُعترب الصحراء الغربية مغرب ّية ،ويُ َع ّد دعم حقّها
وروسيا .مثالً ،عندما تصاعدت التوترات بني املغرب واالتحاد بتقرير مصريها تجاوزا ً للخطوط الحمر .فسيادة املغرب عىل
األورويب يف العام  2016حول تطبيق اتفاقية الزراعة والصيد األرض املتنازع عليها قضي ٌة وطنية وتشكّل إحدى أولويات
البحري ،التي تضم ّنت أرض الصحراء الغربية املتنازع عليها ،السياسة األساسية يف البالد .لكن عندما يناقش الدبلوماسيون
أوقف املغرب التواصل مع بعثة االتحاد األورويب ،مماّ أ ّدى إىل الصينيون هذه املسألة ،يقولون إنّهم يحرتمون قرار األمم
62
املتحدة فيها 69.وتم تق ّبل هذا املوقف إىل ح ّد اآلن ،غري أ ّن
تفاقم ح ّدة التوت ّر بينهام.
الرصاع اإلقليمي يشمل بطريقة مبارشة وغري مبارشة رشكاء
يف غضون ذلك ،تكاثرت الزيارات الرفيعة املستوى بني مهمني للصني ،مثل الجزائر وجنوب أفريقيا وأنغوال ونيجرييا
مسؤولني حكوميني صينيني وشامل أفريقيني يف السنوات ومجلس التعاون الخليجي 70.وقد يولّد ذلك توتّرا ً بني الصني
الخمس إىل العرش األخرية .ويف خالل قمة بكني ملنتدى وبعض الحلفاء األساسيني يف املستقبل .باإلضافة إىل سياسة
التعاون الصيني األفريقي يف سبتمرب  ،2018التقى الرئيس يش الصني بعدم التدخل ،تأمل الصني أن تتفادى مسائل حول
برئيس الوزراء املغريب سعد الدين العثامين 63ورئيس الوزراء حق تقرير املصري بسبب التحديات التي تواجهها بنفسها يف
الجزائري السابق أحمد أويحيى 64ورئيس الوزراء التونيس التعامل مع الحركات االنفصالية ،كام هو الحال يف ما يتعلّق
71
يوسف الشاهد 65والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس 66.بتايوان وسنجان والتيبت ومنغوليا الداخلية.
وتتك ّرر االجتامعات بني السييس ويش بشكل ملفت ،مع
انعقاد االجتامع األخري يف أبريل  2019يف خالل منتدى الحزام بناء عىل ذلك ،ما زالت الصني غري منخرطة يف رصاعات
67
إقليمية مهمة ،مبا فيها النزاع املتعلق بالصحراء الغربية
والطريق الثاين للتعاون الدويل.
واألزمة يف ليبيا .لكن عىل الرغم من أ ّن الصني ترتبط حالياً
ومتثّل سياسة الصني الرسمية بعدم التدخل بديالً جذاباً مع بلدان شامل أفريقية من خالل إطار عمل ثنايئ يف املقام
لاللتزام املعياري الذي غالباً ما يطغى عىل التعاون مع البلدان األول 72،هي تسعى إىل االنخراط يف مزيد من الدبلوماسية
الغربية .وكام يقول زبري:
اإلقليمية عرب آل ّيات متعددة األطراف ،مثل منتدى التعاون
الصيني األفريقي ومنتدى التعاون بني الصني والدول العربية.
الحظت بلدان كثرية من الرشق األوسط وشامل
أفريقيا أنها كانت الخارسة يف ظل نظام الغرب وتقول إكامن إ ّن هذا الجهد الدبلومايس يرتبط مببدأ “نوع
املهيمن ،برصف النظر عن تحالفات ّ
كل منها مع جديد من عالقات القوة املهمة” ،الذي تسعى الصني مبوجبه
القوى الغربية ...غري أ ّن الصني مل تستعمر بلدان إىل أن تنخرط مع بلدان أصغر متى تضافرت ضمن منتديات
الرشق األوسط وشامل أفريقيا أو تتدخل يف شؤونها إقليمية مهمة 73.وال تعترب هذه البلدان قوية مبا يكفي لتتيح
وتوسع الصني اإلقليمي والدويل طبيعي تعاوناً عايل املستوى إلاّ عندما تبلغ هذا املستوى من التعاون.
املحلية ق ّطُّ .
ومحتوم نظرا ً إىل ثقلها االقتصادي .وال شك يف أ ّن مبعنى آخر ،يشكّل ميزان القوى املك ّون األسايس لرؤية الصني
سياسة عدم التدخل التي تعتمدها تجذب دول نحو نظام عاملي براغاميت ومنتج.
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .لذا تفسرّ هذه
العوامل جزئياً َ
قبول املنطقة مببادرة الحزام والطريق يجدر الذكر أ ّن الصني ال تزال تواجه صعوبات متعلّقة بخربتها
68
اإلقليمية يف شامل أفريقيا .ففيام يتطلّع بعض املسؤولني إىل
ودور الصني األكرب عىل الساحة العاملية.
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املنطقة من منظار ثقايف يف املقام األول ويربطونها بالرشق الوجهة األوىل لألسلحة الصينية [يف أفريقيا] ،مستأثرة بنسبة
77
األوسط ،يراها آخرون عىل أنها “جنوب أوروبا” أو املتوسط 42 ،يف املئة من الصادرات الصينية إىل القارة”.
بالتايل ،هي منفصلة عن أفريقيا جنوب الصحراء .وحضور
البلدان الشامل أفريقية يف املنتديَني األفريقي والعريب عىل ويف سياق مبادرة الحزام والطريق ،وكام ش ّدد روالند ،من
ح ّد سواء أم ّر معبرّ مبا يكفي ،فهو يعكس موقف املنطقة املهم التذكّر أنّ:
الفريد واالسرتاتيجي إزاء االرتباط االقتصادي مببادرة الحزام
والطريق والدبلوماسية اإلقليمية.
تعزيز التنمية اإلقليمية ال يُعترب وسيلة لتشجيع االنفتاح
السيايس بل عىل العكس ،هو وسيلة لتقوية األنظمة
السلطوية القامئة وتثبيتها حول الصني ...فستساعد
التعاون عىل الصعيدين األمني والدفاعي
البنية التحتية العابرة للقارات عىل الوقاية من عراقيل
محتملة لإلمداد البحري يف حال نشوب الرصاع .وترسيخ
يتوسع تعاون الصني عىل الصعيدين األمني والدفاعي يف
ّ
مساحة الصني االسرتاتيجية سيساعد عىل مواجهة
شامل أفريقيا مع تزايد حضورها االقتصادي .وتشكّل املشاريع
الجهود املزعومة بقيادة أمريكية الحتواء بروز البالد.
البحرية ،وال س ّيام إنتاج الكابالت البحرية ،عنرصا ً أساسياً يف
ومبا يتخطى هذه األهداف امللموسة ،تسعى مبادرة
تركيز الصني عىل التواصل االتصااليت .فقد سلّمت رشكة شبكات
الحزام والطريق أيضاً إىل تلبية الطموح اإلقليمي األوسع
هواوي البحرية الصينية كابل “حنبعل” الذي يربط تونس
78
بإيطاليا يف العام  ،2009باإلضافة إىل تسليم كابل مهم آخر
بإنشاء نظام أورويب آسيوي يتمحور حول الصني.
يربط ليبيا باليونان يف العام  .2010وقد ولّد هذا األمر هواجس
حول استخدام االستثامرات التجارية الصينية ألنشطة غري العقبات أمام التعاون الصيني الشامل أفريقي
تجارية ،مثل جمع املعلومات االستخباراتية والتعاون البحري/
العسكري يف املتوسط 74.وتنبثق هذه الهواجس عن السابقة كام أظهر القسم السابق ،بدأ تعاون الصني عىل الصعيدين
التي قامت بها مشاريع مبادرة الحزام والطريق يف جنوب األمني والدبلومايس مع شامل أفريقيا يعكس أولوياتها
آسيا ،مثل ميناء هامبانتوتا يف رسيالنكا ،حينام ا ّدعى مسؤولون االقتصادية .ففي حال بقيت بلدان مثل املغرب ومرص والجزائر
رسيالنكيون أ ّن الصينيني شددوا عىل مك ّون جمع املعلومات مستق ّرة وزادت انخراطها االقتصادي والدبلومايس مع الصني،
75
التوسع يف شامل أفريقيا .وفيام
االستخباراتية الذي يرصد كامل حركة املالحة عرب امليناء.
ستتابع مبادرة الحزام والطريق ّ
يراقب الصينيون الوضع السيايس بحذر يف تونس والجزائر،
وقد بدأ أ ّول تح ّرك عسكري صيني بارز يف ليبيا يف العام  ،2011باإلضافة إىل الرصاع يف ليبيا ،ال ّ
شك يف أنّهم يسعون أيضاً إىل
عندما ساعدت بَحريّة جيش التحرير الشعبي يف إجالء حوايل ض ّم هذه البلدان إىل مبادرة الحزام والطريق يف نهاية املطاف.
 40ألف عامل صيني من البالد قبل أن تبارش منظمة حلف
شامل األطليس بش ّن الغارات الجوية .بعد ذلك جرت مناورة ويبدو املغرب البلد األكرث انفتاحاً واستعدادا ً للمشاركة يف مبادرة
عسكرية صينية روسية مشرتكة يف العام  2015يف املتوسط .الحزام والطريق ،نظرا ً إىل اسرتاتيجيته الطموحة للتصنيع وبنيته
ويف العام  ،2017افتتحت الصني أ ّول قاعدة عسكرية لها التحتية املتنامية وتركيزه الواضح عىل جذب استثامر أجنبي.
خارج البالد يف جيبويت .ويف يناير  ،2018توقّفت سفينتان ففي استقصاء سهولة مامرسة أنشطة األعامل للعام ،2019
حل املغرب يف طليعة بلدان شامل أفريقيا (البلد رقم  60من
حرب ّيتان من مجموعة الحراسة البحرية الصينية السابعة ّ
والعرشين يف مدينة الجزائر للقيام بزيارة و ّدية امت ّدت عىل أصل  190بلدا ً) ،وتبعته تونس (البلد رقم  )80ث ّم مرص (البلد
79
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رقم  )120والجزائر (البلد رقم  )157وليبيا (البلد رقم .)186
أربعة أيام كجزء من جولة مدتها أربعة أشهر.
عالوة عىل ذلك ،ت ُعترب ،مرص والجزائر ،الق ّوتان العسكريتان
الكربيان يف شامل أفريقيا ،من بني أه ّم الرشاة لألسلحة
الصينية .وبحسب مرشوع “قوة الصني” الذي أطلقه مركز
الدراسات االسرتاتيجية والدولية“ ،متثّل البلدان األفريقية
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من ناحية أخرى ،ال يزال االستثامر األجنبي يف مرص والجزائر يواجه
عقبات مهمة .فال تزال الرشكات التي متلكها املؤسسة العسكرية
تهيمن عىل الكثري من املشاريع يف مرص ،حتى مع إعراب الرئيس
السييس علناً عن رغبته يف جذب املزيد من االستثامر األجنبي.

يف غضون ذلك ،أبدى املسؤولون الصينيون قلقهم إزاء املستوى
املتزايد من اإلجراءات الروتينية يف مرص والرضر الذي يلحقه ذلك
باملشاريع االستثامرية .وفيام شكّل قانون االستثامر الجديد يف
العام  2017خطوة إيجابية ،أمام مرص الكثري من األعامل لتنجزها
من أجل التخفيف من تحديات مامرسة أنشطة األعامل.
رضت فضائح الفساد أيضاً بسمعة الرشكات الصينية يف
وقد أ ّ
الجزائر حيث تفتقر صفقات البناء بشكل عام إىل الشفافية.
فواجهت رشكة بناء سكك الحديد الصينية ( )CRCCاالنتقاد
بعد بروز مزاعم بإحجامها عن دفع رواتب تقدر قيمتها
بحوايل  4,2مليون دوالر أمرييك .وتلطّخت سمعة مشاريع
كبرية مثل الطريق السيار رشق–غرب نتيجة فضائح فساد
80
متعددة وتأخّر العمل فيها نتيجة التصليحات الالزمة.

التوصيات بشأن السياسات

أكرب ،مثل تجديد اتحاد املغرب العريب قد يؤ ّدي إىل تحقيق
الكثري يف الحرص عىل تنسيق إقليمي أفضل يف مواضيع التجارة
واالستثامر والدبلوماسية والتعاون الدفاعي مع جهات فاعلة
مثل الصني وروسيا والواليات املتحدة واالتحاد األورويب.
ثالثاً ،عىل صانعي السياسات األمريكيني واألوروبيني أن يعوا أ ّن
الفراغات التي خلّفها انسحابهم من شامل أفريقيا ستمأله قوى
صاعدة مثل الصني تسعى إىل تطوير عالقات الراعي–العميل
أكرث مع دول يف املنطقة .وتق ّدم الصني عرضاً جذّاباً لهذه
الدول :متويل منخفض الكلفة ويد عاملة رخيصة وتنظيامت
غري معقَّدة وح ّد أدىن من البريوقراطية والتزام بعدم التدخل
يف الشؤون السياسية .وعىل أوروبا ،عىل وجه الخصوص ،أن
تحذر من املخاطر األمنية املنبثقة عن حضور صيني متزايد
يف املنطقة وينبغي أن تتح ّرك بشكل أرسع لتنفيذ االتفاقيات
التجارية املقرتحة ،عىل غرار اتفاقية التجارة بني أفريقيا واالتحاد
األورويب واتفاقيات تجارة ح ّرة مختلفة مع دول شامل أفريقيا.

عىل دول شامل أفريقيا أن تخطّط بدقّة النخراطها االقتصادي
والسيايس مع الصني ،وإلاّ خاطرت مبواجهة التعقيدات يف ما الخامتة
بعد .باملثل ،من الرضوري أن يأخذ صانعو السياسات األمريكيون
واألوروبيون بعني االعتبار أثر انسحابهم من شامل أفريقيا ،مع أ ّن الصني قد سبق أن حقّقت تق ّدماً يف شامل أفريقيا
توسع الحضور الصيني يف املنطقة.
من خالل مبادرة الحزام والطريق ،ال تزال روابطها السياسية
باإلضافة إىل تداعيات ُّ
واالقتصادية مع املنطقة غري راسخة نسبياً .غري أنّه من املتوقّع
وترسخها يف السنوات القادمة،
توسع الصني هذه الروابط ّ
أ ّوالً ،يجب أن تَجري املفاوضات حول التمويل الصيني بشفافية ،أن ّ
نظرا ً إىل السوابق الرديئة التي أطلقتها املشاريع الصينية يف جنوب نظرا ً إىل مدى أهمية املنطقة من الناحية االسرتاتيجية.
آسيا وأمريكا الالتينية .وكام سبق أن ذكرنا ،قد يكون لل َدين
رض يف التنمية ويجدر مقاربته بحذر .وستزداد وتَعد العالقة املتنامية بني الصني والبلدان الشامل أفريقية
الصيني أث ٌر م ّ
أهمية تفادي مصائد الدين التي أغرقت بلداناً أخرى ،مع تنامي بفوائد ج ّمة تطال جميع األطراف ،لكن ينبغي تفادي عدد
التمويل الصيني يف شامل أفريقيا ومع انطالق مشاريع بنى من العقبات املحتملة .فكام ذكرنا سابقاً ،يجدر أن تحذر
تحتية مهمة .وعىل بلدان الشامل أفريقية التي تستقبل الرشكات الحكومات يف شامل أفريقيا مخاطر ال َدين واملراقبة ،فيام يتعينّ
الصينية يف أرضها أن تتخذ االحتياطات الالزمة للحرص عىل ألاّ عىل الحكومات الغربية أن تتّخذ خطوات لتخفيض التداعيات
تتح ّول املشاريع االقتصادية نحو جمع املعلومات االستخباراتية األمنية الناجمة عن حضور صيني متزايد إىل أقىص ح ّد.
واملراقبة ،كام أظهر مثل ميناء هامبانتوتا يف رسيالنكا.
يف املستقبل ،عىل صانعي السياسات يف الصني وشامل أفريقيا
نتائج وأوروبا والواليات املتحدة أن يعملوا معاً للعثور عىل أساليب
ثانياً ،يزيد احتامل أن تحقّق حكومات شامل أفريقيا َ
إيجابية ج ّراء انخراطها مع الصني يف حال متكّنت من التباحث انخراط تعود بالفائدة عىل جميع األطراف وتجلب معها
بصوت مو ّحد مع الصينيني .فحالياً ،تنخرط هذه البلدان مع االزدهار واالستقرار إىل حوض املتوسط .يف حال متكّنوا من
الصني يف عالقات ثنائية ،أو من خالل منتديات إقليمية متعددة القيام بذلك ،سيضع هذا اإلنجاز القاعدة األساس إلنشاء
األطراف ،مثل منتدى التعاون الصيني األفريقي ومنتدى تعاون مثمر ومفيد بشكل متبادل لسنوات وسنوات ،واعدا ً
التعاون بني الصني والدول العربية .غري أ ّن تكامالً إقليمياً مبستقبل مرشق ملنطقة شامل أفريقيا ورشكائها.
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تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب
ّ
املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.
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املجتمع املدين .وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:
I.Iالعالقات الدولية يف الرشق األوسط
IIIIاألمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
IIIIIالنمو الشامل وتكافؤ الفرص
IVIVإصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن
ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع
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السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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