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مقدمة

نوعها،  من  فريدة  تنموية  جتربة  ما�سية  �سنة  ثالثني  من  اأكرث  طوال  ال�سني  �سهدت 

بداأت منذ العام 1978 بقيادة الزعيم ال�سيني دينغ �سياو بينغ، وبلغت حداً من النجاح 

األقابًا واأو�سافًا متعددة، مثل »املعجزة« و »التنني«. لكنها ما  الت�ساعدي ا�ستحقت معه 

لبثت اأن تعرثت مع نهاية العقد االأول من القرن احلايل، لتبداأ مرحلة جديدة بزعامة �سي 

للبحث  مثاليًا  منوذجًا  ت�سكل  التجربة  هذه  بقيت  ذلك  مع   .Xi Jin Ping بينغ  جني 

والدرا�سة، خ�سو�سًا مع حتقيقها كل هذا النجاح االقت�سادي يف ظل منط اإنتاج ا�سرتاكي 

بخ�سائ�ص ع�رضية متميزة، مكنته من اال�ستجابة ل�رضوط احلد االأدنى القت�ساديات ال�سوق.

 وما �سّد انتباه الباحثني واملراقبني هو متّكن هذا النموذج التنموي من حتقيق اإجنازات 

اقت�سادية واجتماعية بالغة االأهمية خالل فرتة وجيزة ن�سبيًا. ففي الوقت الذي كانت فيه 

الدول املتطورة اقت�ساديًا والدول النامية على حد �سواء تتخبط باأزمة مالية طاحنة تهاوت 

معها بور�ساتها الواحدة تلو االأخرى، دافعة معدالت النمو نحو القعر ومعدالت البطالة 

نحو م�ستويات تعدت اأرقامها اخلانة الواحدة، كانت ال�سني حتقق معدالت منو عالية جداً 

ال�سيني  ال�سعب  اأفراد  من  املاليني  مئات  بذلك  منت�سلة  االأحيان %14،  بع�ص  بلغت يف 

من براثن الفقر، ومت�سدرة قائمة التجارة اخلارجية الدولية بالب�سائع. االأمر الذي مكنها 

من تكوين احتياطي هائل بالعمالت االأجنبية حتولت معه اإىل مّمول رئي�سي لديون اخلزينة 

االأمريكية.

الدرو�ص  من  الكثري  هناك  ال�سينية،  التنموية  بالتجربة  العامل  انبهار  مدى  عن  ومبعزل 

التي ميكن ا�ستلهامها منها، ولكن مع توّخي احلذر يف مقاربة التجارب التنموية عمومًا 

والتجربة ال�سينية خ�سو�سًا. وذلك جتنبًا للفهم اخلاطىء واال�ستن�ساخ االأعمى، ملا انطوت 

عليه هذه التجربة من �سلبيات �سناأتي على ذكرها، قد دفع ثمنها املجتمع ال�سيني والعامل 

ال�سينية  التجربة  من  ا�ستلهامه  الذي ميكن  االأهم  الدر�ص  فاإن  ذلك  �سواء. ومع  على حد 
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لتحقيق التمّيز واالإبداع يكاد ينح�رض مبدى قدرة الدولة على تطويع اأمناط النمو املتعددة، 

مبا ين�سجم مع خ�سائ�سها وقدراتها الثقافية واملادية، ويتما�سى اأي�سًا مع ظروفها و�رضوط 

حتقيق �سيادتها وا�ستقاللها.

اإال اأن هذا االإعجاب العاملي باالإجناز ال�سيني �رضعان ما حتول خالل ال�سنوات القليلة 

املا�سية اىل ما ي�سبه الذعر، الذي بات ي�سغط على اأع�ساب �سانعي القرار االقت�سادي يف 

الدول ال�سناعية الكربى. فما اأن بداأت عوار�ص الركود تظهر على االقت�ساد ال�سيني مع 

الكثري  ال�سناعي وتراجعت  العامل  ا�سطرب  النمو من 10% اىل 7%، حتى  ن�سبة  تراجع 

من التوقعات، لتهبط معها العديد من املوؤ�رضات االقت�سادية واملالية. وبات الرتقب والقلق 

�سيدي املوقف بالرغم من اجلهود التي بذلتها احلكومة ال�سينية لطماأنة دول العامل حول 

�سالمة اقت�سادها. فمع حتول ال�سني اإىل ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل بعد الواليات املتحدة 

االأمريكية، باتت هذه الدولة النامية الكربى ت�سكل قاطرة لالقت�ساد العاملي بكل اأطيافه. 

وذلك يف موقف يكاد يكون كاريكاتوريًا وميكن تلخي�سه بالقول » اإذا ما عط�ست ال�سني 

فلي�ستعد العامل للزكام«.

ولتطويق عوار�ص الركود امل�سار اإليه �سهدت ال�سني خالل ال�سنتني االأخريتني، وحتديداً 

مع تويّل الرئي�ص �سي جني بينغ مقاليد ال�سلطة مطلع �سنة 2013، ور�سة اإ�سالحات داخلية 

وذلك  م�سبوقة،  ن�سطة وغري  ديبلوما�سية خارجية  اإىل جانب حركة  ال�سعد  على خمتلف 

خم�ص  من  يقرب  ما  معي�سة  لتاأمني  بالداخل  ال�سينية  االن�سغاالت  من  طويلة  عقود  بعد 

�سكان العامل، فيما كانت الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد ال�سوفياتي ي�ستاأثران بالقرار 

الدويل.

اخلارجية  الديبلوما�سية  واحلركة  ال�سينية  الداخلية  االإ�سالحات  هذه  اأ�سفرت  وقد 

املواكبة عن ا�سرتاتيجية �سينية جديدة كادت تطبع خمتلف وجوه احلياة واالأن�سطة اليومية 

لل�سني، بكل اأبعادها ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية، ال بل حتولت اإىل بو�سلة 

اأما عنوان هذه اال�سرتاتيجية فهو »مبادرة احلزام والطريق«،  لل�سيا�سة اخلارجية ال�سينية. 

والتي هي يف الواقع حا�سل دمج مبادرتني هما: »طريق احلرير- احلزام االقت�سادي« و » 

طريق احلرير البحري للقرن 21«. 
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ومبا اأن هذه املبادرة تعك�ص يف الواقع ت�سميمًا �سينيًا على القيام بدور اأكرث فاعلية، ال بل 

قياديًا يف معاجلة ق�سايا النظام الدويل، فقد اأثارت وال تزال عا�سفة من املواقف الداخلية 

وبع�سها  ال�سينيني.  والنموذج  للتجربة  خاطىء  فهم  من  اأ�سا�سًا  ينطلق  بع�سها  والدولية، 

االآخر، خ�سو�سًا املواقف الغربية منها، يتعمد جتاهل اإجنازات النموذج ال�سيني اإن مل يكن 

ت�سويهه، مثرياً ال�سبهات حول املبادرة باحلديث عن ما ي�سمى »التهديد ال�سيني«. وكاأنها 

»ح�سان طروادة« اإقت�سادي يعيد  �سياغة الدور ال�سيني باجتاه لعب دور اأكرب على ال�سعيد 

العاملي، كقطب فاعل يف ال�سيا�سة الدولية اإىل جانب القطبني االآخرين االأمريكي والرو�سي. 

لذلك، و�سعيًا لتكوين فهم �سحيح لهذا النمط االقت�سادي الذي �سغل العامل، مبا يف 

اأو  �سلبًا  �سواء  املت�رضعة  املواقف  عن  بعيداً  اال�سرتاتيجية اجلديدة،  اأبعاد وطروحات  ذلك 

اإيجابًا، حتاول هذه الدرا�سة ت�سليط ال�سوء على التجربة التنموية ال�سينية، بدءاً من تاأ�سي�ص 

ال�سني بجغرافيتها احلديثة عام 1949 مع احلزب الوطني )الكومنتانغ( وحتى نهاية �سنة 

2015 حتت قيادة احلزب ال�سيوعي بزعامة �سي جني بينغ.

االقت�سادي  التطور  يتناول  االأول  اإىل جزاأين،  تق�سيمها  فقد جرى  للدرا�سة  وت�سهياًل 

لل�سني وعالقاتها االقت�سادية كالتجارة اخلارجية واال�ستثمارات وامل�ساعدات اخلارجية، 

مبادرة  يتمحور حول  فهو  الثاين  اجلزء  اأما  ال�سيني.  ال�سيا�سي  النظام  عن  ملحة  تقدمي  مع 

تطلعاتها  جانب  اإىل  وم�سمونها،  التاريخية  خلفيتها  ذلك  يف  مبا  والطريق«،  »احلزام 

واأهدافها ودوافعها واآليات تنفيذها، ف�ساًل عن فر�ص جناحها والتحديات التي ميكن اأن 

تواجهها، وموقع ال�رضق االأو�سط يف اال�سرتاتيجية ال�سينية اجلديدة، باالإ�سافة اإىل ملحق 

عن ال�سكان وجغرافية ال�سني.
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م�سرية التنمية

وتطور العالقات االقت�سادية لل�سني

اجلزء االأول
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1. ملحة حول النظام ال�سيا�سي ال�سيني: 

املوؤ�س�ص  بو�سفه  البالد  يف  العليا  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  يت�سدر 

الوحيد جلمهورية ال�سني ال�سعبية. وهو يدير البالد من خالل عدد من االأجهزة ال�سيا�سية 

كما يلي:

ر�سم بياين رقم 1 : هيكلية ال�سلطة ال�سيا�سية يف ال�سني

	 احلزب ال�سيوعي: يتكون احلزب ال�سيوعي ال�سيني من 85 مليون ع�سو مبا يجعله

اجلي�ص،  و�سباط  الدولة،  م�سوؤويل  كبار  ع�سويته  يف  ي�سم  وهو  العامل.  يف  حزب  اأكرب 

واملزارعني، والعمال، واملوظفني. وميتد تاأثريه ليطال خمتلف جماالت احلياة اليومية لل�سينيني 

اإىل حد اأن االن�سمام للحزب ال�سيوعي يعطي االأع�ساء فر�سًا اأف�سل يف احلياة العامة قيا�سًا 

على غريهم من عامة ال�سعب. يراأ�ص احلزب االأمني العام الذي يعترب رئي�ص الدولة يف اآن 

واحد. ويتبع له جمموعة من اللجان املركزية، بع�سها مرتبط مبوؤ�س�سات الدولة الع�سكرية 

واملدنية وبع�سها االآخر يرتبط مبا�رضة بالتنظيم احلزبي.
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	 .ال�سعبية ال�سني  جلمهورية  الرئي�سية  االإدارية  ال�سلطة  ي�سكل  وهو  الدولة:  جمل�س 

رئي�ص،  نواب  ثالثة  تنفيذي،  رئي�ص  نائب  املجل�ص،  رئي�ص  هم:  ع�سواً  من 35  ويتاألف 

خم�سة م�ست�ساري دولة )من بينهم وزيران يحمالن حقائب(، 20 وزيراً، م�سوؤول البنك 

املركزي، م�سوؤولو جلان مركزية ثالث، وم�سوؤول مكتب التدقيق الوطني. وي�سكل الرئي�ص 

الدولة«،  ملج�ص  التنفيذية  »اللجنة  ب  يعرف  ما  اخلم�سة  وامل�ست�سارين  االأربعة  نوابه  مع 

الذي يجتمع دوريًا ب�سكل اأ�سبوعي، فيما يجتمع املجل�ص بكل اأع�سائه كل �ستة �سهور. 

ويتبع للجنة اأي�سًا 38 منظمة حكومية تدار مركزيًا. ويعترب جمل�ص الدولة م�سوؤواًل ب�سكل 

مبا�رض عن اأعمال احلكومات املحلية يف املقاطعات. ويعترب رئي�ص جمل�ص الدولة اأحد اأع�ساء 

اللجنة العليا للمكتب ال�سيا�سي يف احلزب ال�سيوعي ال�سيني. ويتوىل جمل�ص الدولة مراقبة 

وزارة الدفاع الوطني، اإال اأنه غري م�سوؤول عن »جي�ص التحرير ال�سعبي« )اجلي�ص الر�سمي 

ال�سيني( الذي يتبع مبا�رضة للجنة الع�سكرية املركزية.

	 حمكمة ال�سعب العليا: وهي متثل جهاز الق�ساء االأعلى يف الدولة، اإىل جانب حماكم

�سعبية حملية وحماكم ع�سكرية. وهي م�سوؤولة اأمام جمل�ص ال�سعب الوطني وجلنته الدائمة، 

اال�ستئناف  وق�سايا  للبالد  الكربى  الق�سايا  يف  تنظر  وهي  تقاريرها.  لهما  تقدم  حيث 

واالإ�رضاف على اإجراءات املحاكمة للمحاكم ال�سعبية املحلية واملحاكم الع�سكرية.

	 النيابة ال�سعبية العليا: وهي مبثابة اأجهزة رقابية للدولة. متار�ص مهامها با�ستقاللية تامة

اإىل اجلهات  اأعمالها  بتقدمي تقارير عن  بقية االأجهزة. ولكنها ملزمة  بعيداً عن تدخالت 

النيابات  قيادة  مهامها:  ومن  الدائمة.  وجلنته  الوطني  ال�سعب  مبجل�ص  املتمثلة  امل�سوؤولة 

املحلية ال�سعبية، رفع االعرتا�سات اإىل حمكمة ال�سعب العليا �سد اأحكام املحاكم ال�سعبية 

حماكمات  على  القانونية  الرقابة  واالإ�سالحيات،  ال�سجون  اأعمال  على  الرقابة  املحلية، 

املحاكم وحتقيقاتها يف الق�سايا اجلنائية..

	 يبلغ عدد اأع�ساء املجل�ص الوطني 3000 ع�سو :)NPC( جمل�س ال�سعب الوطني

يجري انتخابهم كل خم�ص �سنوات عرب انتخابات دميوقراطية ت�سمل املقاطعات )با�ستثناء 

األف  لكل 450  نائب واحد  الذاتي، مبعدل  احلكم  والبلديات ومناطق  تايوان(  مقاطعة 

مواطن. وهذا املجل�ص يحتل �سكليًا قمة الهرم ال�سيا�سي يف ال�سني بح�سب د�ستور الدولة 

الذي اأقر �سنة 1982على ال�سكل التايل: 
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ر�سم بياين رقم 2 : هرمية املوؤ�س�سات ال�سيا�سية احلاكمة يف ال�سني

ومن اأبرز  �سالحيات جمل�ص ال�سعب الوطني ما يلي:

مراقبة تنفيذ الد�ستور.	 

�سن وتعديل القوانني االأ�سا�سية املتعلقة بال�سوؤون املدنية.	 

انتخاب الرئي�ص ونائب الرئي�ص جلمهورية ال�سني ال�سعبية.	 

انتخاب رئي�ص املحكمة العليا لل�سعب.	 

اإبرام خطط التنمية االقت�سادية واالجتماعية لالأمة.	 

احلكومة 	  �سلطة  حتت  واملقاطعات  البلديات  الذاتي،  احلكم  مناطق  اإن�ساء  اإبرام 

املركزية.

	 نظريًا  )Politburo Standing Committee):ال�سيا�سي للمكتب  العليا  اللجنة 

حتتل اللجنة املركز الثاين يف هرمية ال�سلطة ال�سينية. ولكن تعترب عمليًا مركز �سناعة القرار 

وال�سلطة الفعلية يف البالد. فهي تتوىل مهام املجل�ص الوطني كاملة عندما ال يكون يف حالة 

نف�سه  الذي هو  العام للحزب  ال�سكرتري  بينهم  اأع�ساء من  �سبعة  تتكون من  انعقاد. وهي 

بينغ(  �سي جني  )حاليًا  اأي�سًا  العليا  املركزية  الع�سكرية  اللجنة  ورئي�ص  اجلمهورية  رئي�ص 

لعام  الثاين  ت�رضين  بتاريخ 15  ال�سبعة  اللجنة  اأع�ساء  انتخب مع  الذي   )Xi Jin Ping(

2012. ويتم انتخاب اللجنة العليا للمكتب ال�سيا�سي من قبل املجل�ص ال�سيا�سي للحزب 
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ال�سيوعي املّكون من 25 ع�سواً واملنتخب بدوره من قبل اللجنة املركزية للحزب املكونة 

هذه  مهام  اأبرز  ومن  رديفًا.  يقارب 171 ع�سواً  وما  الع�سوية  كاملي  اأع�ساء  من 205 

اللجنة ما يلي:

تعديل القوانني املربمة بوا�سطة جمل�ص ال�سعب الوطني. 	 

مراقبة عمل جمل�ص الدولة، حمكمة ال�سعب العليا واللجنة املركزية الع�سكرية.	 

تعيني واإقالة نائب الرئي�ص وق�ساة املحكمة العليا بناء على تو�سية رئي�ص الدولة.	 

اختيار الوزراء والبعثات عندما ال يكون املجل�ص الوطني يف حالة انعقاد.	 

	 ومناطق والبلديات  املقاطعات  يف  املجال�ص  هذه  توؤ�س�ص  املحلية:  ال�سعب  جمال�س 

احلكم الذاتي مبا�رضة حتت �سلطة احلكومة املركزية. ومن مهام هذه املجال�ص ما يلي:

	.التاأكد من التطبيق ال�سحيح للقوانني الد�ستورية يف مناطق اإدارية حمددة

	 اخلدمات وتطوير  للمقاطعة  والثقافية  االقت�سادية  التنمية  خطط  وتنفيذ  تطوير 

العامة والبنى التحتية.

	 مبختلف ونوابهم  البلديات  وروؤ�ساء  ونوابهم  املقاطعات  حكام  ا�ستدعاء 

م�ستوياتهم.

	 ال�سلطة يف م�ستويات  اأدنى  ي�سكلون  وهوؤالء  الوطني:  ال�سعب  اإىل جمل�س  املندوبون 

ال�سني. وهم ينتخبون من قبل جمال�ص ال�سعب املحلية يف املقاطعات ومناطق احلكم الذاتي. 

وت�سمل �سالحيات هوؤالء املندوبني عندما يكون جمل�ص ال�سعب الوطني يف حالة انعقاد 

ما يلي:

- مناق�سة م�ساريع القوانني.

- الت�سويت يف حالة االنتخاب وامل�ساركة يف التعيني.

- تقدمي االقرتاحات للمجل�ص.

2. التطور االقت�سادي لل�سني منذ العام 1978 وحتى العام 2012

2-1- منوذج التنمية االقت�سادية واجتاهات تطوره

االأكرب  النامية  الدولة  بو�سفها  ال�سني،  اأ�سبحت  املا�سي  القرن  ثمانينيات  مطلع  منذ 

االقت�سادية  بال�سوؤون  املعنيني  واملراقبني  امل�ستثمرين  واهتمامات  اأنظار  حمط  العامل،  يف 
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اإىل  اأزمة  من  تنتقل  الغربية  االقت�سادات  كانت  وفيما  ال�سواء.  على  واجليوبوليتيكية 

اأخرى، اآخرها االأزمة املالية اخلطرية اأواخر العقد االأول من هذا القرن )2008(، كانت 

املحلي  الناجت  منو  ن�سبة  متو�سط  بلغ  فقد  ونوعًا.  كمًا  اإنتاجها  من حجم  ت�ساعف  ال�سني 

االإجمايل لالقت�ساد ال�سيني )GDP( 10،2% خالل االأعوام ال�سابقة ل�سنة 2010، قبل 

تباطوؤ يف هذا االقت�ساد خالل  اإىل 8% مع بداية ظهور موؤ�رضات  الن�سبة  اأن ترتاجع هذه 

العاملي من  االقت�ساد  اإىل  ال�سيني  االقت�ساد  بذلك حجم  لريتفع  الفرتة 2014-2011. 

1،8% �سنة 1978 اإىل 9،3% �سنة 2010 ثم اإىل 13،3% عام 2014. حيث بلغ حجم 

2014. كذلك ارتفع حجم 
)1(

الناجت املحلي االإجمايل لل�سني 10،36 تريليون دوالر عام 

التجارة ال�سينية بالب�سائع من 35،5 مليار يوان )اأي ما يوازي 20،6 مليار دوالر باأ�سعار 

�رضف �سنة NBS, 2014()1978(، وهو ما ي�ساوي واحد يف املئة من التجارة العاملية 

التجارة  اأي ما ن�سبته 11،3% من حجم  اإىل 4303 مليار دوالر �سنة 2014،  حينها، 

.)MOFCOM, 2015( العاملية

حيث  هائلة،  ثروات  مبراكمة  لل�سني  �سمح  امل�سبوق  غري  االقت�سادي  التطور  هذا 

يناهز 5940 مليار دوالر حتى نهاية عام  العملة االأجنبية ما  بلغ حجم احتياطياتها من 

البنى التحتية املادية واالجتماعية  . االأمر الذي مكنها من زيادة توظيفاتها يف 
)2(

2013

على ال�سواء. فقامت ب�سق الطرقات وت�سنيع وت�سيري القطارات ال�رضيعة واإن�ساء املطارات 

وال�سحة  التعليم  خدمات  وتعميم  االجتماعي  والتوا�سل  االت�سال  و�سبكات  واملرافىء 

والتقدميات االجتماعية وما اإىل ذلك. مما �ساهم يف ارتفاع ن�سيب الفرد من الناجت املحلي 

، اأي ما ي�ساوي 316،2 دوالر �سنة 1990 اىل 47836 
)3(

)RMB( من 1644 يوان

الن�سيب  ويبلغ هذا   .)UNDP، 2015(2014 سنة� يقارب 7594 دوالر  ما  اأو  يوان، 

اأعاله يف املقاطعات ال�ساحلية مثل : تياجنني وبكني و�سانغهاي وجيانغ�سو. 

 GDP at Market Prices, the World Bank- IBRD.IDA, data.worldbank.org  -1

 China’s Foreign Asset More Than its Half GDP, Kenneth Rapoza, Forbes, April -2

.7, 2014

اأيلول  ل�سهر  ال�رضف  باأ�سعار  يوان   6.3 حوايل  الدوالر  وي�ساوي   . ال�سينية  العملة  هو   )RMB( اليوان   -3

.2015
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وميكن القول اإن احلكومات ال�سينية املتعاقبة متكنت بذلك من تخفي�ص ن�سبة الفقر من %94 

يف الريف و 44،5% يف احل�رض اإىل 26% و 1،7% على التوايل خالل الفرتة 2005-1980، 

مبا يعني تخلي�ص اأكرث من 790 مليون �سخ�ص من براثن الفقر خالل ال�سنوات الثالثني االأخرية،  

.
)4(

 اأي   ما  يفوق70% من االنخفا�ص  يف عدد الفقراء على م�ستوى العامل خالل الفرتة ذاتها

وهو ما ي�سع ال�سني يف طليعة الدول املتميزة يف حتقيق االأهداف االألفية للتنمية التي حددتها 

.
)5(

االأمم املتحدة حتى العام 2015

االقت�سادي واالجتماعي عمومًا وحيثيات منو  التحول  اأف�سل حلقيقة  اأجل فهم  ومن 

فقرية  دولة  من  ال�سني  ل  حوَّ والذي  خ�سو�سًا،  وقوته  �سعفه  ونقاط  ال�سيني  االقت�ساد 

على  ال�سوء  ت�سليط  من  بد  ال  العامل،  يف  اقت�ساد  وثاين  النامية  الدول  اأكرب  اإىل  منعزلة 

اإليه  فيما و�سلت  جمموعة حمددات داخلية وخارجية �سكلت مبجموعها عوامل حا�سمة 

دينامية خا�سة  رئي�سي ذي  داخلي  ال�سيني كمحدد  العمل  �سوق  الأهمية  ونظراً  ال�سني. 

فاإننا �سنعر�سه ب�سيء من التف�سيل، اإىل جانب حمددات اأخرى ذات اأهمية الجتاهات منو 

االقت�ساد ال�سيني:

2-1-1- موا�سفات �سوق العمل ال�سيني:

يف  الكبري  للت�سارب  نظراً  كبرية  �سعوبات  من  ال�سيني  العمل  �سوق  درا�سة  تخلو  ال 

ل�سنة 2014  اقت�ساديًا  النا�سطني  فعدد  منها.  الر�سمية  املتوفرة مبا يف ذلك  االإح�سائيات 

و793   ،
)6(

ال�سيني الدولة  جمل�ص  تقديرات  بح�سب  �سخ�ص  مليون   900 بني  يرتاوح 

. ويف 
)7(

)NBSC( ال�سيني الوطني لالإح�ساء  مليون �سخ�ص بح�سب تقديرات املكتب 

 WB: China’s National Poverty Line is Higher Than its New Standard, Jiao Meng, -4

Beijing Review, Feb. 5, 2016

5- يبلغ عدد هذه االأهداف ثمانية تطال املجاالت التالية: اإزالة الفقر واجلوع املدقع، حتقيق التعليم االبتدائي، 

امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة، تقلي�ص وفيات االأطفال، حت�سني �سحة االأمومة، احتواء مر�ص االإيدز واملالريا 

وبقية االأمرا�ص، اال�ستدامة البيئية، ال�رضاكة العاملية من اأجل التنمية.

 Li Keqiang, Premier of the State Council, Report on the Work of the Government,-6

.National People Congress, March 2015
.National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2014  -7
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التو�سيف العام للنا�سطني قطاعيًا ومناطقيًا )بح�سب املكتب الوطني نف�سه( نرى اأن هوؤالء 

يتوزعون على ال�سكل التايل:

الزراعة: %31

ال�سناعة: %29

اخلدمات: %40

يعمل  فيما  ريفية،  مناطق  يف  يعملون  العاملة  اليد  من   %49،1 فاإن  مناطقيًا،  اأما 

حول  ال�سيني  لالإح�ساء  الوطني  املكتب  رقم  اعتماد  ومع  ح�رضية.  مناطق  يف   %50،9

�سترتاوح  البطالة  ن�سبة  فاإن  ل�سنة 2014،  �سخ�ص  مليون  اأي 769  فعليًا،  العاملني  عدد 

)8(
ر�سمية غري  اأ�رضية  م�سوحات  وكانت  التقديرات.  باختالف   %3 و   %14،6  بني 

 قدرت ن�سبة البطالة ل�سنة 2009 مبا يقارب 8،9%. ومبعزل عن الن�سب الواقعية للبطالة، 

اإيجاد 13،6 مليون فر�سة عمل �سنة  اأن ال�سلطات ال�سينية متكنت فعليًا من  فمن املوؤكد 

2013 وحدها، اأي مبا يفوق كثرياً الهدف املحدد ب�سقف 10 ماليني فر�سة عمل لل�سنة 

ذاتها.

يبقى االأهم وهو اأن جوهر م�سكلة البطالة يف ال�سني ال يكمن يف قلة فر�ص العمل، 

واإمنا يف عدم مطابقة موا�سفات قوة العمل املعرو�سة من اخلريجني ال�سباب مع متطلبات 

ال�سوق، االأمر الذي يرفع ن�سبة البطالة بينهم. فمعظم اخلريجني يحملون �سهادات جامعية 

ذات اخت�سا�سات اأدبية ونظرية ال تخدم �ساحبها، اللهم �سوى يف اال�ستجابة ملتطلبات 

القيم والتقاليد االجتماعية التي متنح �ساحب ال�سهادة اجلامعية مكانة اإجتماعية معينة. 

وهذا الواقع، الذي ي�سكل اأحد اأبرز وجوه م�سكلة �سوق العمل ال�سيني، �سكل ثغرة 

كبرية باتت ت�ستهلك حيزاً كبرياً من جهود احلكومة، التي بداأت العمل على اإعادة النظر 

العلوم  ت�سجيع  على  بالرتكيز  وذلك  املا�سي.  القرن  ت�سعينيات  منذ  التعليمي  بنظامها 

يدمج بني  تعليم وتدريب مهني  نظام  بناء  اإىل جانب  والتكنولوجيا والهند�سة والفيزياء، 

 Unemployment and Labor Force Participation in China: Long Run Trends &  -8

 Short Run  Dynamics, Shuaizhang Feng – Ying Yao Hu – Robert Moffit, October
 .21, 2014
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التعليم واالإنتاج وي�سجع التعاون بني اأ�سحاب العمل واملوؤ�س�سات املهنية. وكموؤ�رض على 

التطبيقية  ال�سهادات  حملة  يف  ال�سناعية  الدول  تت�سدر  ال�سني  باتت  اجلهود  هذه  جناح 

حملة  من  ال�سينيني  اخلريجني  ن�سبة  بلغت  حيث   .2008 ل�سنة  اإليها  امل�سار  العلوم  يف 

 .
)9(

االخت�سا�سات نف�سها 42% مقابل 14% للواليات املتحدة االأمريكية

وهذه الفجوة الهيكلية يف املهارات املطلوبة قيا�سًا على فر�ص العمل املتاحة لها وجه 

الريفية  العاملة  لليد  الوا�سع  النزوح  التعليمي ليطال ظاهرة  النظام  اآخر، يتعدى اخللل يف 

نحو املدينة حتت تاأثري فارق االأجور الكبري بني الريف واملدن، اإىل حد اأن ما يزيد عن ن�سف 

اأ�سول  مليون عامل من  ريفية )حوايل 270  اأ�سول  املدينية هم من  املناطق  العاملني يف 

اخلدمات  قطاعات  اعتمدت  فلطاملا   .
)10(

اإجمااًل( العاملة  القوى  ثلث  ي�سكلون  ريفية 

وال�سناعات املختلفة يف املقاطعات واملدن ال�ساحلية ال�رضقية للبالد على الريف، كخزان 

كبري يفي�ص باليد العاملة الرخي�سة التي �سكلت مزاحمة �سديدة للعمال احل�رضيني. فقد بلغ 

عدد العمال الوافدين من الريف اإىل احلوا�رض املدينية خالل الفرتة 1997-2007، على 

�سبيل البيان ال احل�رض، ما بني 120 اإىل 137 مليون عامل ريفي. واإن كانت امل�سادر تتوقع 

.
)11(

اأن يكون هذا العدد قد انخف�ص كثرياً لي�سل اإىل 30 مليون نازح �سنة 2015 

العمالة  من  املحدود  غري  الفائ�ص  على  املفرط  االعتماد  حقبة  اإن  القول  ميكن  لذلك 

عوامل  تاأثري  حتت   2007 �سنة  من  اعتباراً  االنتهاء،  على  �سارفت  قد  الرخي�سة  الريفية 

عديدة جمتمعة، اأبرزها ما يلي:

	 البدء باإعادة هيكلة املوؤ�س�سات االقت�سادية اململوكة للدولة منذ ت�سعينيات القرن

املا�سي. االأمر الذي طال ب�سكل خا�ص عمال املدن ذوي االأ�سول الريفية، املوجودين 

ال�سنوات  يف  تقريبًا  ن�سفهم  حّتول  حيث  االإنتاجية.  الدولة  وقطاعات  موؤ�س�سات  يف 

اإعادة تاأهيل مهني  اإما اإىل القطاع اخلا�ص )بعد خ�سوع العديد منهم لربامج  االأخرية 

مكثفة( اأو عادوا اإىل م�سقط راأ�سهم حاملني معهم تعوي�سات نهاية خدمتهم. مما اأدى 

 China’s World’s Largest Supplier of Educated Workers: Annalyn Censky, June  -9

15, 2012
 China’s Labor Market in the “New Normal”: Raphael Lan – Xiao Guang  Alfred -10

.Schipke, IMF, July 2015

China’s Labor Market in the «New Normal« -11  م�سدر �سابق   ...
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اإىل تراجع ح�سة موؤ�س�سات الدولة )SOE’s( وبقية القطاعات اال�سرتاكية من %97 

)12(
 قبل الت�سعينيات اىل ما دون الن�سف من اإجمايل القوى العاملة ذات االأ�سول الريفية

 خالل العقد االأول من القرن الواحد والع�رضين.

	.تراجع معدالت النمو االقت�سادي، وبالتايل تقّل�ص فر�ص العمل يف املدن

	 راجع االإطار رقم( »Hukou – سعوبة اال�ستمرار بالعي�ص يف ظل نظام »هيوكو�

1 حول هذا النظام(، الذي يحرم العمال النازحني من مناطق اأخرى داخلية الكثري من 

احلقوق االجتماعية واخلدمات املمنوحة للعمال املقيمني.

	 تراجع عدد النا�سطني اقت�ساديًا مبعدل 3،7 مليون �سخ�ص بني العامني 2013 و

2014، بالتزامن مع ات�ساع �رضيحة ال�سكان من كبار ال�سن، وما يرتتب على ذلك من 

زيادة التقدميات االجتماعية واالإنفاق ال�سحي. االأمر الذي اأدى اإىل تراجع ن�سبة امل�ساركة 

)13(
.

 
يف الن�ساط االقت�سادي من 70،7% �سنة 2007 اىل 67،7% �سنة 2013

China’s Labor Market in the «New Normal« -12 م�سدر �سابق   ...

 How Does China Compare, OECD Employment Outlook 2014, September  -13

.2014

»Hukou – اإطار رقم (1(: نظام »هيوكو

هو عبارة عن ت�رشيح اإقامة متنحه الدوائر احلكومية املخت�سة للمقيمني اجلدد. ويت�سمن معلومات �سخ�سية 

حول املقيم، منها: االأ�سم، م�سقط الراأ�س، رقم ال�سجل، عنوان االإقامة احلايل وتاريخ االإقامة. ي�ستخدم هذا 

لذلك  االأ�سليني.  للمقيمني  التي متنح عادة  التقدميات احلكومية،  للح�سول على  الت�رشيح كم�ستند ر�سمي 

التقدميات واخلدمات  الكثري من  يفقد  العمل  اأخرى بهدف  اإىل منطقة  راأ�سه  يغادر م�سقط  الذي  فال�سخ�س 

املذكورة، مبا يف ذلك ت�سهيالت ال�سكن وال�سمان االجتماعي والتقدميات ال�سحية والتعليم. 

وغالباً ما ت�ستخدم احلكومة هذا النظام كو�سيلة غري مبا�رشة ل�سبط نزوح اليد العاملة من االأرياف نحو 

اأو حتى من مدينة اإىل اأخرى �سمن املقاطعة نف�سه. غري اأن االأ�رشار التي ت�سبّب بها هذا النظام على  املدن، 

الإنتاجهم  املنا�سب  املكان  بحرية يف  والعمل  العي�س  من  العمال  منع  ب�سبب  العمال،  اإنتاجية  تقلي�س  �سعيد 

وعملهم، دفعت احلكومة اإىل التخفيف من قيود هذا النظام، خ�سو�ساً بالن�سبة للمدن ال�سغرية واملتو�سطة مع 

بقائه على املدن الكبرية. وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق رزمة االإ�سالحات االقت�سادية اجلديدة يف ال�سنوات 

االأخرية.



22

ال�سنوات  الريفية الرخي�سة طوال  العمالة  ا�ستفادة ال�سني من فائ�ص  اأن  واجلدير ذكره 

العاملية، مل يكن بدون ثمن باهظ  التناف�سية ملنتجاتها يف االأ�سواق  القدرة  املا�سية، لزيادة 

على ال�سعيد املحلي، لعل من اأبرز جتلياته ما يلي:

جهة، ( أ من  العاملة  اليد  ا�ستقطاب  يف  اأهميته  وتراجع  الزراعي  القطاع  تدهور 

وكذلك ح�سته يف الناجت املحلي االإجمايل من جهة اأخرى. فقد تراجعت ن�سبة العاملني يف 

القطاع الزراعي من 60% �سنة 1990 اإىل 41% �سنة 2007 ثم اإىل 30% �سنة 2014، 

اأي�سًا(. كما  ال�سناعة �سنة 2014  )مقابل 40% يعملون يف قطاع اخلدمات و29% يف 

�سنة  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %27،8 حوايل  من  الزراعي  القطاع  ح�سة  تراجعت 

1990  اإىل 10،8% �سنة 2014 )مقابل 48،2% للخدمات و 41% لل�سناعة يف ال�سنة 

.
)14(

االأخرية اأي�سًا(

فقد ( ب االأخرى.  ال�سناعية  الدول  يف  نظرائه  عن  ال�سيني  العامل  اإنتاجية  تخّلف 

:
)15(

توزعت هذه االإنتاجية على اأ�سا�ص �سنوي عام 2012 على ال�سكل التايل

	.الواليات املتحدة االأمريكية: 68،4 األف دوالر

	.كوريا اجلنوبية: 45،5 األف دوالر

	.اليابان: 44،9 األف دوالر

	.رو�سيا: 19،7 األف دوالر

	.ال�سني: 15،3 األف دوالر

	.الربازيل: 13،6 األف دوالر

	.الهند: 9،2 األف دوالر

للدولة  اململوكة  االقت�سادية  وال�رضكات  املوؤ�س�سات  يف  عمالة  تخمة  اإحداث  ج( 

معايري  تبني  ) مبعنى  ت�سوقة  ي�سهد عملية  ال�سيني  االقت�ساد  فيه  )SOE’s( يف وقت كان 

العملية، مبا يف ذلك  فاعلية هذه  بعيد من  اإىل حد  ال�سوق-marketization(. مما عّطل 

China’s Labor Market in the “New Normal”م�سدر �سابق   ..., and Employment &-14  
Inequality Outcomes in China: Cai Fang, Du Yong, Wang Meiyan, OECD Conference 
Center, Paris- France, May 19 , 2010.
 Beyond Capital and Labor- The View From China’s Productivity Frontier:  	15

.Accenture outlook 2014
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توزيع املوارد الب�رضية. وعلى الرغم من امل�سّوغات االإجتماعية التي ت�سّوقها هذه املوؤ�س�سات 

الناجمة عن  اإليها، ويف طليعتها جتنب حاالت االإق�ساء االإجتماعي  امل�سار  التخمة  لتربير 

البطالة املمتدة كاأحد اأبرز خ�سائ�ص البطالة ال�سينية، بخالف اقت�ساديات ال�سوق، و�سواًل 

اإىل اإبقاء معدالت البطالة يف حدها االأدنى. اإال اأن هذه ال�سيا�سة ترتب عليها تداعيات يف 

اجتاهات عدة، منها:

	 التفاوت الكبري يف الربحية بني املوؤ�س�سات ال�سناعية التابعة للقطاع اخلا�ص وتلك

اخلا�سة   املوؤ�س�سات  ربحية  معدل  فيه  بلغ  الذي  الوقت  ففي   .)SOE’s( للدولة  التابعة 

لل�سنة  الدولة  موؤ�س�سات  يتجاوز 11،6% يف  مل  العائد  هذا  فاإن  لعام 2013،   %25،6

 .
)16(

ذاتها

	 %80 تراجع ن�سبة العمال احل�رضيني العاملني يف موؤ�س�سات و�رضكات الدولة من

غري  وال�رضكات  املوؤ�س�سات  يف  ارتفاعها  مقابل   ،2007 �سنة   %21،5 اإىل   1978 �سنة 

.
)17(

التابعة للدولة اإىل %76،1

2-1-2- حمددات اأخرى الجتاهات منو االقت�ساد ال�سيني: 

	 توفر املوارد الطبيعية الرخي�سة حمليًا، وحتديداً احلديد والفحم. فال�سني تعترب املنتج

الفحم  تقريبًا من  العاملي  االإنتاج  تنتج ن�سف كمية  اأنها  العامل. كما  للحديد يف  الرئي�سي 

الذي ي�سكل امل�سدر االأ�سا�سي للطاقة يف ال�سني. ومتتلك احتياطي �سخم من الغاز الطبيعي 

يقدر حجمه بحوايل 38 تريليون مرت مكعب، غالبيته )22،4 تريليون مرت مكعب( يرتكز 

العا�سمة  اإىل  ال�سينية جره  تنوي احلكومة  اإجمااًل حيث  الريفية  ال�سني  مناطق غرب  يف 

بكني واإىل مدينة �سانغهاي بوا�سطة اأنابيب يجري اإن�ساوؤها حاليًا.

	 )  1999 )�سنة  وماكاو   )  1997 �سنة   ( كونغ  هونغ  ملدينتي  ال�سني  ا�ستعادة 

باأم�ص  كانت  قوية  دفعة  ال�سيني  االقت�ساد  اأعطى  عامليني  اقت�ساديني  مركزين  بو�سفهما 

احلاجة اإليها.

Here’s What China’s New SOE’s Guidelines are All about, www.cctv-america. 	16

.com , September 14, 2015

Employment & Inequality Outcomes in China 17-م�سدر �سابق
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	 الكونفو�سيو�سية العقيدتان  من�سوؤها  مكّونات  على  ال�سينية  الثقافة  احتواء 

دينية.  عقيدة  منها  اأكرث  وروحية  اأخالقية  ومبادئ  قيم  جمموعة  بو�سفهما  والطاوية، 

ومن هذه املكونات املوؤثرة يف الرقي والتقدم على �سبيل البيان ال احل�رض: العقل اجلمعي 

الت�ساركي والتكاملي، والرباغماتية مبعنى التمتع بالنف�ص الطويل والتعامل بربودة ومرونة 

الرتتيب  احرتام  مع  واالن�سجام  والتوا�سع  والنتائج،  االأحداث  مع  التعاطي  يف  اآن  يف 

اأو داخل االأ�رضة. فالعقل اجلمعي  الهرمي �سمن االأطر املجتمعية املختلفة كدوائر العمل 

الت�ساركي جنده يف �سلوكيات احلياة اليومية لل�سينيني، الذين نراهم على �سبيل املثال خالل 

فال�سارع  املنطقة  اأواًل ثم  الدولة  ا�سم  يبداأون بكتابة  الر�سالة  كتابتهم عنوان �سخ�ص على 

ويف النهاية ا�سم الفرد، وذلك بخالف ذوي الثقافة الغربية الذين يكتبون العنوان بالعك�ص 

متامًا مبتدئني با�سم الفرد واأخرياً الدولة. يف حني اأن الرباغماتية جندها يف االأمثال ال�سعبية 

هو  اجليد  »القط  القائل:  املثل  ال�سينيون  يردد  ما  فكثرياً  للم�سوؤولني.  الر�سمية  واملواقف 

ال�سيني دينغ  الرئي�ص  اأن  اأ�سود«. كما  اأو  اأبي�ص  اإن كان لونه  الفاأرة، ال يهم  الذي مي�سك 

�سياو بينغ له مواقف معرّبة يف هذا املجال، وامل�سهور منها موقفه من الراأ�سمالية ».. ن�سبة 

التخطيط اإىل قوى ال�سوق لي�ست بال�رضورة الفرق بني اال�سرتاكية والراأ�سمالية، فالتخطيط 

التوا�سع  اأن  الن�ساط االقت�سادي«. كما  ال�سيطرة على  ال�سوق كالهما من و�سائل  وقوى 

تداول  اأو يف  التحية  �سواء يف  اليومية  احلياة  نواحي  الكثري من  يتج�سدان يف  واالن�سجام 

»ليوت�سن«  املثال  �سبيل  فعلى  ال�سخ�سي،  اال�سم  قبل  العائلة  ا�سم  يكتب  حيث  االأ�سماء، 

كاأحد االأ�سماء ال�سينية املتداولة مكّون من جزاأين هما: »ليو« وهو ا�سم العائلة و »ت�سن« 

العائلة طريق  ال�سائع : »االن�سجام يف  وهو اال�سم ال�سخ�سي. كذلك هناك املثل ال�سيني 

رئي�سي لتحقيق النجاح«.

	 االإ�سالحات ال�سيا�سية واالإدارية واالقت�سادية الدوؤوبة وامل�ستمرة، والتي انطلقت

احلادية  املركزية  للجنة  الثالثة  الكاملة  الدورة  انعقاد  مع  االأول 1978،  كانون  �سهر  يف 

واقت�سادي  �سيا�سي  حتول  نقطة  �سكلت  الدورة  فهذه  ال�سيني.  ال�سيوعي  للحزب  ع�رضة 

ال�سيني  الزعيم  بقيادة  واالنفتاح«  االإ�سالح  »�سيا�سة  عنوانها  احلديث  ال�سني  تاريخ  يف 

دينغ �سياو بينغ )Deng Xiaoping(. وهذه ال�سيا�سة كانت مبثابة  انقالب على ال�سيا�سة 
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املاوية )ن�سبة اإىل ماوت�سي تونغ(، مبا حملته من اإ�سالحات فكرية، اأو ت�سمنته من جرعات 

نظام  مبادىء  واإر�ساء  االقت�سادية واالنفتاح  االإ�سالحات  اآن من  متدرجة يف  لكن  كبرية 

ومن   .)1992 العام  منذ  ونهائي  ر�سمي  ب�سكل  ال�سني  )اعتمدته  اال�سرتاكي  ال�سوق 

مالمح هذا النظام ما يلي: تطوير دور ال�سوق واملبادرة الفردية يف توزيع املوارد واالإنتاج، 

وزيادة حيوية املوؤ�س�سات وقدرتها التناف�سية مع االحتفاظ بالتحكم الكلي للحكومة على 

االقت�ساديات  مع  جنب  اإىل  جنبًا  رئي�سيًا  قطاعًا  العامة  امللكية  وبقاء  الوطني،  االقت�ساد 

اقت�ساد  امل�ساهم-  االقت�ساد  الفردي-  االقت�ساد  اخلا�ص-  )االقت�ساد  امللكيات  املتعددة 

هونغ كونغ وماكاو وتايوان..(.

	 االقت�سادية العوملة  ت�سارع  املتمثلة يف  ال�سانحة  التاريخية  للفر�سة  ال�سني  التقاط 

غري  تدفق  من  معها  ترافق  ما  مع  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  يف  برّمته  العامل  �سملت  التي 

م�سبوق للر�ساميل والتكنولوجيا واملوارد الطبيعية والب�رضية، ف�ساًل عن الفورة العلمية يف 

ميدان تكنولوجيا االت�ساالت واملعلوماتية والتقدم التكنولوجي. حيث متكنت ال�سني من 

بيئة  وتطوير  العزلة  نزع طوق  اإىل  املبادرة  عرب  فائقة  ب�رضعة  التطورات  هذه  مع  التكيف 

االأعمال الداخلية واالنخراط اأكرث يف االقت�ساد العاملي. لت�سبح بذلك قبلة اال�ستثمارات 

اخلارجية املبا�رضة ال�ساعية اإىل اقتنا�ص فر�ص اال�ستفادة التي وفرتها بيئة االأعمال ال�سينية، 

�سواء لناحية العائدات املرتفعة على راأ�ص املال والت�سهيالت وقنوات الت�سويق الهائلة وغري 

ذلك من اخلربات واملوارد املادية والب�رضية بكلفة متدنية ن�سبيًا. وبذلك ا�ستطاعت ال�سني 

تق�سيم  من  نوعًا  حمدثة  تناف�سية،  غري  بجودة  واإن  ن�سبيًا  رخي�سة  كمية  �سناعات  تكوين 

العمل يف �سل�سلة الت�سنيع العاملية وم�ستحوذة على ح�سة متزايدة يف التجارة الدولية.

ما ميكن قوله اإذاً اأن ال�سلطات ال�سينية املتعاقبة منذ العام 1978 متكنت من ا�ستغالل 

�سياغة  باجتاه  التنموي،  منوذجها  لتطوير  واملو�سوعية  الذاتية  والظروف  العوامل  جممل 

نظام اقت�سادي مبالمح ا�سرتاكية ذات خ�سائ�ص �سينية )وزارة خارجية جمهورية ال�سني 

ال�سعبية، 2011(، مقابل اال�سرتاكية ال�سوفياتية التقليدية. 
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وهنا قد يتبادر اإىل ذهن البع�ص ت�سّور خاطىء حول النموذج ال�سيني بو�سفه خليطًا من 

الراأ�سمالية واال�سرتاكية. ولعل اأف�سل ما يعك�ص واقع احلال يف هذا املجال هو املثل ال�سيني 

 shoe fits feet, not another( "ال�سائع: "احلذاء اجليد ما ينا�سب قدمك ولي�ص �سيئَا اآخر

مع  ين�سجم  فهو  نوعه.  فريد من  ال�سيني  التنمية  اإن منوذج  الواقع  way around(. ويف 
االنفتاح،  والعلمية،  االبتكار  منها:  خمتلفة  تطلعات  عال  بتناغم  ويدمج  ال�سني  ظروف 

اال�ستقالل، وال�سلمية. 

لقد مّكن هذا النموذج ال�سني من حتقيق مكا�سب اقت�سادية ومالية، وقفزات اجتماعية 

و�سيا�سية فائقة االأهمية �ساهمت يف حت�سني م�ستوى معي�سة غالبية ال�سعب ال�سيني ب�سكل 

الفت. وذلك خالل فرتة ق�سرية ن�سبيًا ال تتعدى 35 عامًا، كما �سبق واأ�رضنا يف املوؤ�رضات 

اأعاله.

2-2- حمّركات منوذج التنمية ال�سيني

 جرت ترجمة التطلعات امل�سار اإليها اأعاله ب�سورة متدرجة وباال�ستفادة من العوامل 

واإجراءات  وبرامج  ا�سرتاتيجيات  وفق  و�ساملة  متعددة  م�ستويات  على  �سابقًا،  املذكورة 

اال�ستثمارات  حجم  وم�ساعفة  املذكورة  النتائج  حتقيق  اإىل  جمتمعة  اأدت  مدرو�سة، 

مليار   129 اىل   2003 �سنة  دوالر  مليار   53 من  ال�سني  يف   )FDI( املبا�رضة  اخلارجية 

دوالر �سنة 2014 )اأي ما ن�سبته 10،5% من اإجمايل اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رضة(

)UNCTAD, 2015(. ومن اأبرز هذه التدابري ما يلي:

 	 .)2002 ،Lai (2000 اإطالق »اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية الغرب الكبري« �سنة

لتطوير  ترمي  اآذار 2004. وهي   يف 
ال�سني")18( و�سط  مبنطقة  النهو�ص  "ا�سرتاتيجية  ثم 

جميعها  واحدة  وبلدية  اخلم�ص  الذاتية  االإدارة  ومناطق  �سينية  مقاطعات  �ست  وتنمية 

تقع و�سط وغرب ال�سني، بهدف ت�سحيح اخللل التنموي بينها وبني املقاطعات ال�رضقية 

ال�سني  حدود  اأمن  يعزز  مبا  املنطقتني  هاتني  بني  التكامل  ت�سهيل  اإىل  و�سواًل  ال�ساحلية، 

واملقاطعات الغربية.

 The “Rise of Central China” Plan: Objective and Impact with Special Focus on 	18

.Anhui Province, Consulate General of Switzerland in Shanghai, October 2012
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 ال�ساحل 	 على طول  املفتوحة  واملدن   )SEZs( اخلا�سة  االقت�سادية  املناطق  اإن�ساء 

  - زهوهاي   ،Shenzhen- زن  ت�سن  هي:  املناطق  وهذه   .1980 �سنة  لل�سني  ال�رضقي 

Zhuhai، �سانتو –Shantou، �سيامن –Xiamen. ويف العام 1984 جرى تو�سيع هذه 
املناطق لت�سم 14 مدينة على ال�ساحل ال�رضقي باالإ�سافة اإىل جزيرة هاينان –Hainan اأكرب 

تلك املناطق، فيما بات يعرف »باملناطق االقت�سادية اخلا�سة الكربى«. واإىل جانب ذلك مت 

فتح جمموعة من املدن واحلوا�رض احلدودية ويف املقاطعات واملناطق ذاتية احلكم، خ�سو�سًا 

غربي ال�سني.

 تبني انفتاح ال�سني على االقت�ساد العاملي ب�سكل ر�سمي يف د�ستور الدولة الذي 	

اأقره جمل�ص ال�سعب الوطني يف كانون االأول 1982.

 فتح “مثلثات التنمية” �سنة 1985 اأمام امل�ستثمرين. وهذه املثلثات هي: 	

.)Yangtze( دلتا نهر يانغت�سي -

.)Guangdong( يف قوانغدونغ )Pearl( دلتا نهر اللوؤلوؤ -

.)Liaodong( ولياودونغ )Shandong( سبه جزيرة �ساندونغ� -

- منطقة بحر بوهاي )Bohai( ال�ساحلية.

 	 ،)China’ Pilot Free Trade Zones  ( احلرة  للتجارة  جتريبية  مناطق  اإن�ساء 

التي ت�سمح لرجال االأعمال االأجانب مبمار�سة التجارة الدولية والتخزين احلر والت�سنيع 

– �سانغهاي   ،)2009 )اأيلول   Yinchuan  – ينت�سوان  هي:  املناطق  وهذه  والت�سدير. 

تياجنني   ،)2015 )ني�سان   Guangdong– قوانغدونغ   ،)2013 اأيلول   (  Shanghai 
Tianjin )ني�سان 2015(، فوجيان Fujian )ني�سان 2015(.

 اإن�ساء مناطق التنمية ال�سناعية ذات التكنولوجيا املتقدمة واجلديدة على م�ستوى 	

الدولة كلها. وهي مناطق متكنت ال�سني بف�سلها من حتويل �سل�سلة ال تنتهي من االأبحاث 

العلمية اإىل منتجات ذات قدرة تناف�سية عالية.

 التنمية االقت�سادية والتكنولوجية على م�ستوى الدولة. وهي عبارة 	 اإقامة مناطق 

عن مناطق �سغرية ن�سبيًا داخل مدن مفتوحة، وتتمتع ببنى حتتية وبيئة ا�ستثمارية ت�ستجيب 

للمعايري العاملية.
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 جماالت 	 يف  اإمنا  اخلارجية،  لال�ستثمارات  وت�سهيالت  �رضيبية  حوافز  تقدمي 

وقطاعات حمددة م�سبقًا من قبل احلكومة املركزية. ومن هذه احلوافز على �سبيل البيان ال 

احل�رض: امتيازات خا�سة للح�سول على الكهرباء واملاء والنقل، معامالت �رضيبية تف�سيلية 

الوطنية(،  ال�رضكات  على   %25 مقابل   %15 هي  االأجنبية  امل�رضوعات  على  )ال�رضيبة 

ت�سهيالت للبنوك االأجنبية وللح�سول على التمويل االأجنبي، اإجراءات ترخي�ص مب�سطة، 

اىل  �سنة 2002  من %15،3  اجلمركية  التعرفة  تخفي�ص  العقارية،  ال�سوق  هيكلة  اإعادة 

يف  لال�ستثمارات  و�رضيبية  جمركية  تف�سيلية  معامالت  عن  ف�ساًل   ،2011 �سنة   %9،8

املناطق الداخلية والغربية، ويف جماالت التكنولوجيا املتقدمة واأبحاث التطوير والزراعة 

واخلدمات احلديثة وحماية البيئة والطاقة املتجددة.

 االن�سمام اإىل منظمة التجارة العاملية )WTO( يف كانون االأول �سنة 2001. وهو 	

اأعاله. وهذا االن�سمام  اأ�رضنا  التجارة اخلارجية لل�سني كما  ما �ساهم يف م�ساعفة حجم 

فر�ص بدوره اإعادة هيكلة وا�سعة طالت العديد من الت�رضيعات وال�سيا�سات واملوؤ�س�سات 

ال�سينية ) تعديل و�سّن قوانني جديدة، اإلغاء وا�ستحداث موؤ�س�سات ووزارات، ت�سهيالت 

لتاأ�سي�ص االأعمال وعبور الب�سائع واالأ�سخا�ص والر�ساميل،..( مبا ي�ستجيب الأحكام اتفاقية 

.)TRIMS( التجارة الدولية يف الب�سائع واخلدمات

 �سكانية 	 �سيا�سة  باعتماد  االإدخار  معدالت  وزيادة  املوارد  على  ال�سغط  من  احلد 

مت�سددة للغاية، عرب حظر اإجناب اأكرث من ولد واحد اأواخر العام 1979 وفر�ص عقوبات 

قا�سية على الزوجني املخالفني. لكن مع ظهور النتائج ال�سلبية لهذه ال�سيا�سة، عمد احلزب 

طفلني  باإجناب  للزوجني  �ساحمًا   2015 االأول  ت�رضين  يف  بها  النظر  اإعادة  اإىل  ال�سيوعي 

بدل الطفل الواحد. وهذا التعديل فر�سته اعتبارات عديدة منها عوار�ص ال�سيخوخة التي 

بداأت تظهر على املجتمع ال�سيني )15.5% من ال�سعب ال�سيني هم فوق عمر 60 �سنة(. 

بالرتاجع ب�سكل متزايد  اآخذة  العاملة )بعمر 15-59 �سنة(  القوة  ن�سبة  فاإن  املقابل  ويف 

�سنويًا.

 تعزيز التعاون بني احلكومة املركزية وحكومات املقاطعات واملجال�ص البلدية التي 	
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اأعطيت �سلطات وا�سعة يف تنفيذ امل�ساريع االأ�سا�سية واحلفاظ على االأمن الداخلي.

2-3- �سمور النموذج و�رشورات اإ�سالحه

االقت�سادي غري  النمو  االنفتاح واالإ�سالح ومن  �سيا�سة  عامًا من  يقارب 35  ما  بعد 

امل�سبوق والتو�سع يف قوانني ال�سوق، ومع ظهور عوار�ص االنكما�ص االقت�سادي وتراجع 

النمو منذ �سنة 2011، وجدت احلكومة ال�سينية نف�سها اأمام حتديات خارجية وداخلية 

متعددة، اأبرزها ما يلي:

	 االندماج املتزايد يف االقت�ساد العاملي، يف ظل اقت�ساد يعتمد ب�سورة اأ�سا�سية على

اليد العاملة الرخي�سة الإقامة �سناعات ت�سديرية من جهة وعلى م�سادر الطاقة اخلارجية 

االأوروبية  االقت�سادية  بال�سيا�سات  للتاأثر  عر�سة  اأكرث  ال�سني  جعل  اأخرى،  جهة  من 

واالأمريكية حتديداً، ف�ساًل عن القواعد القانونية املعمول بها دوليًا ب�سكل عام.

	 املناطق بني  �سيما  ال  واملدن  االأرياف  بني  املداخيل  توزيع  يف  الفجوة  ات�ساع 

ال�ساحلية اإىل ال�رضق من ال�سني واملناطق الداخلية الغربية منها، وبالتايل تعاظم الهّوة 

 لل�سني 
)19(

بني االأغنياء والفقراء. ففي موؤ�رض على ات�ساع هذه الفجوة بلغ معامل جيني

. وهو يعترب موؤ�رضاً مرتفعًا يدل على عدم امل�ساواة يف 
)20(

�سنة 2008 حوايل 0.49 

توزيع املداخيل. حيث اأن اأكرث من ثلث الرثوة ال�سينية ترتكز بيد الفئة االأكرث غنى يف 

البالد ون�سبتها 1%، يف حني اأن الفئة الدنيا االأكرث فقراً ون�سبتها 25% ال متتلك �سوى 

. ويف ال�سياق ذاته جند اأن متو�سط الدخل الفردي املتاح 
)21(

1% فقط من هذه الرثوة

وجيانغ�سو  وتياجنني  وزجيانغ  و�سانغهاي  بكني  مثل  ح�رضية،  مناطق  يف  للمقيمني 

وغريها، قد ي�سل اإىل ما يفوق ثالثة اأ�سعاف ذلك املتاح للمقيمني يف مناطق ريفية 

19- ي�ستخدم هذا املعامل كموؤ�رض لعدالة توزيع املداخيل بني ال�سّكان. فكلما اقرتبت قيمة هذا املعامل من العدد 

واحد كان ذلك موؤ�رضاً على ات�ساع الهوة يف التوزيع، بحيث اإن قلة قليلة من االأفراد ت�ستحوذ على اجلزء االأكرب 

من املداخيل. والعك�ص �سحيح، فكلما تقل�ست قيمة هذا املعامل كان ذلك موؤ�رضاً على ا�سمحالل الفوارق يف 

توزيع املداخيل.

 Gini index: inequality of income distribution in China from 2004 to 2014, the 	20

Statistics Portal, statista.com
 Perking University Report Reveals Widening Inequality, Beijing Today , 29  	21

.January 2016
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مثل: قويزو والتيبت وقان�سو و�سينجيانغ وقينغهاي وغريها)NBS, 2014(. ولذلك 

جند اأن 90% من الفقراء هم من اأ�سول ريفية.

	 تزايد النزوح من الريف اإىل املناطق احل�رضية مع ما يرتتب عليه من نتائج وخيمة

على القطاع الزراعي من جهة، و�سغط على املدن من جهة اأخرى، كما �سبق واأ�رضنا 

اأعاله.

	 اإىل حافة الركود االقت�سادي، مع متو�سط دخل فردي �سنوي يقارب بالو�سول 

النمو  م�ستويات  وتراجع   2014 العام  بداية  حتى  تقريبًا  دوالر  اآالف  خم�سة 

االقت�سادي وتعاظم التفاوت يف املداخيل ويف م�ستويات املعي�سة بني الريف واحل�رض، 

وهي ظاهرة اقت�سادية  ت�سبح ال�سني مهددة بالوقوع يف "م�سيدة الدخل املتو�سط". 

الإنتاج  الرخي�سة  العاملة  اليد  على  االقت�سادي  منوها  يعتمد  التي  الدول  يف  حتدث 

التناف�سية  ميزتها  تفقد  الدول  ولكن هذه  عالية.  بتناف�سية  للت�سدير  املخ�س�سة  ال�سلع 

متى ارتفعت االأجور، اأو ارتفعت اأ�سعار الطاقة العاملية دون اأن يكون لديها م�سادر 

حملية بديلة.

	 التنمية بني  التوازن  اأهداف  حتقيق  يف  املعتمد  االقت�سادي  النموذج  اإخفاق 

ن�سبة  تفاقم  اإىل  اأدى  ما  وهو  املوارد.  ا�ستنزاف  يف  املبالغة  نتيجة  والبيئة  االقت�سادية 

اإىل  �سا�سعة،  داخلية  مناطق  وتهمي�ص  البيئة  من  وا�سع  جانب  تدمري  م�سببًا  التلوث 

جانب مفاقمة التدهور البيئي على م�ستوى العامل امل�ستهلك وغري امل�ستهلك للب�سائع 

املتوقع، مما دفع  الدفيئة بوترية فاقت  انبعاثات غازات  ال�سينية. فقد ت�ساعف حجم 

روؤ�ساء العامل اإىل عقد اإجتماع جمدداً يف باري�ص من 30 ت�رضين الثاين اإىل 11 كانون 

االأول 2015، �سدرت بنتيجته "اإتفاقية باري�ص حول تغريات املناخ"، والتي اأكدت 

التزام جميع االأطراف امل�ساركة باالتفاقيات االإطارية ال�سابقة ب�ساأن املناخ، ال �سيما 

 .2013 ل�سنة   )1/CP19( وار�سو  واتفاقية   2014 ل�سنة   )1/CP20( ليما  اتفاقية 

بن�سبة درجتني  وجميع هذه االتفاقيات تن�ص على االلتزام بتخفي�ص حرارة االأر�ص 

االجتاه  ا�ستمرار  اإن  حيث  ال�سناعية.  الثورة  قبل  ما  م�ستويات  مع  باملقارنة  مئويتني 

ال�سائد حاليًا لالنبعاثات يعني ارتفاع حرارة االأر�ص مبعدل �سبع درجات مئوية مع 
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نهاية القرن احلايل، مع ما يعنيه ذلك من حدوث ظواهر مناخية متطرفة جداً مل ي�سهد 

العامل مثياًل لها.

وكموؤ�رض على الن�سبة املرتفعة النبعاثات ثاين اأوك�سيد الكاربون يف ال�سني، ن�سري 

يف هذا املجال اإىل واقعة الفتة. فقد ا�سطرت احلكومة ال�سينية اإىل اإغالق املوؤ�س�سات 

الذي  الع�سكري  العر�ص  �سبقت  اأيام  ثالثة  ملدة  بالعا�سمة بكني  املحيطة  وامل�سانع 

اأقيم يف العا�سمة يف اأيلول 2015، وذلك للحفاظ على �سماء �سافية ل�سمان جناح 

اآالف  اأغلقت  كانت  املحلية  واحلكومات  املركزية  احلكومة  اأن  ويذكر  العر�ص. 

معامل الطاقة وامل�سانع غري الكفوؤة خالل اخلطة اخلم�سية احلادية ع�رضة )2006-

2010(. وهو ما �ساهم حينها يف تخفي�ص انبعاثات )CO2( بكمية كبرية بلغت 

1،5 مليار طن )اأي ما يعادل 5% من اإجمايل االنبعاثات �سنة 2010(.

مع ذلك باتت ال�سني ت�ساهم بنحو ثلثي التلوث العاملي )UNDP، 2015(. حيث 

�سنة 2012.   )CO2( الكاربون  اأوك�سيد  ثاين  من  جيغا طن  اأنتجت وحدها 8،5 

وقد بلغت ح�ستها 73% من النمو الرتاكمي لهذه االنبعاثات على م�ستوى العامل بني 

العامني 2010 و 2012. ويف االإ�سارة اإىل خ�سائ�ص هذه االنبعاثات على م�ستوى 

:
)22(

الداخل ال�سيني جند اأن امل�سادر تتوزع على ال�سكل التايل

- ا�ستهالك الفحم امل�ستخدم يف ال�سناعة واإنتاج الطاقة: %68

- النفط: %13

- الغاز: %7

 )Shandong(  ساندونغ� مثل  �ساحلية  مقاطعات  يف  االنبعاثات  ترتكز  كما 

 )Inner Mongolia( واأخرى داخلية مثل منغوليا الداخلية ،)Zhejiang( وزيجيانغ

خم�سة  االأخرية  املقاطعات  يف  الكاربون  كثافة  تبلغ  حيث   )Ningxia( ونينغ�سيا 

اأ�سعاف بقية املقاطعات مثل العا�سمة بكني. 

 ،)CO2( الكاربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  من  الواحد  الفرد  ح�سة  وبح�سب 

بو�سفه من املوؤ�رضات املعتمدة الحت�ساب هذه االنبعاثات، ي�سبح التوزيع على ال�سكل 

 China’s Carbon E emissions Report 2015,  Zhu Liu, Harvard Kennedy School, 	22

Beffer Center, May 2015
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التايل: ال�سني )6.7 طن مرتي(، الواليات املتحدة االأمريكية )17 طن مرتي(، اليابان 

)9.3 طن مرتي(، االحتاد االأوروبي )8 طن مرتي(، قطر )44 طن مرتي(.

من  الكّم  بهذا  اإنتاجها  يت�سبب  التي  ال�سلعية  املنتجات  بح�ساب  اأنه  واملفارقة 

انبعاثات الكاربون، جند اأن ال�سادرات ال�سينية االأكرث ثلويثًا بهذا املعنى ت�سكل %48 

و44% و 42% من اإجمايل م�ستوردات كل من اليابان واأمريكا ورو�سيا على التوايل.

	 اإن النمو االقت�سادي املرتفع مل ي�ستطع اإخفاء تدين فعالية االقت�ساد ال�سيني ن�سبيًا

تلّوث عالية  ن�سبة  يرافق ذلك من  امل�ستهلكة، وما  الطبيعية  املوارد  قيا�سًا على حجم 

وانخفا�ص املحتوى التكنولوجي ملثل هذا االقت�ساد مبا يجعل قيمته امل�سافة متوا�سعة.

وملواجهة هذه التحديات تبدو احلكومة ال�سينية عازمة على اإعادة النظر يف النموذج 

االقت�سادي القائم باجتاه التاأ�سي�ص لنموذج حديث قائم على االبتكار والتكنولوجيا، 

املبا�رضة  ال�سينية  واال�ستثمارات  حتديداً(  )اال�ستهالكي  املحلي  الطلب  عوامل  حتركه 

يف اخلارج بدل االعتماد على ال�سناعات الت�سديرية امللوثة ذات اليد العاملة الكثيفة 

والقيمة امل�سافة املتدنية. ويت�سح من خالل �سيل الربامج اجلديدة يف خمتلف املجاالت 

اجلديد  النموذج  هذا  اعتماد  اأن  واملالية  واالجتماعية  والبيئية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

من التنمية بات �رضورة حيوية يف احلد االأدنى للحفاظ على ح�سة ال�سني من التوزيع 

العاملي لراأ�ص املال واالنتاج.

وعلى الرغم من اأن احلكومة ال�سينية تبدو واثقة من قدرتها على مواجهة التحديات 

وامتالكها  جهة  من  م�سكالتها  لطبيعة  الدقيق  ت�سخي�سها  من  انطالقًا  اإليها،  امل�سار 

املتزايد  التال�سي  ظل  يف  تدرك  اأنها  اإال  اأخرى.  جهة  من  ومتعددة  كبرية  الإمكانيات 

معجزتها  لبناء  املن�رضمة  الثالثة  العقود  طوال  عليها  اعتمدت  التي  التناف�سية  للميزات 

االقت�سادية، اأن اإعادة الهيكلة اجلارية لبناء منوذج تنمية جديد تتطلب وقتًا لي�ص بالقليل، 

واأن هذا الوقت له ثمن مرتفع يف هذه اللحظة من احتدام التناف�ص الدويل على امل�رضح 

العاملي.



33

3- العالقات االقت�سادية اخلارجية لل�سني

تتج�سد العالقات االقت�سادية اخلارجية لل�سني ب�سكل اأ�سا�سي يف املجاالت الثالثة االآتية: 

التجارة اخلارجية، واال�ستثمارات اخلارجية املبا�رضة املتبادلة، وامل�ساعدات اخلارجية. وهو 

ما �سنعر�سه ب�سيء من التف�سيل على النحو االآتي:

3-1- التجارة اخلارجية

العوامل اخلارجية  التجارة اخلارجية لل�سني ارتبط بعدد من  اأن تطور  اإىل  اأعاله  اأ�رضنا 

والداخلية، التي منحت املنتجات ال�سينية مزايا ن�سبية مكنتها من تطوير جتارتها اخلارجية. 

من  اال�ستفادة  من  لل�سني  اخلارجية  التجارة  متكنت  االقت�سادية  العوملة  مناخات  ففي 

كي  املتعاقبة  ال�سينية  احلكومات  اعتمدتها  التي  الداخلي  واالإ�سالح  االنفتاح  �سيا�سات 

تتو�سع يف االأ�سواق العاملية مدعومة مبيزات تناف�سية كبرية جداً.

ومن الوا�سح اأن القيادة  ال�سينية احلالية ما زالت ما�سية يف تكري�ص هذا الواقع وتعزيز 

التعاون  عالقات  تعزيز  اأبرزها:  متعددة  و�سائل  بوا�سطة  اخلارجية  االأ�سواق  يف  ح�ستها 

ال�سينيني  االأعمال  رجال  العامل، جلوء  و�سعوب  دول  من  عدد ممكن  اأو�سع  مع  والتبادل 

اإىل �رضاء ح�س�ص وازنة يف �رضكات اأو حتى �رضكات بكاملها تعمل يف جمال التكنولوجيا 

 )Virtual Mall( العالية واالقت�ساد املعريف، وا�ستخدام قنوات الت�سويق االفرتا�سي بكثافة

– راجع االإطار رقم )2( اأدناه.
وعلى الرغم من ت�سدرها للتجارة اخلارجية الدولية بالب�سائع تبقى ال�سادرات ال�سناعية 

لل�سني بو�سفها دولة نامية كربى يف اأدنى �سل�سلة الت�سنيع العاملية من حيث النوعية باملقارنة 

مع �سادرات �رضكاء جتاريني اأقوياء كالواليات املتحدة االأمريكية واليابان واأملانيا. وت�سكل 

املكّونات ال�سناعية اجلزء االأكرب من جممل �سادرات ال�سني )94%( مقابل 2،7% للمكونات 

املنجمية و3،3% للمنتجات الزراعية، فيما تتوزع الواردات كما يلي: منتجات �سناعية 

)60،1%(، نفط خام ومنتجات منجمية )26،9%(، ومنتجات زراعية )%3،3(.

الوطني.  لالقت�ساد  خا�سة  اأهمية  ت�سكل  لل�سني  اخلارجية  التجارة  اأن  ذكره  واجلدير 

يقارب 180 مليون فر�سة عمل،  اإيجاد ما  فهي �ساهمت ب�سكل مبا�رض وغري مبا�رض يف 

.
)23(

ف�ساًل عن كونها م�سدراً يوفر للخزينة حوايل 18% من العائدات ال�رضيبية

 Business Review XX: In 2015, Foreign Trade Was Stable and Made  2015  	23

 Progress, with Development Quality and Benefit Further Improved, (MOFCOM),
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قائمة  ال�سني  ت�سّدرت   2014 ل�سنة  الدولية  التجارة  منظمة  اإح�ساءات  وبح�سب 

ال�رضكاء التجاريني يف التجارة الدولية بالب�سائع مبجموع �سادرات وواردات بلغ 4303 

 مع فائ�ص جتاري قدره 383 مليار دوالر، اأي ما ن�سبته 11،3% من 
)24(

مليارات دوالر

اإجمايل التجارة الدولية بالب�سائع، تليها الواليات املتحدة االأمريكية مبجموع يبلغ 4033 

بتجارة خارجية حجمها  اأملانيا  ثم  مليار دوالر،  مليار دوالر مع عجز كبري قدره 791 

بتجارة خارجية  اليابان  وبعدها  دوالر،  مليار  قدره 291  وفائ�ص  دوالر  مليار   2723

 )2015 ،WTO(حجمها 1506،3 مليار دوالر مع عجز ي�ساوي 138،3 مليار دوالر

وذلك بح�سب اجلدول التايل:

جدول 1 : اأبرز ال�رشكاء التجاريني يف التجارة الدولية بالب�سائع ل�سنة 2014

امليزان التجاريجمموعت�سديرا�ستريادالدول

9	 190091900038009جمموع العامل
+ 196023434303383ال�سني
-241216214033791اأمريكا
+ 121615072723291اأملانيا

- 822.36841506.3138.3اليابان
)WTO، 2015) :امل�سدر

 ،
)25(

لكن اإذا احت�سبنا التجارة اخلارجية الكلية للدول، اأي مبا فيها التجارة باخلدمات

ت�سبح ال�سني يف املوقع الثاين من قائمة ال�رضكاء التجاريني الدوليني بعد الواليات املتحدة 

االأمريكية بحجم جتارة بال�سلع واخلدمات يبلغ 4917 مليار دوالر وبفائ�ص اأقل قدره 254 

مليار دوالر، فيما يرتفع حجم التجارة اخلارجية للواليات املتحدة االأمريكية اإىل 5173 

.February 4, 2016

بالتوازي مع  ن�سبته 8%. وذلك  بانخفا�ص  اأي  تراجعت اىل 3959 مليار دوالر يف نهاية �سنة 2015،   	24

تراجع التجارة الدولية ككل،  بح�سب تقرير وزارة التجارة ال�سينية )MOFCOM( اأعاله .

25	 ت�سمل اخلدمات ب�سكل اأ�سا�سي االأن�سطة التالية: النقل والتخزين، االت�ساالت والربيد، التمويل والتاأمني، 

االأن�سطة العقارية، املطاعم والفنادق، الرتفيه، ال�سحة والتعليم، املعلوماتية، الفنون، وغريها...
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مليار دوالر وبعجز اأقل قدره 555 مليار دوالر. وذلك بح�سب اجلدول رقم )2( اأدناه:

جدول 2 : اأبرز ال�رشكاء التجاريني يف التجارة الدولية بالب�سائع واخلدمات ل�سنة 2014

امليزان التجاريجمموعت�سديرا�ستريادالدول

+ 233912364547036254جمموع العامل
- 286423095173555اأمريكا
+ 233.9     2341.62575.54917ال�سني
+ 1542.417733315.4230.6اأملانيا

- 1012.38421854.3170.3اليابان
)WTO، 2015 ) :امل�سدر

يف  الوارد  ال�سكل  على  توزعوا  فقد   2014 ل�سنة  التجاريني  ال�سني  �رضكاء  اأبرز  اأما 

اجلدول التايل رقم )3(:

جدول 3 : التوزيع الن�سبي الأبرز ع�رشة �رشكاء جتاريني لل�سني �سنة 2014

%من جتارة ال�سنيحجم التجارة (مليار $(الدولة اأو املنطقة

615,114,3االحتاد االأوروبي
555,112,9الواليات املتحدة االأمريكية

)ASEAN) 480,411,2احتاد دول جنوب �رشق اآ�سيا
3768,7هونغ كونغ

312,47,3اليابان
290,56,8كوريا اجلنوبية

198,34,6تايوان 
136,93,2اأو�سرتاليا

95,32,2رو�سيا
86,62الربازيل

)WTO، 2015) :امل�سدر
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وكتجمع اإقليمي ت�سكل ح�سة الدول االإفريقية جنوب ال�سحراء )SSA( جمتمعة حوايل 

دوالر  مليار   170 الطرفني  بني  التجارة  حجم  بلغ  فقد  ال�سني.  جتارة  اإجمايل  من   %4

، اأي ما يقارب ربع جتارة هذه الدول. لكن ما مييز هذه العالقة التجارية 
)26(

�سنة 2013

اأنها كانت اإىل حد بعيد على ح�ساب املنتجات ال�سلعية والزراعية االإفريقية، التي فقدت 

قدرتها على مناف�سة املنتجات ال�سينية العتبارات عديدة. واإن كان امليزان التجاري بينهما 

راجحًا دومًا ب�سكل كبري مل�سلحة الدول االإفريقية. اإذ اإن �سادرات هذه الدول )املكونة 

بن�سبة 84% من املوارد الطبيعية ( اإىل ال�سني تبلغ ما يقارب ثالثة اأ�سعاف وارداتها منها.

�سنة  دوالر  مليار   222.4 ال�سني  مع  جمتمعة  جتارتها  بلغت  فقد  العربية  الدول  اأما 

بني  موزعة   ،
)27(

لل�سني اخلارجية  التجارة  اإجمايل  من   %5.2 ن�سبته  ما  اأي   ،2012

�سادرات  دوالر  مليار   131.1 و  العربية  للدول  �سينية  �سادرات  دوالر  مليار   91.3

عربية لل�سني. وتتكون ال�سادرات ال�سينية امل�سار اإليها ب�سكل اأ�سا�سي من الب�سائع التالية: 

معدات البناء، جتهيزات �سناعية، فوالذ، منتجات اإلكرتونية، اأحذية وملبو�سات واأن�سجة، 

اأدوات منزلية وعربات نقل عائلية.. اأما ال�سادرات العربية لل�سني فتتاألف من النفط اخلام 

والبرتوكيماويات، واإن كانت هذه ال�سادرات ت�سهد املزيد من التنوع مع مرور الوقت 

لت�سمل منتجات اأخرى مثل الرخام وزيت الزيتون ومنتجات ال�سم�سم.

)FDI) 3-2- اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رشة

3-2-1- اال�ستثمارات الوافدة ( Inward FDI (: تعترب ال�سني من اأكرب دول العامل جذبًا 

لال�ستثمارات االأجنبية املبا�رضة، بح�سة قدرها 129 مليار دوالر، اأي ما ن�سبته %10،5 

من اإجمايل اال�ستثمارات العاملية البالغة 1230 مليار دوالر ل�سنة 2014، اأو ما ي�ساوي 

 .)UNCTAD، 2015(النامية من هذه اال�ستثمارات الدول  اإجمايل ح�سة  27،7% من 

وحتتل ال�سني بذلك املرتبة االأوىل يليها هونغ كونغ يف املرتبة الثانية )103 مليار دوالر( ثم 

 China & Africa : Expanding Economic Ties in an Evolving Global Context,  -26

.Miria Pigato & Wenxia Tang,  Investing in Africa Forum, March 2015
 Trade Volume Between China and Arab Countries, China’s Ministry of  -27

Commerce, published by China Daily July 18, 2013
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Hi-Tech إطار رقم )2(: مكانة الشركات الصينية في أسواق

يف درا�سة اأجرتها موؤ�س�سة*  IDC يتبني اأن ال�سني ت�سكل 32،3% من مبيعات الهواتف الذكية 

يف العامل ل�سنة 2014.اإال اأن هذه احل�سة يتوقع اأن تنخف�س اإىل 23،1% بحلول العام 2019، نظراً 

لرتاجع مبيعات ال�سني من الهواتف الذكية يف ال�سوق املحلية تبعاً لتباطوؤ االقت�ساد ال�سيني وو�سول هذه 

ال�سوق اإىل حالة عليا من الت�سبّع، مقابل متدد اأ�سواق اأخرى كالهند. 

ولذلك �سيكون على ال�رشكات ال�سينية البحث عن فر�س لت�رشيف منتجاتها يف االأ�سواق اخلارجية. 

يف  والرتويج  للدعاية  �سخمة  مالية  موارد  توظيف  تتطلب  م�سمونة  وغري  �ساقة  �ستكون  مهمة  وهي 

 )Samsung) اأ�سواق اعتادت ا�ستخدام هواتف ذكية ذات ماركات عاملية معروفة، مثل �سام�سونغ

واآبل (Apple( الرا�سختني يف االأ�سواق االأوروبية واالأمريكية. مما يحتم على ال�سني اإيالء اأهمية اأكرب 

الأ�سواق الدول النامية، رمبا ل�سهولة اخرتاقها ن�سبياً. وهي بداأت فعاًل بالتو�سع يف الهند واأفريقيا وال�رشق 

االأو�سط معتمدة و�سائل ت�سويق اأقل تكلفة ولكن فعالة، كو�سائل التوا�سل االجتماعي على �سبيل املثال 

 Xiaomi ال�سوق االفرتا�سي". وهو ما تفعله �رشكة �سياومي" اأو ما ي�سمى   )Online sales)

ال�سينية املعروفة، وكذلك �رشكة هواوي Huawei التي تعترب من اأكرب �رشكات جتهيزات االت�ساالت 

العاملية.

اأبحاث  يف  امل�ساهمة  للزبائن  اأتاحت   )  Honor �رشكة  مثل   ) اأخرى  �سينية  �رشكات  اإن  بل  ال 

اأ�سواق تناف�سية حتى  تطوير وت�سميم هواتفها الذكية عرب التوا�سل االإلكرتوين. مما �سمح لها باخرتاق 

"ال�سوق  يعترب ملهم جتربة  االإنرتنت  للت�سوق عرب   AliBaba اأن موقع   بريطانيا. وال يخفى  داخل 

هذه  تطوير  على  تعمل  التي  ال�سغرية  ال�سينية  ال�رشكات  من  االآالف  ع�رشات  وهناك  االفرتا�سي". 

للنمو.  ال�سني كمنطلق جديد  تراهن عليها   )Blueprint) مبثابة خارطة طريق باتت  التي  الطريقة 

ويبدو اأن ال�رشكات ال�سينية ب�سدد اعتماد تكتيكات جديدة الخرتاق االأ�سواق االأمريكية واالأوروبية، 

من قبيل �رشاء �رشكات اأمريكية و اأوروبية اأو �رشاء ح�س�س وازنة يف اأ�سهمها. كما فعلت �رشكة لينوفو 

 )Google) ال�سينية عندما ا�سرتت �رشكة موتوروال للهواتف النقالة من �رشكة غوغل )Lenovo)

الذكية،  الهواتف  مبيعات  اأكرب �رشكة عاملية يف  اإىل خام�س  بذلك  مليار دوالر، وحتولت  مببلغ 12،5 

وال�ساد�سة يف اأ�سواق احلوا�سيب ال�سخ�سية.

* �رشكة عاملية خا�سة تعنى باأبحاث وتطورات اأ�سواق تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.
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الواليات املتحدة االأمريكية يف املرتبة الثالثة )29 مليار دوالر(، وذلك على ال�سكل املبنّي 

يف الر�سم البياين رقم )3( اأدناه:

ر�سم بياين رقم 3 : الدول اخلم�س االأوىل اجلاذبة لال�ستثمارات اخلارجية املبا�رشة ل�سنة 2014

)UNCTAD، 2015) :امل�سدر

ويالحظ اأن غالبية اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رضة يف ال�سني م�سدرها هونغ كونغ 

بن�سبة 71،7%، كما يت�سح يف الر�سم البياين رقم 4 اأدناه:

ر�سم بياين رقم 4 : م�سادر اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رشة يف ال�سني

Invest in China ، 2015. fdi.gov.cn :امل�سدر
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تراجعًا   2014 �سنة  �سهدت  فقد  ال�سني  يف  واليابانية  االأمريكية  اال�ستثمارات  اأما 

هذه  من  املزيد  حّتول  نتيجة  �سنة 2013،  مع  باملقارنة  التوايل  على  بن�سبة 21% و%39 

العاملة واملواد االأولية  اليد  اآ�سيا حيث  الهند وجنوب �رضق  اال�ستثمارات نحو دول مثل 

باتت اأرخ�ص ن�سبيًا. وال يخفى اأن التوتر ال�سيا�سي امللحوظ بني ال�سني وكل من اأمريكا 

واليابان قد �سكل حافزاً اإ�سافيًا لهذا التحول. فاجلدير ذكره اأن االإدارة االأمريكية واليابان 

وقعتا اتفاقية اأمنية ثنائية ت�سمح للقوات اليابانية بامل�ساركة يف عمليات ع�سكرية خارجية 

اإىل جانب الواليات املتحدة، وذلك للمرة االأوىل منذ احلرب العاملية الثانية. وتزامنًا مع 

هذه االتفاقية نظمت ال�سني عر�سًا ع�سكريًا �سخمًا غري م�سبوق يف اأيلول 2015 مبنا�سبة 

الذكرى ال�سبعني لالنت�سار على اليابان يف احلرب العاملية الثانية، يف خطوة اعتربت رداً 

على االتفاقية امل�سار اليها.

اأن  جند  ال�سني،  يف  املبا�رضة  اخلارجية  لال�ستثمارات  القطاعي  التوزيع  خ�ص  وفيما 

قطاع اخلدمات بات ي�ستقطب ح�سة متزايدة من هذه اال�ستثمارات و�سلت اإىل %63.5 

منت�سف �سنة 2015 يف ظل ارتفاع الطلب على خدمات مثل ال�سياحة والعناية الطبية..، 

الن�ساطات  تراجع  مع  خ�سو�سًا   %30.5 اإىل  ال�سناعي  القطاع  ح�سة  تراجع  مقابل 

العاملة، يف موؤ�رض يعك�ص حجم التحوالت  اليد  ال�سناعية ذات احل�سا�سية الرتفاع كلفة 

ال�سناعي قطبًا حموريًا يف  القطاع  فيها  ال�سيني، من مرحلة �سكل  فيها االقت�ساد  التي مير 

النمو االقت�سادي اإىل مرحلة بات معها قطاع اخلدمات ي�سكل قاطرة هذا النمو. وفيما 

يلي يعر�ص الر�سم البياين رقم )5( توزيع اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رضة يف ال�سني بح�سب 

القطاعات: 
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ر�سم بياين رقم 5: تطور اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رشة يف ال�سني بح�سب القطاعات

(KMPG, 2015) :اامل�سدر

ولعل من مظاهر االختالالت التي ما زالت تعرتي االقت�ساد ال�سيني توزع اال�ستثمارات 

اخلارجية املبا�رضة بح�سب املقاطعات، حيث يالحظ اأن املقاطعات ال�رضقية بقيت ت�ستاأثر 

بغالبية هذه اال�ستثمارات )85،7% �سنة 2015( مقابل 8،3% ملقاطعات الو�سط و %6 

ملقاطعات الغرب )راجع ر�سم بياين رقم 6 اأدناه(. مع االإ�سارة اإىل اأن مقاطعات الو�سط 

والغرب جمتمعة ت�سكل ما يزيد عن 66،7% من م�ساحة البالد ويقطنها حوايل %51،1 

 ،
)28(

من ال�سكان يف حني اأن م�ساهمتها يف الناجت املحلي بقيت يف حدود ال تتعدى %38

مع العلم اأن النمو الذي حتقق يف الناجت املحلي لهذه املناطق بف�سل جهود احلكومة املكثفة 

بقي حم�سوراً يف فئات ومناطق ح�رضية حمددة.

China Outlook 2015, KPMG  Global China Practice -28 م�سدر �سابق
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ر�سم بياين رقم 6 : توّزع اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رشة بح�سب املقاطعات ال�سينية

(KMPG, 2015) :اامل�سدر

يقارب خم�ص ع�رضة  ما  بعد  املتعاقبة،  ال�سينية  احلكومات  اأن  الوا�سح  من  كان  واإذا 

اإطالق  من  �سنوات  وع�رض  الكبري"  الغرب  لتنمية  الوطنية  "اال�سرتاتيجية  اإطالق  من  �سنة 

اإليها �سابقًا، مل تفلح يف حتقيق كامل  اأ�رضنا  "ا�سرتاتيجية النهو�ص باملنطقة الو�سطى" التي 
اأهدافها لتنمية هذه املناطق وتطوير قطاع اخلدمات فيها وزيادة م�ستوى اإنتاجية العمالة 

، وغري ذلك من االأهداف مو�سوع العديد من ال�سيا�سات 
)29(

ورفع م�ستوى معي�سة ال�سكان

واخلطط التي و�سعت لهذه الغاية، فاإن التوفيق بني هدف تطوير قطاعات اخلدمات يف 

اإطار  يف  املعريف  لالقت�ساد  قطب  اإىل  حتويلها  ذلك  يف  مبا  ال�سني  وغرب  و�سط  مناطق 

»مبادرة احلزام والطريق« من ناحية، وجعلها مق�سداً نهائيًا لل�سناعات ذات الكثافة العالية 

يف ا�ستخدام اليد العاملة واملوارد الطبيعية التي يجري نقلها من املناطق ال�ساحلية ال�رضقية 

من ناحية اأخرى يبقى حمل ت�ساوؤل كبري.

ال�رضقية،  اأكرث من 62% يف املقاطعات  املناطق ما زالت دون 50% مقابل  ال�سكان احل�رض يف هذه  29- ن�سبة 

بح�سب مكتب االإح�ساء الوطني ال�سيني. وبينما بلغت ن�سبة منو الناجت الفردي ل�سكان احل�رض يف املناطق الداخلية 

10% فاإنها بقيت دون 6% ل�سكان الريف يف هذه املناطق يف موؤ�رض على حجم التفاوت يف توزيع الدخل )ورد 

..)..China Outlook 2015 اأي�سًا يف
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تعود  ال�سني  يف  املبا�رضة  اخلارجية  اال�ستثمارات  غالبية  اأن  يالحظ  اآخر  �سعيد  وعلى 

االنفتاح  م�ستوى  موؤ�رض على  االأجانب )76،8%(. وهو  للم�ستثمرين  بالكامل  ملكيتها 

الذي بلغته ال�سيا�سة االقت�سادية ال�سينية. كما يت�سح من خالل الر�سم البياين االآتي:

ر�سم بياين رقم 7: توزع اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رشة يف ال�سني بح�سب �سكلها القانوين

)MOFCOM، 2015):امل�سدر

:)Outward FDI) 3-2-2- اال�ستثمارات ال�سينية املبا�رشة يف اخلارج

قّدر حجم اال�ستثمارات ال�سينية املبا�رضة يف اخلارج )OFDI( بنحو 116 مليار دوالر 

خالل �سنة 2014، اأي ما ن�سبته 8،6% من اإجمايل اال�ستثمارات العاملية يف هذا املجال 

والبالغة 1354 مليار دوالر للعام ذاته، لت�سغل بذلك املركز الثالث بعد الواليات املتحدة 

اأن االأخرية  ، علمًا 
)30(

االأمريكية )337 مليار دوالر( وهونغ كونغ )143 مليار دوالر(

تعترب جزءاً من ال�سيادة ال�سينية. ومن املتوقع اأن ي�ستمر هذا النمو يف اال�ستثمارات اخلارجية 

والبنى  املنظور، وخ�سو�سًا يف جمايل اخلدمات  امل�ستقبل  اأكرب يف  ب�رضعة  املبا�رضة  ال�سينية 

التحتية كنتيجة حتمية للمبا�رضة يف تنفيذ »مبادرة احلزام والطريق«. وقد ترجم ذلك بتوقيع 

ال�سني اتفاقية مع تايلند لتطوير القطار ال�رضيع با�ستثمار قيمته 23 مليار دوالر، كجزء من 

�سبكة قطارات �رضيعة اإقليمية طموحة تربط مدينة كومينغ جنوب ال�سني ب�سنغافورة مروراً 

بالالو�ص وتايلند وماليزيا.

World Invest Report 2015, UNCTAD -30
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وحتظى اأفريقيا باهتمام خا�ص من قبل اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رضة لل�سني. فقد بلغ 

ل�سنة 2013  الر�سمية  االأرقام  بح�سب  االفريقية  الدول  ال�سينية يف  اال�ستثمارات  حجم 

، اأي ما ن�سبته 20،7% من اإجمايل اال�ستثمارات ال�سينية 
)31(

ما يقارب 24 مليار دوالر

اخلارجية. ولكن هذه اال�ستثمارات تبدو متوا�سعة مبعايري اأخرى، فهي ال تتعدى 5% فقط 

اال�ستثمارات  االأفريقية. وترتكز  الدول  االأخرى يف  اخلارجية  اال�ستثمارات  مع  باملقارنة 

ال�سينية املبا�رضة يف اأفريقيا يف قطاعات النفط وال�سناعات اال�ستخراجية بن�سبة ال تقل عن 

البنى التحتية وقطاعات اأخرى ت�سهد تو�سعًا متزايداً مثل: اخلدمات املالية،  30%، ويف 

والبناء، والت�سنيع وجتارة التجزئة.

ويف موؤ�رض على التو�سع امل�سطرد لال�ستثمارات ال�سينية املبا�رضة يف الدول االأفريقية، فقد 

بلغت قيمة العقود املوقعة مع حكومات هذه الدول حتى �سنة 2013 حوايل 82 مليار 

اإىل تدفقات  اأن هذه االلتزامات �ستتّحول حكمًا  بالطبع  اأن يعني ذلك  دوالر، من دون 

ا�ستثمارية مبا�رضة بالكامل. مع ذلك فاإن هذه العقود بحد ذاتها ت�سكل 35% من اإجمايل 

قيمة العقود ال�سينية اخلارجية.

باتفاقيات  باملوارد  الغنية  االأفريقية  الدول  يف  ال�سينية  اال�ستثمارات  ترتافق  ما  وغالبًا 

فتح  والت�سدير  لال�سترياد  ال�سني  بنك  يتوىل  بحيث  وجتارية.  مالية  جوانب  ذات  حمكمة 

اعتمادات لتمويل امل�ساريع يف هذه الدول، مقابل اتفاقيات طويلة املدى ت�سمن لل�سني 

منها  اخلا�سة  ال�سينية  ال�رضكات  يعطي  ما  وهو  املوجودة.  الطبيعية  املوارد  ا�ستغالل  حق 

واململوكة للدولة اأف�سلية املناف�سة يف م�ساريع البنى التحتية لهذه الدول.

كانت  بينما  اأنه  اأفريقيا  يف   )FDI( املبا�رضة  اخلارجية  اال�ستثمارات  يف  والالفت 

ال�رضكات ال�سينية مهتمة ب�سكل خا�ص با�ستخراج ومعاجلة املوارد الطبيعية، مبا فيها الغاز 

االأوروبيون،  العامل، ويف طليعتهم  بقية  االآخرون من  امل�ستثمرون  ال�سائل، كان  الطبيعي 

اإنتاج  اأق�سى حد من رخ�ص اليد العاملة االأفريقية الإقامة خطوط  اإىل  مهتمني باال�ستفادة 

�سلع تتطلب مهارات يدوية حمدودة. مما يجعل دور اال�ستثمارات ال�سينية املبا�رضة يف اأفريقيا 

هام�سيًا على �سعيد تنويع ال�سادرات االأفريقية واالندماج يف �سبكة االإنتاج العاملية. وهذه 

 China & Africa : Expanding Economic Ties in an Evolving Global Context,  -31
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الطلب  تراجع  وبالتايل  ال�سيني،  االقت�ساد  تباطوؤ  �ساأن  من  الأن  جداً  حيوية  تعترب  امل�ساألة 

املعتمدة  ال�رضيكة  االأفريقية  الدول  يجعل  اأن  والغاز،  النفط  فيها  مبا  الطبيعية  املوارد  على 

ب�سكل رئي�سي على �سادرات هذه املوارد عر�سة ل�سدمات اقت�سادية تفر�ص عليها اتخاذ 

اإجراءات �سعبة للتكّيف.

اال�ستثمار  نحو  بالتوجه  موؤخراً  بداأت  اأفريقيا  امل�ستثمرة يف  ال�سينية  ال�رضكات  اأن  اإال 

باإ�رضاف  احلرة  االقت�سادية  املناطق  اإقامة  خا�ص  ب�سكل  م�ستغلة  الت�سنيعية  االأن�سطة  يف 

ال�سني نف�سها، ال �سيما يف الدول التالية: اأثيوبيا، نيجرييا، موري�سيو�ص، وزامبيا، باالإ�سافة 

ملنتجاتها،  اأو�سع  �سوق  العاملة ووجود  اليد  االأخرى ورخ�ص  الت�سهيالت احلكومية  اإىل 

يف  متزايداً  انكما�سًا  االأ�سلي  موطنها  يف  تواجه  ال�رضكات  هذه  باتت  بعدما  خ�سو�سًا 

الطلب املحلي وارتفاعًا يف كلفة اليد العاملة.

وبح�سب درا�سات حول اأهمية اال�ستثمارات ال�سينية يف الدول االأفريقية على �سعيد 

يقارب  مبا  ت�ساهم  اال�ستثمارات  اأن هذه  ، جند 
)32(

العمل فر�ص  االقت�سادي وخلق  النمو 

ن�سف نقطة مئوية يف منو الناجت املحلي لهذه الدول. ويف االإطار ذاته، يتبنّي من درا�سة عّينة 

الفرتة 2003-2014، ومنها %50  اأفريقيا خالل  موؤلفة من 156 م�رضوعًا �سينيًا يف 

تعمل يف قطاع ال�سناعة، اأن هذه امل�ساريع اأوجدت ما يقارب 64 األف فر�سة عمل، اأي 

مبعدل 410 وظائف لكل م�رضوع.

 ومع التحول االقت�سادي الذي ت�سهده ال�سني باالنتقال من »النمو الكمي« املرتكز 

على  املرتكز  النوعي«  »النمو  اإىل  ن�سبيًا  املتدنية  امل�سافة  والقيمة  العاملة  اليد  كثافة  على 

وبقية  العاملة  اليد  كلفة  ارتفاع  ظل  ويف  االأعلى،  امل�سافة  والقيمة  املتقدمة  التكنولوجيا 

عوامل االنتاج املحلية، بداأت ال�رضكات ال�سينية �سواء منها تلك اململوكة للدولة اأو التابعة 

للقطاع اخلا�ص، مرحلة جديدة من اال�ستثمارات املبا�رضة يف اخلارج من اأبرز معاملها ما 

يلي:

	 العالية التكنولوجيا  قطاعات  �سيما يف  ال  ا�ستثمار جديدة،  البحث عن جماالت 

واخلدمات املتطورة ف�ساًل عن البنى التحتية يف جمال االت�ساالت واملوا�سالت. بعدما 
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كان االهتمام خالل العقود املا�سية مركزاً ب�سكل خا�ص على اال�ستثمار يف القطاعات 

اال�ستخراجية والطاقة.

	 حتّول ن�سبي يف وجهة اال�ستثمارات من الدول النامية الغنية باملوارد الطبيعية اإىل

الدول املتطورة اقت�ساديًا، يف �سلوك يعّد ترجمة وا�سحة الهتمام ال�سينيني بالو�سول 

اإىل التكنولوجيا املتقدمة، واملاركات العاملية، واخلربات ال�سناعية املتطورة، وقدرات 

�رضائية عالية و�سبكة توزيع عاملية اأو�سع. فمن اأ�سل اأكرب ع�رضة عقود دمج وا�ستحواذ 

)M&As( من حيث القيمة جرت خالل �سنة 2014 هناك ت�سعة عقود اأبرمت مع 

البريو،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  بالرتتيب:  وهي  اأوروبية.  لدول  تعود  �رضكات 

)راجع  هولندا.  كندا،  الربتغال،  �سنغافورة،  اإيطاليا،  فرن�سا،  اأو�سرتاليا،  بريطانيا، 

االإطار رقم - 3 - حول مناذج لعمليات ا�ستحواذ �سينية(.

إطار رقم )3(: عّينة من استحواذ شركات صينية لشركات أوروبية  وأميركية 
خالل سنة 2014

- اإ�ستحواذ �رشكة دونغ فنغ (Dongfeng Motors( ال�سينية على ح�سة  يف �رشكة بيجو �سيرتوين 

(Peugeot Citroen( الفرن�سية.

االأملانية ل�سناعة قطع    Hilite AVIC ( على �رشكة   ) ال�سينية  الطريان  ا�ستحواذ �رشكة �سناعة   -

غيارال�سيارات.

الطاقة االإيطالية  اإليكرتيك (Shanghai Electric( يف �رشكة هند�سة  اإ�ستثمار �رشكة �سنغهاي   -

. )AEN)

- �رشاء جيلي(Geely( ال�سينية ل�رشكة اميريالد (Emerald Automotive( الربيطانية لل�سيارات 

العاملة بالطاقة الكهربائية.

الرافعات  ل�سناعة  الهولندية  ال�رشكة  يف  ال�سينية   )Zoomlion) زومليون  �رشكة  ا�ستثمار   -

RAXSTAR
ولدورف  فندق  على  ال�سينية   )  Insurance ANBANG) للتاأمني  انبانغ  جمموعة  ا�ستحواذ   -

ا�ستوريا  WALDORF ASTORIA. يف نيويورك.

Source: World Invest Report 2015, UNCTAD  &China Outlook 2015, KPMG  
Global China Practice
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	 على معظم اأ�سكال اال�ستثمارات )M&As( طغيان عمليات الدمج واال�ستحواذ

ال�سينية املبا�رضة يف اخلارج )كما يت�سح يف االإطار رقم 3(. حيث تعدت ن�سبة هذه 

.
)33(

العمليات 43% من اإجمايل اال�ستثمارات ال�سينية اخلارجية

	 يف امل�ستثمرة  ال�سينية  ال�رضكات  اإجمايل  اإىل  اخلا�سة  ال�رضكات  ن�سبة  ارتفاع 

اخلارج. فمن اأ�سل اأكرب ع�رض �سفقات ا�ستثمارات �سينية مبا�رضة جرت يف اخلارج 

�سنة 2014 على �سكل دمج وا�ستحواذ هناك خم�ص �سفقات تعود ل�رضكات �سينية 

خا�سة، مقابل �رضكة خا�سة واحدة فقط �سنة 2010. وباالإجمال فقد ارتفعت ن�سبة 

�سفقات الدمج واال�ستحواذ التي تعود ل�رضكات خا�سة من اإجمايل ال�سفقات التي 

قامت بها ال�رضكات ال�سينية يف اخلارج من 10% �سنة 2010 اإىل 41% �سنة 2014 

)KMPG, 2015(، وذلك على ال�سكل املبنّي يف الر�سم البياين االآتي:

ر�سم بياين رقم 8: عمليات الدمج واال�ستحواذ (M&As( ال�سينية ما وراء البحار بح�سب ملكية ال�رشكات

)KMPG، 2015):امل�سدر 

3-3- امل�ساعدات اخلارجية ال�سينية 

من  ميكّنها  حداً  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  ال�سينية  اخلارجية  امل�ساعدات  بلغت 

التاأثري لي�ص يف ال�سورة العامة للم�ساعدات الدولية وح�سب، بل يف و�سع التنمية العاملي. 

وبات ينظر اإىل برنامج امل�ساعدات ال�سينية اخلارجي يف العديد من الدول النامية كخيار 

World Invest Report 2015, UNCTAD -33
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بديل عن موؤ�س�سات ودول مانحة غربية عديدة قائمة حاليًا. وما ميّيز امل�ساعدات ال�سينية 

اأ�سكالها التي �سناأتي على ذكرها خلّوها من اال�سرتاطات والتدخالت ال�سيا�سية  مبختلف 

التي حتفل بها عادة امل�ساعدات من الدول الغربية املانحة، واإن كان ذلك حتت عناوين براقة 

مثل »ن�رض الدميوقراطية« و »حقوق االإن�سان« و»املنظمات غري احلكومية« وما اإىل ذلك.

االأعمال  خانة  يف  ت�سنف  ال  النامية  للدول  ال�سينية  امل�ساعدات  فاإن  احلال  وبطبيعة 

اخلريية. فغالبًا ما ترتبط هذه امل�ساعدات مب�سالح جتارية واقت�سادية، تبداأ بتوقيع عقود تنفيذ 

تنتهي ب�سمان تدفق  امل�ساعدة مع �رضكات �سينية ح�رضاً، وال  اأو  امل�رضوع  معظم مراحل 

موارد الطاقة وموارد طبيعية اأخرى..

وعلى �سعيد اآخر تعترب وزارة التجارة ال�سينية )MOFCOM( اجلهة الرئي�سية امل�سوؤولة 

عن اإدارة امل�ساعدات اخلارجية وت�سميم واإعداد وتقييم جدوى امل�رضوعات املدرجة يف 

 EXIM China( اإطار هذه امل�ساعدات، يف حني يلعب بنك الت�سدير واال�سترياد ال�سيني

Bank( دور الذراع التمويلية، وتتوىل املوؤ�س�سات اململوكة للدولة )SOE’s( دور الذراع 

التنفيذية.

3-3-1- حجم امل�ساعدات، واأنواعها، وجماالتها والدول امل�ستفيدة:

الفرتة  خالل  دوالر  مليار   14،4 النامية  للدول  ال�سينية  امل�ساعدات  حجم  بلغ 

SCIO(2012-2010، 2014(، اأي مبعدل 4،8 مليار دوالر �سنويًا. وقد اتخذت 

هذه امل�ساعدات ثالثة اأ�سكال كما يلي:

	 امل�ساعدات. وهي خم�س�سة مل�ساعدة اإجمايل  ن�سبتها 36،2% من  وبلغت  املنح: 

الدول النامية امل�ستفيدة يف املجاالت التالية:

- بناء م�ساريع الرفاه االجتماعي ال�سغرية واملتو�سطة احلجم.

- تنمية املوارد الب�رضية.

- التعاون التقني.

- حاالت الطوارئ االإن�سانية. 

- م�ساعدات مادية عينية.
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	 قرو�س بدون فوائد: ون�سبتها 8،1% من اإجمايل امل�ساعدات. وت�ستخدم ب�سكل

املخ�س�سة  وامل�رضوعات  العامة  اخلدمات  اإن�ساء  يف  النامية  الدول  مل�ساعدة  رئي�سي 

لتح�سني معي�سة املواطنني. وت�سل مدة القر�ص اإىل 20 �سنة منها 10 �سنوات �سماح(.

	 قرو�س االمتياز: والتي باتت ت�سكل الن�سبة الكربى من امل�ساعدات ال�سينية للدول

هذه  اإجمايل  من   %55،7 بلغت  حيث  االأخرية،  الثالث  ال�سنوات  خالل  النامية 

امل�ساعدات. وهي خم�س�سة مل�ساعدة الدول النامية الإقامة م�ساريع الت�سنيع وم�ساريع 

البنى التحتية املتو�سطة احلجم ذات املردود االقت�سادي واالجتماعي. وقد تكون هذه 

القرو�ص اأي�سًا على �سكل تزويد الدول مب�ساريع جاهزة وجتهيزات ومنتجات اإلكرتونية 

يف اأحيان كثرية. وتكون الفوائد على هذه القرو�ص متدنية باأقل من املعدالت الرائجة 

ت�سديدها  الفرق( وفرتة  الدولة  تغطي  اأن  تتعدى 3% )على  املحلية، وال  ال�سوق  يف 

ت�سل اإىل 20 �سنة مع فرتة �سماح �سقفها �سبع �سنوات.

وبح�سب الر�سم البياين رقم )9( اأدناه يتبنّي اأن الدول الفقرية )LDC’s( ت�ستحوذ على 

غالبية امل�ساعدات اخلارجية ال�سينية )52،1%( تليها الدول ذات الدخل ما دون املتو�سط 

الدخل  املتدنية  الدول  ثم   )%12،3( املتو�سط  فوق  ما  الدخل  ذات  فالدول   )%21،2(

)9%(. وذلك على ال�سكل االآتي:

ر�سم بياين رقم 9: توزيع امل�ساعدات ال�سينية اخلارجية بح�سب م�ستويات دخل الدول  امل�ستفيدة

)MOFCOM، 2014):امل�سدر
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كذلك يتبنّي من الر�سم البياين رقم )10( اأدناه اأن دول القارة االأفريقية ت�ستاأثر مبعظم 

امل�ساعدات ال�سينية امل�سار اإليها وبن�سبة ت�سل اإىل 51،8%، تليها دول قارة اآ�سيا )%30،5( 

ثم اأمريكا الالتينية وبحر الكاريبي )8،4%(، وذلك كما يلي:

ر�سم بياين رقم 10: توزع امل�ساعدات اخلارجية ال�سينية بح�سب الدول امل�ستفيدة

)MOFCOM، 2014):امل�سدر

وبالن�سبة ملجاالت ا�ستخدام امل�ساعدات ال�سينية امل�سار اليها، فقد ا�ستحوذت م�ساريع 

البنى التحتية االقت�سادية على 44،8% من هذه امل�ساعدات، تليها م�ساريع البنى التحتية 

املوارد  ال�سلع واملواد )15%( وتنمية  ثم  بن�سبة %27،6،  العام  الطابع االجتماعي  ذات 

الب�رضية )5،8%( وال�سناعة )3،6%( وذلك بح�سب الر�سم البياين رقم )11( اأدناه:

ر�سم بياين رقم 11: توزع امل�ساعدات اخلارجية ال�سينية بح�سب جماالت ا�ستخدامها

)MOFCOM، 2014):امل�سدر
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3-3-2-اأهداف ومبادىء امل�ساعدات ال�سينية اخلارجية:

اأهداف  عن  احلديث  يف  واالإن�ساين  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  بني  الف�سل  غالبًا  ي�سعب 

امل�ساعدات اخلارجية الأية دولة. وكذلك االأمر بالن�سبة للم�ساعدات ال�سينية. واإن كانت 

التنموي  الطابع  تاأكيد  امل�ساعدات حتر�ص دومًا على  املعنية بهذه  ال�سينية  التجارة  وزارة 

االإن�ساين واالجتماعي  مل�ساعداتها اخلارجية. وهو ما �سكل حمور »الورقة البي�ساء حول 

 .)2014 ،SCIO(2014 امل�ساعدات اخلارجية لل�سني« التي ن�رضتها هذه الوزارة يف متوز

حيث برزت ب�سكل عام جملة من االأهداف ذات الطابع االإن�ساين واالقت�سادي كما يلي:

• الزراعة، 	 تطوير  خالل  من  النامية  الدول  يف  النا�ص  معي�سة  حت�سني  يف  امل�ساعدة 

يف  العون  وتقدمي  وال�سحية  الطبية  اخلدمات  وحت�سني  التعليم،  م�ستوى  وتعزيز 

حاالت الطوارىء ال �سيما الكوارث الطبيعية.

• تطوير التنمية االقت�سادية واالجتماعية، من خالل م�ساعدة الدول النامية يف اإن�ساء 	

البنى التحتية ودعمها لتطوير قدراتها وتقدمي الت�سهيالت التجارية، باالإ�سافة اإىل 

م�ساعدتها يف احلفاظ على البيئة.

ا�سرتاتيجية جديدة  اأن  يبدو  اإطالق »مبادرة احلزام والطريق« �سنة 2013  اأنه مع  اإال 

اآخذة يف التبلور لتوجيه معظم اأ�سكال امل�ساعدات اخلارجية ال�سينية مبا يخدم هذه املبادرة. 

االأمر الذي عرّب عنه بو�سوح اأحد م�سوؤويل وزارة التجارة )يوزيرونغ- Yu Zirong( يف 

اأثناء اإطالق الوزارة للمعايري اجلديدة الإدارة امل�ساعدات اخلارجية ال�سينية يف  مداخلة له 

كانون االأول MOFCOM، 2014(2014(. فقد اأو�سح امل�سوؤول املذكور الدور الرائد 

وزارة  خالل  من  والطريق"  احلزام  "مبادرة  تنفيذ  عملية  دفع  يف  اخلارجية  للم�ساعدات 

التجارة ال�سينية. موؤكداً على التوجهات التالية:

- تعزيز امل�ساعدة للدول امل�ستفيدة الواقعة على طول خارطة »مبادرة احلزام والطريق«، 

مبا يف ذلك دول اجلوار، ومبا يراعي االحتياجات اال�سرتاتيجية لكل من ال�سني والدول 

امل�ستفيدة على ال�سواء.

تخدم  التي  اال�سرتاتيجية  التحتية  البنى  م�رضوعات  من  حلزمة  االأولوية  اإعطاء   -

يف  �سيما  ال  والنيبال(،  وميامنار،  الالو�ص،  حتديداً   ( اجلوار  ودول  ال�سني  بني  التوا�سل 
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جماالت الطرقات ال�رضيعة و�سكك احلديد واملوانىء وخطوط الطاقة واالت�ساالت والنقل 

وال�سبكات العنكبوتية.

املبادرة  خارطة  طول  على  والواقعة  املجاورة  ال�سعوب  معي�سة  م�ستويات  حت�سني   -

املذكورة، من خالل الرتكيز على حماربة الفقر واحلد من الكوارث والتعليم املهني والتنمية 

الزراعية.

- تعزيز تنمية املوارد الب�رضية مع الدول املجاورة والواقعة على طول خارطة املبادرة 

والعلمي  الثقايف  التبادل  عن  ف�ساًل  والتدريب،  التعليمية  املنح  تقدمي  خالل  من  اأعاله، 

والتكنولوجي، اإىل جانب اإر�سال بعثات من املتطوعني.

ويف مطلق االأحوال يوؤكد ال�سينيون على جملة من املبادىء يف تقدميهم امل�ساعدات 

اخلارجية، وهي: االحرتام املتبادل، وامل�ساواة، وااللتزام بالعهود، واملنفعة املتبادلة، وقاعدة 

بداأت هذه  ال�سينية  للم�ساعدات  الثنائي والتقليدي  الطابع  رابح-رابح. وبعد عقود من 

ال�سني عن حذرها  اأن يعني ذلك تخلي  امل�ساعدات تتخذ طابعًا متعدد االأطراف. دون 

املعهود يف التعاون مع الدول املتطورة املانحة، خ�سية اأن يوؤدي هذا التعاون اإىل تهمي�ص 

الدور امل�ستقل لل�سني واالإ�رضار ب�سورتها وم�ساحلها كدولة نامية كربى متى اندجمت يف 

نظام امل�ساعدات الغربي. 

ففي هذا االإطار، متكنت ال�سني من بناء منظومات واآليات م�سرتكة للتعاون والتن�سيق 

ت�سمل  كي  امل�ساعدات  من  اأبعد  اأفق  نحو  العالقات  بذلك  لتدفع  امل�ستفيدة،  الدول  مع 

املجاالت التجارية واالقت�سادية االأخرى. ومن هذه املنظومات على �سبيل املثال ال احل�رض: 

الدائم مع منظمة دول جنوب  اللقاء   ،)FOCAC( للتعاون – االأفريقي  ال�سيني  املنتدى 

�رضق اآ�سيا )China – ASEAN Summit(، وعدد من املنتديات االقت�سادية والتجارية 

االأخرى منها:

بالربتغالية. الناطقة  والدول  ال�سني  بني  والتجاري  االقت�سادي  التعاون  منتدى   - 

)China & Portuguese-speaking Countries Forum for Economic and 

Trade Cooperation).
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- منتدى التعاون التجاري واالقت�سادي لل�سني ودول الكاريبي.

(China-Caribbean Economic & Trade Forumn).

- منتدى التعاون ال�سيني-العربي (China-Arab States - Cooperation  Forum) يعقد 

يف مدينة ينت�سوان ال�سينية مرة كل �سنتني اعتباراً من �سنة 2013.

الهادىء  املحيط  جزر  ودول  ال�سني  بني  االقت�سادية  والتنمية  التعاون  منتدى   -

 China-Pacific Island Countries Economic Development & Cooperation)
.(Forum

(Shanghai Cooperation Organization) .منظمة �سانغهاي للتعاون االقت�سادي -

- التح�سري الإطالق منتدى جديد حتت عنوان “املنتدى الدويل للحزام والطريق”.

 UNDP)،) :هذا باالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف دعم برامج التنمية التابعة ملنظمات دولية، مثل

 (UNIDO)، (UNFPA)، (UNCIF)، (UNWFP)، (FAO)، (UNESCO)، (WB)،

-2010 الفرتة  خالل  قيمتها  قدرت  مالية  م�ساعدات  عرب  �سواء   .)WHO(و  (IMF
جماالت  يف  اخلرباء  من  بعثات  اإر�سال  بوا�سطة  اأو  دوالر،  مليون   280 بحوايل   2012

الزراعة وال�سحة والتعليم والبيئة وما اإىل ذلك.

واإدارة  وتنفيذ  القرار  اتخاذ  اأ�ساليب  يف  النظر  باإعادة  مهتمة  ال�سني  تبدو  كذلك 

م�ساعداتها اخلارجية، عرب تقنني هذه امل�ساعدات ب�سكل اأف�سل �سمن موؤ�س�سات مركزية 

ت�سم كفاءات متخ�س�سة اأكرث احرتافًا، كاأن ي�سار اىل تاأ�سي�ص وكالة مركزية للتنمية الدولية 

كاإدارة عامة للم�ساعدات اخلارجية، كما يرتدد يف بع�ص االأو�ساط ال�سينية.
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مبادرة احلزام والطريق,

( One Built - One Road, 
OBOR)

اجلزء الثاين
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(One Built - One Road, OBOR) ,مبادرة احلزام والطريق

1- ملحة تاريخية

�سينيتني،  ا�سرتاتيجيتني  مبادرتني  خال�سة  الواقع  يف  والطريق«  احلزام  »مبادرة  تعترب 

هما: 

 .) The Silk Road- Economic Built - " طريق احلرير - احلزام االقت�سادي" ) 

وهي ترمي اإىل اإحياء حزام اقت�سادي مواز لطريق احلرير التاريخي )والذي �سياأتي ذكره(. 

وهي ت�سمل ب�سكل خا�ص دول �سمال وو�سط وغرب اآ�سيا.

 The 21st
 Century Maritime Silk( "مبادرة القرن الواحد والع�رضين البحرية" -

 Road(. تعتمد هذه املبادرة على موانئ الدول الواقعة على طول حزام بحري ميتد من 

واليونان  وم�رض  اخلليج  دول  موانئ  حتى  و�سواًل  الهندي،  واملحيط  اآ�سيا  جنوب  دول 

و�رضق اأفريقيا، والتي يطلق عليها ا�سطالحًا "ممرات البهارات".

احلرير  "طريق  مب�سطلح  تت�سل  تاريخية  جذور  اإجمااًل  والطريق«  »احلزام  وملبادرة 

القدمي" )Ancient Silk Road(، والذي يطلق عادة على �سبكة الطرق واملمرات الربية 

والبحرية التي ا�ستخدمت منذ �سنة 200 ق.م. الأغرا�ص ال�سلم واحلرب، وحتديداً للتبادل 

�سمال  واأندوني�سيا ومدغ�سقر ورو�سيا ومنغوليا ودول  الهند وال�سني  التجاري بني دول 

�رضق اآ�سيا يف ال�رضق ودول اأوروبية مثل اليونان وايطاليا يف الغرب، مروراً باإيران والعراق 

وال�سام وم�رض واليمن واحلب�سة يف الو�سط. ف�ساًل عن عبور اجليو�ص من خمتلف اجلن�سيات 

وانتقال االأمرا�ص واالأوبئة املعدية على حد �سواء. وهذه ال�سبكة متتد الأكرث من 15 األف 

اليونان والبحر االأ�سود و�سمال  اإىل �سواحل  اليابان الغربية و�سواًل  كلم بدءاً من �سواحل 

اأفريقيا )راجع اخلارطتني رقم 1 ورقم 2 اأدناه (.

بني  والتقريب  التوا�سل  يف  وتاريخيًا  حموريًا  دوراً  ال�سبكة  هذه  لعبت  الواقع  ويف 
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احل�سارات. فلم تقت�رض وظيفتها على تبادل �سلع كالبهارات واحلرير واالأقم�سة واالأخ�ساب 

واالأحجار الكرمية وما �سابه، بل حتولت اإىل و�سيلة موؤثرة للغاية يف التبادل الثقايف والعلمي. 

زجنيبار  مثل   ( ال�سبكة  هذه  وطرق  ممرات  طول  على  واقعة  عديدة  مدن  حتولت  بحيث 

وميدرا�ص  وحلب  وتدمر  وني�سيبني  وني�سابور  و�سمرقند  وجاوا  وم�سقط  واالإ�سكندرية 

واحلرف  واللغات  واالآداب  والفنون  للعلم  مق�سودة  مراكز  اإىل  و�سور(  والق�سنطينية 

واالأديان. وكان ذلك عاماًل رئي�سيًا يف ن�سوء جمتمعات جديدة ومتنوعة على طول القارة 

االأورا�سية، وال �سيما املناطق ال�ساحلية منها. وما بناء �سور ال�سني العظيم �سوى تعبري عن 

مدى االأهمية التجارية لهذا الطريق بالن�سبة لل�سينيني القدامى، واهتمامهم بحمايتها يف 

مواجهة الغزاة االآتني من ال�سمال.

خارطة رقم 1: : طريق احلرير القدمي

(UNESCO، 2015): امل�سدر
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ومن املعروف اأن احلرير هو منتج �سيني يف االأ�سل يعود اإىل ما يقارب 2700 �سنة قبل 

امليالد. ونظراً لقيمته العالية فقد بقي ا�ستعماله ملئات ال�سنني حم�سوراً  �سمن نطاق حملي 

ال�سادرات  اأهميته كمّكون رئي�سي يف  االأمرباطوري. واإىل  البالط  اأفراد  يتعدى  �سيق ال 

اأحيطت تقنيات  ال�سينية ا�ستخدم احلرير من قبل ال�سينيني كهدايا ديبلوما�سية قّيمة. وقد 

اإنتاج احلرير بكتمان �سديد داخل ال�سني لفرتة ثالثة اآالف �سنة تقريبًا، اإىل حد اأن االف�ساح 

عن هذه التقنيات الأي اأجنبي يعّر�ص �ساحبه لعقوبة االإعدام على الفور. اإال اأن هذا ال�رض 

الفار�سية يف  فاالأمرباطورية  اليابان  اإىل  ثم  الهند  اإىل  الهنود  التجار  بوا�سطة  ت�رّضب الحقًا 

القرن ال�ساد�ص للميالد، قبل اأن يتحول هذا املنتج الفاخر اإىل حافز اأ�سا�سي لتطوير خطوط 

التجارة بني اأوروبا وال�رضق االأق�سى.

واإذا كان دور التجار العرب اأ�سبح اأكرث بروزاً ون�ساطًا على طريق احلرير بعد ظهور 

العرب  العربية وال�سني عرب بحر  �سبه اجلزيرة  البحرية بني  التجارة  اأن طرق  اإال  االإ�سالم، 

القرن  �سيما يف  ب�سكل خا�ص، وال  الو�سطى  الع�سور  اإال يف  تتطور  مل  الهندي  واملحيط 

الثامن للميالد بالتزامن مع تطور علم املالحة البحرية والفلك وتقنيات بناء ال�سفن.

ومع اكت�ساف راأ�ص الرجاء ال�سالح نهاية القرن اخلام�ص ع�رض حتولت طريق احلرير وما 

يت�سل بها من مدن �ساحلية وموانئ بحرية خالل القرنني ال�ساد�ص ع�رض وال�سابع ع�رض اإىل 

املناطق  الهولنديني والربتغاليني واالإجنليز. وباتت هذه  للتناف�ص احلاد بني كل من  م�سدر 

اأخذت  كذلك  العابرة.  القوافل  على  وال�سيطرة  بالرثوة  طمعًا  املتكررة  للغزوات  اأهدافًا 

واجلغرافيني  املعماريني  من  املزيد  ت�ستقطب  ع�رض  التا�سع  القرن  حلول  مع  احلرير  طريق 

وامل�ستك�سفني واملغامرين القادمني من دول مثل اإجنلرتا وفرن�سا واأملانيا ورو�سيا واليابان.

2. مبادرة احلزام والطريق, اخللفية وامل�سمون

2-1- خلفية املبادرة كمرحلة حتّول جديدة

يف  فارقة  عالمة  اإىل   )One Built One Road( والطريق"  "احلزام  مبادرة  حتّولت 

ال�سيا�سة اخلارجية لل�سني منذ ربيع االعام 2013 تاريخ اإعالن هذه املبادرة من قبل الرئي�ص 

بذلك  لري�سم  فعليًا،  مهامه  ت�سّلمه  اإّبان   )Xi Jin Ping  ( بينغ  �سي جني  اجلديد  ال�سيني 
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م�ساراً اقت�ساديًا واجتماعيًا و�سيا�سيًا جديداً حا�سمًا من �ساأنه يف حال جناحه اإحداث حتّول 

الكامن يف وجدان  ال�سيني  احللم  اإحياء  ال�سيني، حماواًل  التنمية  عميق يف  طبيعة منوذج 

احللمني. ومن  الكبري بني  الثقايف  الفارق  بالطبع مع  االأمريكي"،  "احللم  مقابل  ال�سينيني 

اأبرز معامل هذا امل�سار ما يلي:

تفعيل موؤ�س�سات الدولة وتطهريها من الف�ساد امل�ست�رضي، لي�ص بو�سفه تهديداً ميكنه 	•

احلزب  ال�ستمرارية  تهديداً  اأي�سًا  ي�سكل  الأنه  بل  وح�سب  التنمية  اأهداف  تقوي�ص 

ال�سيوعي نف�سه، والذي يبدو حري�سًا على تر�سيخ ثقة اجلمهور باملبادىء اال�سرتاكية 

للنظام ال�سيوعي بعيداً عن املفاهيم ال�سائدة يف الدميوقراطيات الغربية.

ولي�ص 	• للنوعية  هي  املرحلة  هذه  يف  فاالأولوية  بيئيًا.  نظيف  اأخ�رض  اقت�ساد  تطوير 

لل�رضعة يف حتقيق االأهداف الكمية للتنمية، مبعنى جعل منو الناجت املحلي اأقل تدمرياً 

للبيئة واأكرث ا�ستدامة مل�سادر الطاقة املتجددة.

تر�سيخ 	• ال�سينية من خالل  للثقافة   )Soft Power( "الناعمة "القوة  ي�سمى  ما  تعزيز 

الثقة بنموذج التنمية ال�سيني، مبا فيه اجلزء املت�سل مببادرة “احلزام والطريق” من جهة، 

وتهذيب ون�رض القيم اال�سرتاكية باملفهوم ال�سيني من جهة اأخرى.

اعتماد الديبلوما�سية ال�سلمية واالنفتاح والتعاون )ديبلوما�سية الباب املفتوح( كقاعدة 	•

للتعامل مع الدول االأخرى.

اإيالء الطلب اال�ستهالكي املحلي اهتمامًا اأكرب يف دفع عجلة النمو االقت�سادي، بعد 	•

اأن كان االقت�ساد ال�سيني خالل احلقبة املا�سية يعتمد على الطلب اال�ستثماري املفرط 

اأن  ال�سينية جيداً  االقت�سادي. وتدرك احلكومة  النمو  لتحقيق معدالت مرتفعة من 

اال�ستثمارات  وزبادة  الدخل  من  الفرد  ن�سيب  زيادة  يتطلب  اجلديد  التوجه  هذا 

املحلية ب�سكل متوازن بني خمتلف املناطق ال�سينية ال�ساحلية والداخلية.

حت�سني كفاءة النظام املايل مبا ي�ستجيب ملتطلبات اإعادة توزيع الدخل والرثوة ب�سكل 	•

اأكرث عدالة حمليًا بني خمتلف فئات ال�سعب ال�سيني، ف�ساًل عن حتقيق املرونة يف ت�سوية 
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املدفوعات املالية لعمليات التبادل التجاري وتنفيذ امل�رضوعات ال�سخمة التي تتطلبها 

“مبادرة احلزام والطريق”.

تنويع م�سادر الطاقة واحلد من االعتماد على الفحم املكلف بيئيًا.	•

ال�سوابط 	• دائمًا حتت �سقف  الدميوقراطية، ولكن  املمار�سات  اأكرب من  اإعطاء جرعة 

والقوانني اال�سرتاكية.

اعتماد مبداأ املنفعة املتبادلة والك�سب امل�سرتك يف التعاون مع بقية الدول، بداًل من 	•

الراأ�سماليات  ل�سيا�سات  بارزة  ك�سمة  واملغلوب  الغالب  اأو  واخلا�رض  الرابح  مبداأي 

الغربية، وما اأدت اإليه من ا�ستنزاف ثروات وقدرات الدول النامية.

التحول من اقت�ساد موّجه مركزيًا بالكامل اإىل اقت�ساد مرن واأكرث ا�ستجابة ملحركات 	•

ال�سوق، مع ال�سماح باأو�سع م�ساركة ممكنة للنا�ص يف االأن�سطة االقت�سادية القائمة، 

انطالقًا من مبداأ مفاده اأن احلكومة التي ثبت اأنها لي�ست قادرة مبفردها على تويل زمام 

االأمور يفرت�ص بها توفري الت�سهيالت واالإمكانيات للجمهور جم�ّسداً بالقطاع اخلا�ص 

قانونية ملوجودات وم�سالح  االأمر من حماية  يتطلبه هذا  ما  املهام، مع  بهذه  للقيام 

امل�رضوعات اخلا�سة وت�سجيع للمبادرات الفردية كاأحد قواعد اقت�ساد ال�سوق، مع 

عدم التخلي عن الدور املوؤثر للدولة واملوؤ�س�سات احلكومية.

التخلي عن االقت�ساد �سبه املغلق مل�سلحة منوذج تنمية متجدد ي�سمح باندماج اأو�سع 	•

لل�سني يف االأ�سواق العاملية من جهة ويلّبي احلاجة املتزايدة الإيجاد فر�ص عمل جديدة 

لل�سينيني من جهة اأخرى.

وجمه�سة 	• العمالة  كثيفة  ثقيلة  تقليدية  �سناعات  على  يقوم  اقت�ساد  من  التحول 

م�سافة  قيمة  مقابل   ) رئي�سي  ب�سكل  الفحم  على  )ترتكز  للموارد  وم�ستنزفة  للبيئة 

االأعمال  ومبادرات  واالإبداع  االبتكار  على  يقوم  اقت�ساد  اإىل  اآن،  يف  متوا�سعة 

)entrepreneurship) ذات القيمة امل�سافة العالية، وحتديداً بناء اقت�ساد رقمي ذي 

حمتوى تكنولوجي متقدم.
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2-2- م�سمون مبادرة احلزام والطريق

�سبكة  لتطوير  حماولة  جوهرها  يف  ت�سكل   )OBOR( والطريق«  احلزام  »مبادرة  اإن 

بني  والثقايف  العلمي  التعاون  عن  ف�ساًل  واالإلكرتوين،  والبحري  الربي  التجاري  التبادل 

�سل�سلة  اإقامة  من  املبادرة  هذه  تتطلبه  ما  مع  واأوروبا،  واأفريقيا  اآ�سيا  دول  وبقية  ال�سني 

النقل  املوانئ واملطارات و�سبكات  التحتية، وخ�سو�سًا  البنى  للغاية من م�ساريع  �سخمة 

الربي واالت�ساالت، وبنى فوقية من ت�رضيعات ونظم وبرامج وما اإىل ذلك.. تطال ما يزيد 

عن 60 دولة يف القارات الثالث املذكورة يقطنها حوايل 4،4 مليار ن�سمة، اأي ما ن�سبته 

63% من �سكان العامل ي�سكلون 29% من الناجت االإجمايل العاملي وما يقارب 26% من 

.
)1(

ال�رضكاء التجاريني لل�سني

وكما اأ�رضنا اآنفًا فاإن هذه املبادرة ذات �سّقني هما:

طريق  اإحياء  يعيد  وهو   :)Silk Road – Economic Built( الربي،  ال�سق   -

احلرير التاريخي امل�سار اإليه اأعاله. وي�سم ب�سكل خا�ص دول �سمال وو�سط وغرب اآ�سيا 

و�سواًل اإىل اأملانيا وو�سط اأوروبا )انظر اخلارطة رقم 2(.

21st(: وهو ي�سم ب�سكل 
 Century Maritime Silk Road( ،ال�سق البحري -

خا�ص دول جنوب اآ�سيا واملحيط الهندي وبحر ال�سني و�سواًل اإىل دول اخلليج و�سمال 

�رضق اأفريقيا )انظر اخلارطة رقم 2 اأدناه(.

 ، CCIEE، 2014– املركز ال�سيني للمبادرات االقت�سادية الدولية ) Wei Jianguo( 1-  - واي جيانغنو

China Daily newspaper، http://news، asiaone.com ( ورد يف �سحيفة
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خارطة رقم 2 : مبادرة »احلزام والطريق« ال�سينية

    www.forbes.com. The New Silk Road: Visionary Dream :امل�سدر

التي ت�سم 
 )2(

ويو�سح البيان امل�سرتك ال�سادر عن »اللجنة الوطنية للتنمية واالإ�سالح«

وزارتي اخلارجية والتجارة ال�سينيتني،  وبتفوي�ص من جمل�ص الدولة، جماالت التعاون التي 

تت�سمنها املبادرة على ال�سكل التايل:  

والت�ساور  احلكومات  بني  للتعاون  اآليات  ت�سكيل  ذلك  يف  مبا  ال�سيا�سات،  تن�سيق  اأ( 

واالإعداد امل�سرتك ال�سرتاتيجيات التنمية وتنفيذ م�رضوعات البنى التحتية.

 Vision and Actions of Jointly Building Silk Road Economic Belt امل�سدر:   -2

لدى  ال�سعبية  ال�سني  �سفارة جمهورية   -  and 21st – Century Maritime Silk Road، 2015
.)http://sd.china embassy.org(،ال�سودان
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برية وبحرية وجوية  �سبكة ممرات  اإقامة  اأجل  من  اأولوية  ويعترب  املن�ساآت،  ترابط  ب( 

الواقعة  ومعلوماتية دولية، تربط بني �ستى املناطق واملدن االآ�سيوية واالأوروبية واالأفريقية 

تتطلبها  التي  االإ�سافية  التجهيزات  جانب  اإىل  والطريق"،  "احلزام  خطوط  طول  على 

ال�سبكة ل�سمان ح�سن اأدائها وفق قواعد معيارية، مع االأخذ بعني االعتبار تاأثرياتها على 

على  واحلفاظ  للطاقة  التحتية  البنية  ربط  على  اأي�سًا  املجال  هذا  وينطوي  املناخي.  التغري 

اأمنها، ال �سيما اأنابيب النفط والغاز الطبيعي و�سبكة نقل الكهرباء و�سبكة االألياف الب�رضية 

لالت�ساالت الدولية العابرة للقارات واالأقمار اال�سطناعية.

ج( توا�سل االأعمال، ويت�سمن املجاالت التالية:

- بناء مناطق حرة م�سرتكة على طول "احلزام والطريق".

- تعزيز التعاون اجلمركي بني الدول على طول هذه الطريق.

- التعاون ل�سمان �سفافية واأمان التجارة االإلكرتونية.

- تنمية جتارة اخلدمات.

- اإزالة احلواجز اأمام اال�ستثمارات املتبادلة وحمايتها. وتعطي املبادرة يف هذا االإطار 

التقليدية  الطاقة  م�سادر  وتطوير  االأدوية  و�سناعة  الزراعية  لال�ستثمارات  خا�سًا  اهتمامًا 

طول  على  اإقليميًا  متكاملة  �سناعات  �سل�سلة  واإقامة  املعلومات  وتكنولوجيا  واملتجددة 

"احلزام والطريق".

احلرير  »طريق  ي�سّمى  ما  لبناء  الرتويج  عرب  للمبادرة  البيئي  الطابع  على  الت�سديد  د( 

االأخ�رض«.

هـ( تداول االأموال، مبا يف ذلك:

- تو�سيع نطاق ت�سوية احل�سابات بني الدول على طول »احلزام والطريق« بالعمالت 

املحلية.

- الت�سديد على التعاون الإقامة "البنك اال�ستثماري االآ�سيوي للبنية االأ�سا�سية" و"بنك 

التنمية لدول الربيك�ص"، )�سن�سري اإىل هذين البنكني ب�سيء من التف�سيل يف فقرات الحقة(.

- االإ�رضاع باإن�ساء "�سندوق طريق احلرير".
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- بناء نظام اإقليمي لالإنذار من املخاطر املالية.

- دعم وت�سجيع الهيئات واملوؤ�س�سات املالية داخل ال�سني وخارجها الإ�سدار ال�سندات 

بالعملة ال�سينية وبالعمالت االأجنبية.

املثال ال  �سبيل  التالية على  املجاالت  والعقائد، وذلك يف  والثقافات  العلوم  التقاء  و( 

احل�رض:

- ت�سجيع التوا�سل والتبادل الثقايف والتعليمي والفني والريا�سي، خ�سو�سًا عرب اإقامة 

االأن�سطة الدورية يف هذه املجاالت بني الدول الواقعة على طول »احلزام والطريق«.

- تعزيز التعاون ال�سياحي.

العلمي  التعاون  تعزيز  اإطار  يف  امل�سرتكة  واملختربات  االأبحاث  مراكز  اإقامة   -

والتكنولوجي.

واإقامة  ال�سعبية  واملنظمات  والربملانات  االأحزاب  بني  والتعاون  التوا�سل  تعزيز   -

عالقات التواأمة بني املدن.

ز( رفع م�ستوى التنمية واالنفتاح االقت�سادي على نحو اأ�سمل واأكرث ن�ساطًا يف �ستى 

املناطق ال�سينية، خ�سو�سًا بني �سمال غرب ال�سني و�سمالها ال�رضقي، بحيث تتحول كل 

منطقة مبا لديها من مزايا ن�سبية اإىل مراكز حمورية هامة للتبادل التجاري واخلدماتي والثقايف 

�سمن مبادرة "احلزام والطريق"، تتوزع على طول املمرات بني ال�سني والدول املعنية بهذه 

املبادرة )راجع االإطار رقم – 4-  اأدناه حول هذه املناطق املحورية(. مبا يف ذلك تاأهيل 

املناطق ال�ساحلية جنوب غرب ال�سني كي ت�سبح مهياأة كمنافذ مهمة تربط طريق احلرير 

اأي  احلرير،  لطريق  االقت�سادي  باحلزام  اأعاله  املذكور  والع�رضين  الواحد  للقرن  البحري 

اجلانب الربي كما ذكرنا اآنفًا. مما ميّكن هذه املناطق من لعب دور هام واأ�سا�سي يف تبادل 

التي  وماكاو(  كونغ  )هونغ  اخلا�سة  االإدارية  واملناطق  اآ�سيان  دول  مع  وال�سلع  اخلدمات 

تتمتع باأهمية ا�ستثنائية يف االقت�ساد ال�سيني.

ح( دعم اإن�ساء املطارات و�سكك احلديد يف املناطق الداخلية للربط بني داخل البالد 

وخارجها، وبني املناطق ال�سينية ذاتها �رضقًا وغربًا وو�سطًا.
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“طريق  على  نموذجي  وخدماتي  تجاري  كقطب  ينتشوان  مدينة   :)4( رقم  إطار 
الحرير«

تعترب مدينة ينت�سوان (Yinchuan( عا�سمة مقاطعة نينغ�سيا (Ningxia( التي تقطنها اأقلية 

"احلزام  اأحد االأمثلة على املراكز املحورية �سمن مبادرة  باإدارة ذاتية،  االإيغور امل�سلمة، والتي تتمتع 

والطريق". فاحلكومة ال�سينية تطمح لتنمية هذه املنطقة من اأجل م�ساعدتها يف ا�ستعادة دورها التاريخي 

كمحور التقاء القوافل العابرة بني ال�رشق والغرب فيما ي�سمى ب "طريق احلرير". وبح�سب املواقف 

املعلنة للم�سوؤولني ال�سينيني جتاه املنطقة يبدو اأن احلكومة ال�سينية عازمة على اإعادة تاأهيل املنطقة مبا 

ميكنها من لعب االأدوار املر�سومة لها يف اإطار املبادرة املذكورة. ومن اأبرز هذه االأدوار ما يلي:

• احلرير 	 ب"طريق  ي�سمى  ما  عنا�رش  اأبرز  كاأحد  االإلكرتونية  التجارة  قنوات  الإطالق  ة  من�سّ

االإلكرتوين" الذي ت�سعى اإليه احلكومة ال�سينية يف اإطار مبادرة »OBOR«، مع اأن واقع 

�سبكات االت�سال والبنى التحتية للتوا�سل االإلكرتوين يف هذه املنطقة ال يزال حتى تاريخه 

غري م�سجع. مما يعني اأن حتقيق هذه التطلعات قد  يتطلب املزيد من الوقت.

• كانت 	 ولذلك  خ�سو�ساً.  والعرب  عموماً  امل�سلمني  وال�سياح  امل�ستثمرين  جلذب  منطقة 

نينغ�سيا اأوىل املناطق االقت�سادية التجريبية احلرة. وقد �سمح للمدينة با�ستقبال رحالت جوية 

مبا�رشة ومبنح ت�سهيالت �رشيبية لل�سياح وامل�ستثمرين واملت�سّوقني.

• منفذ للتبادل التجاري واالقت�سادي والثقايف والعلمي، ال �سيما بني ال�سني والدول العربية 	

حيث تعترب ال�سني ال�رشيك التجاري الثاين لهذه الدول. ولذلك جند اأن مدينة ينت�سوان ت�سهد 

معر�ساً دورياً م�سرتكاً يعقد كل �سنتني حتت عنوان "معر�س ال�سني والدول العربية". كذلك 

حتت�سن املدينة "منتدى التعاون ال�سحي" الذي جرى االإعالن عنه يف اأيلول 2015، وي�سم 

كربيات امل�ست�سفيات من الطرفني. ومن املوؤ�س�سات العربية ال�سينية امل�سرتكة اأي�ساً املوجودة 

العربية  للدول  اال�سطناعية  االأقمار  ملعلومات  ال�سناعي  الف�ساء  "موؤ�س�سة  ينت�سوان  يف 

وال�سني«.



65

3. تطلعات املبادرة, اأهدافها ودوافعها

3-1- يف التطلعات واالأهداف

معظم  يف  والطريق«  احلزام  »مبادرة  مو�سوع  عمومًا  ال�سينيون  امل�سوؤولون  يتناول   

الدوافع  الغو�ص يف  دون  للمبادرة،  العامة  والتطلعات  االأهداف  عن  بالتحدث  االأحيان 

ا�سرتاتيجي غاية  �سيا�سي واقت�سادي  الكامنة وراءها. وهي غالبًا ذات طابع جيو  العميقة 

االأهداف  ا�ستعرا�ص  من  بد  الدوافع ال  تق�سي هذه  نحاول  اأن  وقبل  لذلك  االأهمية.  يف 

والتطلعات امل�سار اإليها.

فالرئي�ص ال�سيني �سي جني بينغ )Xi Jin ping( تكلم خالل جولة ترويجية للمبادرة 

التعاون  تعزيز  للمبادرة هي:  اأهداف  اأيلول 2014 عن خم�سة  كازاخ�ستان يف  �سملت 

العمالت،  حتويل  ت�سهيل  واال�ستثمار،  التجارة  تطوير  املوا�سالت،  حت�سني  االقت�سادي، 

ودعم التبادل بني ال�سعوب. 

كما اأن بقية امل�سوؤولني ال�سينيني يف �سعيهم للرتويج ملبادرة "احلزام والطريق" ينطلقون 

عادة من واقع التفاوت القائم حاليًا يف م�ستويات التطور االقت�سادي بني خمتلف الدول 

املعنية باملبادرة لطرح املعادلة التالية: 

• العامل املتقدم ميتلك مفاتيح التكنولوجيا والتجهيز، ولكنه يواجه طلبًا حمدوداً ن�سبيًا 	

جهة  من  النامية  للدول  ال�رضائية  القدرة  و�سعف  جهة  من  منتجاته  اأ�سعار  لغالء 

اأخرى.

• دول نامية متتلك موارد طبيعية غنية ويد عاملة قليلة التكلفة. اإال اأنها تفتقر للتمويل 	

الالزم لتطوير بناها التحتية وتوفري التجهيزات.

• ت�سكل 	 اأن  بامكانها  العامل  اقت�ساد يف  اأكرب  نامية وثاين  اأكرب دولة  ال�سني بو�سفها 

اجل�رض الذي يربط بني الطرفني، ملا متتلكه من قدرات ت�سنيعية وهند�سية ذات كلفة 

االأجنبية،  العمالت  احتياطيات كبرية من  متتلك  اأنها  الغرب. كما  ن�سبيًا من  اأقل 

ال�سعبة  العمالت  اأبرز  اإىل واحدة من  العام 2015  اأواخر  بل حتولت عملتها  ال 

دوليًا. اإال اأن ال�سني يف الوقت عينه هي باأم�ص احلاجة لتحديث �سناعاتها وتطوير 

اأ�سواقها. 
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قاعدة  على  وملحًا  ممكنًا  ي�سبح  الثالثة  االأطراف  هذه  بني  التعاون  فاإن  وبالتايل، 

رابح- رابح، و�سواًل اإىل حتقيق منو م�ستدام ملجمل االقت�ساد العاملي. ومما ال �سك فيه اأن 

اإدراك ال�سني الأهمية الدول النامية يف �سمان دميومة منوها من جهة وحاجتها املا�سة اإىل 

التكنولوجيا املتقدمة واملعرفة املتجددة من جهة اأخرى، يدفعها اإىل ال�سعي لو�سع نف�سها 

يف الو�سط بني الدول النامية والدول املتقدمة كج�رض بني الطرفني.

ويف واقع االأمر فاإن مبادرة "احلزام والطريق" هي بحد ذاتها تعبري عن و�سول ما �سمي 

والتعاون  املتبادلة  والثقة  ال�سداقة  مبادىء  على  القائمة  ال�سينية  اجلوار"  "ديبلوما�سية  ب 

بل يف  بينغ وح�سب،  �سي جني  بزعامة  ال�سينية  القيادة  اهتمام  �سّلم  لي�ص يف  اإىل ذروتها 

روزنامة عمل خمتلف م�ستويات االإدارة الر�سمية بكافة اأ�سكالها االقت�سادية واالجتماعية 

والع�سكرية والديبلوما�سية والرتبوية.. 

ومع كل ما حتمله مبادرة "احلزام والطريق" من منافع اقت�سادية و�سيا�سية واأمنية لل�سني، 

ف�ساًل عن كونها ت�سكل �سمانًا لدميومة وا�ستمرارية "ديبلوما�سية اجلوار"، فاإن مبداأ رابح 

– رابح الذي ت�ستند اإليه املبادرة مينحها ما يكفي من اجلاذبية لبقية الدول النامية. فال�سني 
واإقامة  النامية يف حت�سني  الدول  لتلبية متطلبات  املبادرة  ا�ستعدادها من خالل هذه  تبدي 

اأ�سواقها  وتو�سيع  �سادراتها  وتنويع  وات�ساالتها  موا�سالتها  �سبكة  وتطوير  التحتية  البنى 

ومتويل امل�رضوعات املحلية الواعدة وغري ذلك من ق�سايا التنمية..

وبطبيعة احلال، فاإن هذه ال�سورة ال تعك�ص متامًا االأهداف البعيدة والكاملة للمبادرة. 

ذلك اأن االقت�ساد ال�سيني خالل ال�سنوات القليلة املا�سية اأخذ يفقد بع�سًا من زخم النمو 

لديه ومن قدراته التناف�سية، ف�ساًل عن النتائج ال�سلبية على ال�سعيدين االجتماعي والبيئي 

التي اأف�سى اإليها هذا النمط من النمو املت�رضع طوال ع�رضات ال�سنني. وهو ما جتلى ات�ساعًا 

يف الهوة بني املداخيل وا�ستمرار الفقر مب�ستويات مرتفعة، خ�سو�سًا يف املناطق الداخلية 

اإىل حد اأن ما بني 70 مليون بح�سب املعايري ال�سينية و200 مليون بح�سب معايري االأمم 

املتحدة من ال�سعب ال�سيني كانوا حتى تاريخه ما زالوا يعي�سون يف الفقر بح�سب رئي�ص 

اال�ستهالك  قدرات  اأ�سعف  ما  وهو   .)3(
)Li Keqiang( كجيانغ"  "يل  الدولة  جمل�ص 

 Chinese Premier Li Keqiang’s speech at the OECD Headquarters, Paris 1 July  -3

2015- news.xinhuanet.com



67

املحلي وزاد من االعتماد على ال�سناعات الت�سديرية. ي�ساف اإىل ذلك ما ت�سبب به هذا 

النمو املت�رضع من تدهور للبيئة وارتفاع ن�سبة التلوث مبعدالت مقلقة للغاية.

فهذا الواقع �سكل حتديًا جديًا وداهمًا للم�سوؤولني ال�سينيني الذين اأدركوا اأن االحتفاظ 

اإمداداتها  اأمن  �سمان  جانب  اإىل  الدويل،  موقعها  وحت�سني  االقت�سادية  ال�سني  مبكا�سب 

من الطاقة مع ت�ساعد التوترات يف املنطقة، ف�ساًل عن اإعادة اال�ستقرار االجتماعي الذي 

كل  ال�سيني،  املجتمع  واأفراد  املناطق  خمتلف  بني  والرثوة  الدخل  توزيع  �سوء  نتيجة  اهتز 

ذلك يفر�ص عليهم اتخاذ رزمة عري�سة من االإ�سالحات واملبادرات االقت�سادية والتنموية 

ي�سعب حتقيق اأهدافها من دون االندماج ب�سكل اأو�سع يف االقت�ساد العاملي، وحتديداً مع 

دول اجلوار.

اإليها  امل�سار  لالأهداف  العملية  امل�ساديق  اأبرز  اأحد  اخلارجي  ال�سوق  تو�سيع  ويعترب 

»احلزام  مبادرة  خالل  من  اأي�سًا  حتقيقها  اإىل  ال�سينية  احلكومة  ت�سعى  والتي  اأعاله، 

)4(
ال�سينيون اال�سرتاتيجيون  واملفكرون  املبادرة  هذه  مهند�سو  يتوقع  حيث   والطريق«. 

 على ال�سواء اأن ت�سهم هذه املبادرة يف تطوير املفاو�سات حول اتفاقيات التجارة مع الدول 

الواقعة على طول طريق احلرير، وبالتايل ت�سهيل تدفق ال�سادرات والواردات يف االجتاهني. 

وهي بداأت فعاًل بتحقيق نتائج ت�ساعد يف التو�سل اإىل اتفاق نهائي بهذا ال�ساأن مع دول 

مثل �سرييالنكا وجزر املالديف ودول جمل�ص التعاون اخلليجي والباك�ستان وغريها.

ويف موؤ�رض على مدى ات�ساع االآمال ال�سينية املعقودة على مبادرة »احلزام والطريق«، 

يعتقد امل�سوؤولون ال�سينيون اأن هذه املبادرة من �ساأنها توفري ما يقرب من ربع قيمة النمو 

بعيدة  تكون  ال  قد  التطلعات  وهذه   .)Lam، 2015( لل�سني  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

عن الواقع يف حال توفرت �رضوط تنفيذ املبادرة كما هو خمطط لها. اإذ اإن مبادرة "احلزام 

ال�سينية  والطريق" تعترب خطوة ذكية وجريئة من قبل ال�سني، من �ساأنها متكني ال�رضكات 

العريقة من تنفيذ ا�ستثمارات هائلة يف اخلارج، خ�سو�سًا يف جمال اإن�ساءات البنى التحتية 

التجارة  حجم  يف  زيادة  عليها  يرتتب  اال�ستثمارات  هذه  اأن  يخفى  وال  النامية.  للدول 

4- واي جيانغنو )Wei Jiangno(، م�سدر �سابق ..
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ال�سناعة  قطاعي  خ�سو�سًا  االقت�سادية،  القطاعات  من  الكثري  اإنتاجية  ويف  اخلارجية 

احلرير.  �سبكة خطوط طريق  الواقعة على  ال�ساحلية وتلك  املدن  واخلدمات وحتديداً يف 

التجارية  املعامالت  RMB( يف  )اليوان-  ال�سينية  العملة  ا�ستخدام  التو�سع يف  ف�ساًل عن 

اليوان  الثاين 2015 اعتماد  الدويل يف ت�رضين  النقد  اإقرار �سندوق  الدولية، ال �سيما مع 

ال�سيني كعملة احتياط دولية، اإىل جانب عمالت دولية اأخرى كالدوالر واليورو واملارك 

والفرنك واجلنيه والني.

تنفيذ  لت�رضيع  عليها  الرهان  والطريق"  "احلزام  ملبادرة  اأي�سًا  املعلنة  االأهداف  ومن 

اال�سرتاتيجية الوطنية التي كانت اأطلقتها احلكومة ال�سينية �سنة 2000 حتت عنوان "تنمية 

ال�سينية  للمقاطعات  املرتدي  التنموي  بالواقع  للنهو�ص   )Lai، 2002  ( الكبري"  الغرب 

الداخلية غربي ال�سني، و�سواًل اإىل ت�سحيح اخللل التنموي ال�سا�سع بينها وبني املقاطعات 

ال�رضقية ال�ساحلية مبا يحقق التكامل بني هاتني املنطقتني.

3-2- دوافع املبادرة

ميكن ت�سخي�ص ثالثة دوافع رئي�سية ملبادرة )OBOR( نعر�سها على ال�سكل التايل:

3-2-1- �سمان اأمن م�سادر الطاقة: فمن املعروف اأن االقت�ساد ال�سيني يعتمد بن�سبة 

اأن تبقى هذه املعادلة قائمة يف احلد  ت�سل حتى 75% على النفط امل�ستورد. ومن املتوقع 

االأدنى خالل 15 �سنة القادمة. مما يجعل ال�سني م�سطرة للبحث عن م�سادر طاقة نظيفة، 

وحتديداً الغاز كبديل للحد من الكلفة البيئية املرتفعة ال�ستخدام الفحم بكثافة يف ال�سناعات 

الثقيلة. لذلك فاإن �سمان املالحة البحرية بني اأفريقيا وال�رضق االأو�سط من جهة و�رضق اآ�سيا 

ال�ستمرار  حيوية  م�ساألة  يعترب  العرب  وبحر  الهندي  املحيط  عرب  مروراً  اأخرى  جهة  من 

تدفق م�سادر الطاقة واملوارد الطبيعية االأخرى، لي�ص يف �رضايني االقت�ساد ال�سيني وح�سب 

واإمنا يف اإقت�سادات دول نامية اأخرى مثل الهند اأي�سًا. وال يخفي ال�سينيون يف هذا املجال 

تخوفهم من ن�سوء نزاع مع اأي من دول منطقة املحيط الهادىء وبحر ال�سني، وقبلها مع 

الواليات املتحدة االأمريكية يف املنطقة، ميكن اأن يهدد خطوط اإمداد الطاقة. االأمر الذي 
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اأ�س�ص ومبادىء  اإىل تفاهم ب�ساأنه مع هذه الدول عرب تر�سيخ  التو�سل  حتر�ص ال�سني على 

للتعاون فيما بينها، ويبدو اأن مبادرة »احلزام والطريق« ت�سكل االإطار املنا�سب لهذه الغاية.

3-2-2- التناف�سية ومواجهة �سيا�سة االحتواء االأمريكية: 

 – االأمريكي  التناف�ص  اإطار  يف  تدخل  املبادرة  هذه  اإن  القول  فيه  مبالغًا  يكون  ال  قد 

اأنه كلما زاد  اآ�سيا. وما نالحظه  ال�سني ومنطقة �رضق  الهادىء وبحر  املحيط  ال�سيني يف 

تبدو  لذلك  �سلبية.  اأكرث  الطرفني  بني  العالقة  ت�سبح  االآ�سيوية  القارة  يف  االأمريكي  التاأثري 

اجليو-�سيا�سية واجليو-اقت�سادية  ال�سغوط  مبادرة »احلزام والطريق« كرد من بكني على 

ال�سينيون يحر�سون  امل�سوؤولون  ال�سيني. واإن كان  العمالق  الرامية اىل احتواء  االأمريكية 

دومًا على تاأكيد حيادية املبادرة وابتعادها عن النيل من م�سالح اأية دولة.

وعلى اأية حال ال تخفي االإدارة االأمريكية عزمها على ا�ستخدام خمتلف الو�سائل لتكري�ص 

نفوذها يف املنطقة وا�ستعادة عافيتها االقت�سادية باأي ثمن، مبا يف ذلك اإعادة ت�سكيل هند�سة 

قواها  خمتلف  الغاية  لهذه  م�ستخدمة  م�ساحلها،  يخدم  مبا  الطاقة  واأ�سواق  العاملية  التجارة 

»الذكية-الناعمة« و»ال�سلبة«. واأي�سًا تعزيز التواجد الع�سكري االأمريكي يف بحري ال�سني 

النزاعات  غطاء  حتت  تارة  الهندي،  واملحيط  الهادئ  املحيط  وغرب  وال�رضقي  اجلنوبي 

باندالع ثالث حروب بني  االآن  ت�سببت حتى  املنطقة، والتي  ال�سني ودول  احلدودية بني 

الطرفني خالل الفرتة بني العامني 1950 و 1979، وحماربة االإرهاب تارة اأخرى.

ويف هذا االإطار داأب كبار امل�سوؤولني االأمريكيني على تاأكيد اإهتمامهم املتزايد باملنطقة، 

واآخرهم الرئي�ص االأمريكي اأوباما الذي مل يتوان اأمام الربملان االأو�سرتايل يف ت�رضين الثاين 

2011 عن الت�رضيح باأنه حتى يف خ�سم احلرب االأمريكية يف اأفغان�ستان والعراق اأوعز اإىل 

م�ساعديه يف البيت االأبي�ص باإيالء تثبيت احل�سور االأمريكي وا�ستمرار املهمات يف منطقة 

الع�رضين  له خالل قمة دول  اأعاد يف كلمة  ثم  الق�سوى.  االأولوية  الهندي  املحيط  اآ�سيا- 

 ،
)5(

الثاين 2014 باأو�سرتاليا يف ت�رضين   )Brisbane( املنعقدة يف مدينة بري�سبان  )G20(

 G20: Barack Obama uses visit to reassert US influence in Asia Pacific: Lenore -5

Taylor,  the guardian 15 November , 2014
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التاأكيد على حتول اهتمام وا�سنطن اإىل منطقة اآ�سيا واملحيط الهادىء. ويف الواقع اإن هذا 

اإىل اعتبارات دميوغرافية واقت�سادية و�سيا�سية.  االهتمام االأمريكي ال�سديد باملنطقة ي�ستند 

الناجت  الهادئ ت�سم ما يقارب ن�سف �سكان االأر�ص وحوايل ثلث  اآ�سيا واملحيط  فمنطقة 

العاملي وبع�ص اأهم واأبرز القوى الع�سكرية يف العامل. فهذه املنطقة اآخذة بالتحول ب�سكل 

االأبي�ص  البيت  تعبري  بح�سب  العاملية«  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلاذبية  »مركز  اإىل  متزايد 

)6(
االأمريكي.

االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  على  يقت�رض  مل  احليوية  املنطقة  بهذه  االهتمام  اأن  غري 

تزويده   2015 عام  الدفاع  وزارة  من  طلب  الذي  الكونغر�ص،  اإىل  تعداه  بل 

يف  واحلليفة  االأمريكية  القوات  ومتو�سع  الع�سكرية  اال�سرتاتيجية  حول  بتقييم 

مركز  التقييم  هذا  اإعداد  توىل  وقد  القادم.  العقد  خالل  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا 

)7(
تقرير يف  واأ�سدره  وا�سنطن،  يف   )CSIS( والدولية  اال�سرتاتيجية   الدرا�سات 

 ت�سمن تقييمًا للتقدم الذي اأحرزته االإدارة االأمريكية يف املنطقة على خمتلف ال�سعد حتى 

تاريخه، اإىل جانب تو�سيات حول املبادرات ال�رضورية حلماية م�سالح الواليات املتحدة 

االأمريكية يف املنطقة حتى العام 2025، مرّكزاً بهذا اخل�سو�ص على اأربعة م�سارات هي: 

- احتياجات وا�سنطن ال�ستمرار ا�سطفاف اأمريكا وحلفائها �سمن ا�سرتاتيجية اإعادة 

التوازن االآ�سيوي.

العملياتية  واالإمكانيات  القدرات  لتعزيز  االأمريكيني  امل�سوؤولني  جهود  تكثيف   -

حللفائها و�رضكائها يف املنطقة.

واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  انت�ساره  وتو�سيع  االأمريكي  الع�سكري  احل�سور  تكثيف   -

الهادئ.

 Fact Sheet : Advancing the Rebalance to Asia and the Pacific: the White House- -6

.Office of the Press Secretary, November 16, 2015
 Asia-Pacific Rebalance 2025: Michel Green- Kathleen Hicks- Mark Cancian-  -7

 John Schaus- Zack Cooper, Center for Strategic & International Studies (CSIS), Jan.
19, 2016
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- ت�رضيع عملية تطوير وجتديد القدرات واملفاهيم الع�سكرية للقوات االأمريكية.

وعلى اأية حال، فاإن التوجهات االأمريكية املعلنة امل�سار اإليها اأعاله الحتواء ال�سني يف 

املنطقة ال تنطلق من فراغ. فهذه التوجهات بداأت اإثر تويل الرئي�ص االأمريكي باراك اأوباما 

�سدة الرئا�سة يف كانون الثاين 2009 حتت عنوان »اإعادة التوازن االآ�سيوي اال�سرتاتيجي 

يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادىء« )Rebalance to Asia(. والتي اأعلنت ر�سميًا خالل 

اإليها �سابقًا،  اأمام الربملان االأو�سرتايل يف ت�رضين الثاين 2011 امل�سار  اأوباما  كلمة للرئي�ص 

)راجع االإطار رقم- 5- اأدناه حول هذه اال�سرتاتيجية(.

يف  باآخر  اأو  ب�سكل  االآ�سيوي"  التوازن  اإعادة   " اإ�سرتاتيجية  على  التاأكيد  اأعيد  وقد 

الثاين  كانون  يف  اأوباما  االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  اأعلنتها  التي  الدفاعية"  "اال�سرتاتيجية 
 ،

)8("21 القرن  اأولويات  العامل-  على  االأمريكية  الزعامة  "ا�ستدامة  عنوان  حتت   2012

والتي حتددت مبوجبها مناطق االنت�سار الع�سكري االأمريكي املبا�رض وغري املبا�رض بدءاً من 

غرب املحيط الهادىء و�رضق اآ�سيا �سمااًل وانتهاًء باملحيط الهندي وجنوب اآ�سيا جنوبًا. 

الهادىء  املحيط  عرب  ال�رضاكة  اإتفاقية  تعترب  اأي�سًا  االحتواء  �سيا�سة  اإطار  ويف 

"اإعادة  ا�سرتاتيجية  جوهر   )Trans-Pacific Partnership Agreement، TPP(

التوازن االآ�سيوي" االأمريكية املذكورة اأعاله. ولعل التعريف باالتفاقية ال�سادر عن املكتب 

االأمريكية-  املتحدة  للواليات  التجارية  املمثلية  مكتب   - االأمريكي  للرئي�ص  التنفيذي 

ي�سكل داللة وا�سحة على اأهمية هذه االتفاقية بالن�سبة للواليات املتحدة االأمريكية، لتعزيز 

وتو�سيع  لالأمريكيني  العمل  فر�ص  وزيادة  النمو  يف  اقت�سادها  ودعم  املنطقة  يف  زعامتها 

.
)9(

نطاق اال�ستثمارات االأمريكية 

فاتفاقية »ال�رضاكة عرب املحيط الهادىء« التي جرى توقيعها يف ت�رضين االأول 2015  

تعيد ر�سم القواعد التجارية يف منطقة املحيط الهادىء ل�سالح الواليات املتحدة االأمريكية. 

املنتجات  اأمام  من  الكمية  وغري  الكمية  اجلمركية  العوائق  خمتلف  اإزالة  على  تن�ص  وهي 

White House- Department of Defense, January 2012 -8

 Explore the Trans-Pacific Partnership, Office of the United States Trade  -9

Representative- Executive Office of the President- 2015
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إطار رقم 5: استراتيجية إعادة التوازن اآلسيوي

القوة  اأدوات  معظم  توجيه  تعيد  �ساملة  اأمريكية  مقاربة  هي  االآ�سيوي«  التوازن  »اإعادة  ا�سرتاتيجية 

اإيالء االهتمام باملوؤ�س�سات  الوطنية االأمريكية نحو جنوب �رشق اآ�سيا واملحيطني الهادىء والهندي، مع 

االإقليمية املتعددة االأطراف.

املذكورة  املناطق  يف  االأمريكية  القوات  من   %60 بن�رش  تق�سي  التي  اال�سرتاتيجية  هذه  وتعك�س   

اأفغان�ستان  من  االن�سحاب  بعد  اأولوياتها  ترتيب  الإعادة  االأمريكية  االإدارة  حاجة   2020 العام  حتى 

عن  ف�ساًل  االأو�سط،  ال�رشق  ملنطقة  املخ�س�سة  والديبلوما�سية  الع�سكرية  مواردها  ولتحرير  والعراق، 

باالأولويات  النظر  اإعادة  يحتم  مما  والع�سكرية.  الفيدرالية  االنفاق  موازنات  تقلي�س  م�ساعفات  تدارك 

اال�سرتاتيجية وتخ�سي�س املوارد التي باتت حمدودة ب�سكل اأف�سل. 

الفرتة 2011- بن�سبة 30% خالل  االأمريكية  الع�سكرية  امليزانية  تقلي�س  املثال، جرى  �سبيل  فعلى 

2015، اأي من 705،6 مليار دوالر ون�سبتها 4،7% من الناجت املحلي االأمريكي، اإىل 496 مليار دوالر 

ون�سبتها 2،7% من الناجت خالل الفرتة املذكورة على التوايل.

ال�سني ال  مع  متوقع  �سدام غري  اإىل  اال�سرتاتيجية  هذه  توؤدي  اأن  من  االأمريكي  القلق  على  وكموؤ�رش 

يرغب فيه الطرفان، فاإن اال�سرتاتيجية ذاتها تلحظ �رشورة عدم جتاهل ال�سني، وت�سدد على تعزيز التفاهم 

معها حول امل�سالح امل�سرتكة يف املنطقة، ف�ساًل عن اإدارة الق�سايا املتناف�س عليها بالتعاون واحلوار بينهما.

المصادر :
 The Rebalance to Asia: US-China Relation and Regional Security ,Phillip-

,Saunders, Institute for Strategic Studies-INSS-August 2013

 Assesing the Asia-Pacific Rebalance, D.Berteau, M.Green, Z.Cooper, Center for -

.Strategic International Studies-CSIS- December 2014

االأمريكية التي باتت قادرة على دخول اأ�سواق 11 دولة بحرية �سبه تامة. وهذه الدول هي: 

اليابان، ماليزيا، املك�سيك، البريو، فيتنام، ت�سيلي، بروناي، �سنغافورة،  اأو�سرتاليا، كندا، 

ونيوزيلندا.
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املحيط  منطقة  يف  تواجدها  يتمتع  التي  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  عك�ص  وعلى 

الع�سكري  التعاون  اأمنيًا، عرب تطوير  األيف مينحها اطمئنانًا  الهادىء وبحر ال�سني بجوار 

والعالقات الديبلوما�سية مع دول مثل كوريا اجلنوبية واليابان وتايوان واأو�سرتاليا والفيليبني 

وفيتنام والهند، فاإن ال�سني تعاين من جوار غري ودود يف احلد االأدنى، خ�سو�سًا مع وجود 

مثقل  اإرث  ال�سني  مع  يجمعها  اأخرى  ودول  والفيليبني  والهند  وفيتنام  اليابان  مثل  دول 

بالنزاعات واحلروب وعدم الثقة اأكرث من اأي �سيء اآخر. علمًا اأن هذا الواقع يعترب عاماًل 

حا�سمًا لدولة مثل ال�سني تنهمك حاليًا يف تطوير اإ�سالحات حملية عميقة، يف الوقت الذي 

ت�سعى فيه الواليات املتحدة االأمريكية للتفتي�ص عن حلفاء اأقوياء يف جوار ال�سني قادرين 

على حتّمل ق�سم وافر من اأعباء تنفيذ ا�سرتاتيجيتها يف هذه املنطقة احل�سا�سة، وذلك مقابل 

تقدمي ت�سهيالت وم�ساعدات ع�سكرية وا�ستخبارية وتكنولوجية لهوؤالء احللفاء، واأبرزهم: 

تخفي  تعد  مل  االأوىل  الثالث  فالدول  وفيتنام.  اجلنوبية،  كوريا  الهند،  الفيليبني،  اليابان، 

امتعا�سها من عدم جتاوب ال�سني مع مطالبها لت�سوية النزاعات احلدودية �سواء املائية يف 

بحر ال�سني اجلنوبي اأو الربية يف التيبت ومع فيتنام والهند.

وكان من �ساأن هذه امل�ساعي االأمريكية لل�سيطرة واالحتواء يف منطقة املحيط الهادىء 

النظر  الإعادة  م�سطرة  نف�سها  التي وجدت  لل�سني،  واالقت�سادية  االأمنية  املخاوف  اإيقاظ 

با�سرتاتيجياتها الدفاعية واالقت�سادية العتبارات جيوبوليتيكية. ورمبا من هذه الزاوية اأي�سًا 

ميكن فهم مغزى العر�ص الع�سكري ال�سخم وغري امل�سبوق الذي اأقامته ال�سني يف اأيلول 

2015 اإحياء للذكرى ال�سبعني النت�سارها على اليابان يف احلرب العاملية الثانية، والذي 

غابت عنه اليابان والدول الغربية كافة مبا فيها الواليات املتحدة االأمريكية. 

ومما ال �سك فيه اأن تفكك االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق عام 1990 قد اأزاح عن كاهل 

ال�سني خ�سمًا لدوداً، ومكّنها بالتايل من تركيز اهتمامها واملزيد من مواردها على حماية 

ال�سينية. مما يجعلها يف مرمى  ال�سناعات  ت�سم 70% من  التي  ال�رضقية  ال�ساحلية  املناطق 

متاأخرة  ولو  تدرك  ال�سني  جعل  الواقع  وهذا  املنطقة.  يف  املتواجد  االأمريكي  االأ�سطول 

منذ  منّكبة  متطور. ولذلك جندها  اأ�سطول بحري  امتالك  الطويل عن  التقاع�ص  خطورة 

�سنوات قليلة ما�سية، وبن�ساط منقطع النظري، على تطوير اأ�سطول حامالت الطائرات لديها 
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ومنظومة �سواريخها البحرية، باالإ�سافة اإىل حتديث اأ�سطول غوا�ساتها، يف ر�سالة وا�سحة 

لالأمريكيني على تاأكيد قدرة ال�سني لي�ص للدفاع عن �سواحلها فح�سب، واإمنا للو�سول اإىل 

مناطق اأبعد من بحري ال�سني اجلنوبي وال�رضقي، مثل بحر العرب وغرب املحيط الهادئ.

حلاجة  املبا�رضة،  املواجهة  يتجنبان  واالأمريكي  ال�سيني  الطرفني  كال  اأن  الوا�سح  ومن 

االأول اإىل ا�ستكمال م�سريته التنموية و�سط جو من اال�ستقرار واالأمن، وخوف الثاين من 

. لذلك جند كل طرف 
)10(

املنطقة والعامل التداعيات االأمنية االقت�سادية على م�ساحله يف 

يلجاأ اإىل ا�ستخدام و�سائل غري مبا�رضة لتثبيت ح�سوره واإف�سال خمططات اخل�سم.

ويف هذا االإطار بالتحديد  ميكن فهم املحاوالت االأمريكية لتحويل اليابان اإىل �رضطي اإقليمي 

بالوكالة يف جنوب �رضق اآ�سيا، وحتديداً يف املحيط الهادئ، ف�ساًل عن تكري�ص دور الهند 

كونها احلليف الطبيعي الأمريكا كالعب اأ�سا�سي يف اإحباط الطموحات ال�سينية وتاأثرياتها يف 

املنطقة. وعلى قاعدة »فّرق ت�سد« ينظر الغرب عمومًا اإىل الهند لي�ص بو�سفها الدميوقراطية 

اإىل نٍد قوي لل�سني  اأي�سًا من قابلية التحول  االأكرث عدداً يف العامل وح�سب، بل مبا لديها 

)11(
 اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وع�سكريًا وعلميًا، م�ستغاًل يف ذلك النزاع احلدودي ال�سيني-الهندي

 من جهة والفائ�ص التجاري الكبري وال�رضاكة اال�سرتاتيجية بني ال�سني وباك�ستان من جهة 

اأخرى.

ت�سوية  �سواء عرب  املحيط،  االأجواء مع  لتنقية  الدوؤوب  ال�سيني  الن�ساط  كما ميكن فهم 

النزاعات احلدودية، مثلما ح�سل يف املوافقة على تر�سيم احلدود الربية والبحرية مع فيتنام 

واآ�سيان  �سانغهاي  اإقليمية )مثل منظمة  اقت�سادية  االنخراط يف جتمعات  اأو  عام 2009. 

وغريها  الهادىء،  املحيط  جزر  ودول  ال�سني  بني  االقت�سادية  والتنمية  التعاون  ومنتدى 

من اآليات تعاون اأ�رضنا اإليها �سابقًا(، باتت وا�سنطن تنظر اإليها كتهديد مل�ساحلها واإحباط 

10- ال نن�سى هنا اأن ال�سني قد ا�ستخدمت عدة مرات م�سرتياتها من �سندات اخلزينة االأمريكية ك�سالح لل�سغط 

اأ�سلحة  بيع  م�رضوع  عن  الرتاجع  على  بو�ص  اإدارة  اأجربت  عندما  املثال  �سبيل  على  ح�سل  كما  وا�سنطن.  على 

متطورة لتايوان.

 Lewy Institute for International Policy in" موؤ�س�سة  اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  يف   -11

اأمنيًا.  Australia"  يف حزيران 2013 تبني اأن 80% من ال�سعب الهندي يرى يف ال�سني تهديداً 

 ........ طريق الحرير الحزام االقتصادي

........   مبادرة طريق الحرير البحري
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ومنظومة �سواريخها البحرية، باالإ�سافة اإىل حتديث اأ�سطول غوا�ساتها، يف ر�سالة وا�سحة 

لالأمريكيني على تاأكيد قدرة ال�سني لي�ص للدفاع عن �سواحلها فح�سب، واإمنا للو�سول اإىل 

مناطق اأبعد من بحري ال�سني اجلنوبي وال�رضقي، مثل بحر العرب وغرب املحيط الهادئ.

حلاجة  املبا�رضة،  املواجهة  يتجنبان  واالأمريكي  ال�سيني  الطرفني  كال  اأن  الوا�سح  ومن 

االأول اإىل ا�ستكمال م�سريته التنموية و�سط جو من اال�ستقرار واالأمن، وخوف الثاين من 

. لذلك جند كل طرف 
)10(

املنطقة والعامل التداعيات االأمنية االقت�سادية على م�ساحله يف 

يلجاأ اإىل ا�ستخدام و�سائل غري مبا�رضة لتثبيت ح�سوره واإف�سال خمططات اخل�سم.

ويف هذا االإطار بالتحديد  ميكن فهم املحاوالت االأمريكية لتحويل اليابان اإىل �رضطي اإقليمي 

بالوكالة يف جنوب �رضق اآ�سيا، وحتديداً يف املحيط الهادئ، ف�ساًل عن تكري�ص دور الهند 

كونها احلليف الطبيعي الأمريكا كالعب اأ�سا�سي يف اإحباط الطموحات ال�سينية وتاأثرياتها يف 

املنطقة. وعلى قاعدة »فّرق ت�سد« ينظر الغرب عمومًا اإىل الهند لي�ص بو�سفها الدميوقراطية 

اإىل نٍد قوي لل�سني  اأي�سًا من قابلية التحول  االأكرث عدداً يف العامل وح�سب، بل مبا لديها 

)11(
 اقت�ساديًا و�سيا�سيًا وع�سكريًا وعلميًا، م�ستغاًل يف ذلك النزاع احلدودي ال�سيني-الهندي

 من جهة والفائ�ص التجاري الكبري وال�رضاكة اال�سرتاتيجية بني ال�سني وباك�ستان من جهة 

اأخرى.

ت�سوية  �سواء عرب  املحيط،  االأجواء مع  لتنقية  الدوؤوب  ال�سيني  الن�ساط  كما ميكن فهم 

النزاعات احلدودية، مثلما ح�سل يف املوافقة على تر�سيم احلدود الربية والبحرية مع فيتنام 

واآ�سيان  �سانغهاي  اإقليمية )مثل منظمة  اقت�سادية  االنخراط يف جتمعات  اأو  عام 2009. 

وغريها  الهادىء،  املحيط  جزر  ودول  ال�سني  بني  االقت�سادية  والتنمية  التعاون  ومنتدى 

من اآليات تعاون اأ�رضنا اإليها �سابقًا(، باتت وا�سنطن تنظر اإليها كتهديد مل�ساحلها واإحباط 

10- ال نن�سى هنا اأن ال�سني قد ا�ستخدمت عدة مرات م�سرتياتها من �سندات اخلزينة االأمريكية ك�سالح لل�سغط 

اأ�سلحة  بيع  م�رضوع  عن  الرتاجع  على  بو�ص  اإدارة  اأجربت  عندما  املثال  �سبيل  على  ح�سل  كما  وا�سنطن.  على 

متطورة لتايوان.

 Lewy Institute for International Policy in" موؤ�س�سة  اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  يف   -11

اأمنيًا.  Australia"  يف حزيران 2013 تبني اأن 80% من ال�سعب الهندي يرى يف ال�سني تهديداً 

 ........ طريق الحرير الحزام االقتصادي

........   مبادرة طريق الحرير البحري

ملحاوالتها يف التو�سع واالحتواء. وقد تّوج هذا الن�ساط ال�سيني ربيع العام 2013 باإطالق 

مبادرة »احلزام والطريق«، والتي تتيح لل�سني اخرتاق �سيا�سة االحتواء االأمريكية عرب التمدد 

نحو غرب وجنوب-غرب اآ�سيا و�سمال و�رضق اأفريقيا و�سواًل حتى اأوروبا.

3.2.3.  التهديدات االأمنية على حدود ال�سني الغربية: خ�سو�سًا بعدما تعاظمت هذه 

وراءه  تاركًا   ،2014 �سنة  اأفغان�ستان  من  االأمريكي  االن�سحاب  اأعقاب  يف  التهديدات 

حكومة �سعيفة عاجزة عن �سبط حدودها. مما ي�سكل تهديداً اأمنيًا جديًا للحكومة ال�سينية 

وحتديًا مل�ساحلها وطموحاتها االقت�سادية، مبا فيها على �سبيل املثال ال احل�رض م�رضوع املمر 

يف  ال�سينية   )Kashghar( كا�سغار  مدينة  ي�سل  الذي  ال�سيني-الباك�ستاين  االقت�سادي 

ال�سمال مبدينة غوادار )Gwadar( الباك�ستانية يف اجلنوب على �سط بحر العرب. ومن هذه 

التنقيب عن املوارد  اأفغان�ستان يف جمال  العاملة حاليًا يف  اأي�سًا ال�رضكات ال�سينية  امل�سالح 

للموقع اجلغرايف الهام  الطبيعية. باالإ�سافة اإىل مبادرة "احلزام والطريق" بحد ذاتها، نظراً 

الأفغان�ستان كحلقة و�سل حمورية �سمن �سبكة الدول املعنية باملبادرة من جهة، والت�سالها 

حدودي  ل�سان  عرب  ال�سني  غربي  امل�سلمة  االأغلبية  ذات   )Xinjiang( �سيجيانغ  مبقاطعة 

ي�سمى "ممر واخان". وهذا املمر �سبق اأن ا�ستخدمته حركة "طالبان" خالل �سيطرتها على 

االإيغوريني  ال�سينيني  امل�سلمني  لتدريب االنف�ساليني  اأفغان�ستان كمنطقة تدريب ع�سكرية 

يف املقاطعة وتزويدهم بال�سالح.

وعلى هذا ال�سعيد، ال تتوانى الواليات املتحدة االأمريكية بدعم من حلفائها االأوروبيني 

عنوان  حتت  ودائمًا  ال�سني،  ا�ستقرار  لزعزعة  االإيغورية  االأقلية   مطالب  ا�ستغالل  عن 

»الدميوقراطية وحقوق االإن�سان« متامًا كما تفعل يف مو�سوع التيبت. وهو ما يفر�ص على 

ال�سني اإعادة النظر مبقاربتها مل�ساألة االأقليات ال�سائكة واملعقدة، وال �سيما االأقلية امل�سلمة 

فال تقت�رض على املقاربة االأمنية وحتى التنموية. اإذ ال يكفي العمل لتنمية املنطقة اقت�ساديًا 

كو�سيلة لقطع الطريق على العنف، اأو توظيف املزيد من املوارد الديبلوما�سية واالقت�سادية 

للم�ساعدة يف تنقية العالقات مع الدول املجاورة. بل ال بد لقطع الطريق اأمام اال�ستغالل 

معها  التوا�سل  عرب  امل�سلمة  لالأقلية  املطلبي  الواقع  لفهم  ال�سعي  من  االأمريكيني  والتدخل 

وتوكيد خ�سو�سيتها كتنوع للمجتمع �سمن ال�سيادة ال�سينية. وال�سني متلك جتربة حية يف 
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هذا املجال من خالل عالقتها باملنطقة االإدارية اخلا�سة يف هونغ كونغ بو�سفهما �سعبني 

يف دولة واحدة. كما ميكن ملبادرة "احلزام والطريق" اأن ت�سكل اأداة مهمة للم�ساهمة يف 

حتقيق هذه الغاية وقطع الطريق على التطرف واأعمال العنف.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن وا�سنطن باتت جتهد موؤخراً ال�ستغالل االإ�سالم املت�سدد عمومًا، 

و�سمن فرق اإ�سالمية حمددة، يف �سعيها الحتواء ال�سعود ال�سيني. فهي جنحت اإىل حد بعيد 

يف توظيف موجة االنتفا�سات العربية طوال ال�سنوات القليلة املا�سية، وغالبًا بو�ساطة دول 

عربية خليجية حمددة،  ل�سياغة تفاهمات مع تنظيمات تكفريية ومت�سددة لها امتدادات 

يف دول اآ�سيا الو�سطى، مما ي�سكل تهديداً يف املدى املنظور لي�ص لل�سني فح�سب بل لرو�سيا 

والهند على حد �سواء.

4.اآليات وجمريات تنفيذ املبادرة

تدرك احلكومة ال�سينية جيداً اأن تنفيذ مبادرة »احلزام والطريق«، التي توؤ�س�ص لنموذج 

اأكرث  وعلى  لها،  حدود  ال  وخارجية  داخلية  اإمكانيات  تعبئة  يتطلب  التنمية،  من  جديد 

من �سعيد ديبلوما�سي واقت�سادي ومايل وفني وب�رضي وموؤ�س�ساتي وت�رضيعي وغري ذلك.. 

اأكرث من جمال، ميكن  الغاية يف  لهذه  التنفيذية  بالعديد من اخلطوات  با�رضت عمليًا  وهي 

ا�ستعرا�ص بع�سًا من اأبرزها فيما يلي:

4-1- خطوات تنفيذ املبادرة على ال�سعيد اخلارجي

تن�سط اجلهود ال�سينية يف اأكرث من اجتاه كما يلي:

اأ( تكثيف الن�ساط الديبلوما�سي، عرب قيام امل�سوؤولني ال�سينيني على اأعلى امل�ستويات، ويف 

مقدمهم رئي�ص اجلمهورية �سي جني بينغ )Xi Jin ping( ورئي�ص جمل�ص الدولة يل كيجيانغ 

الطرق  على  الواقعة  الدول  خا�ص  ب�سكل  ت�ستهدف  مكوكية  بزيارات   )Li Keqiang(

البحرية والربية ملبادرة “احلزام والطريق”، وقد فاق عددها 60 دولة موزعة على قارات 

اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا واأمريكا الالتينية والكاريبي خالل اأقل من �سنتني. 
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التعاون  ومذكرات  االتفاقيات  من  املئات  توقيع  اإليها  امل�سار  الزيارات  تخلل  وقد 

والطاقة  التحتية  البنى  م�ساريع  جماالت  ويف  والعلمي،  والتجاري  االقت�سادي  االإقليمي 

والنقل واالت�ساالت والزراعة والتمويل والبيئة وانتقال الب�سائع وما اإىل ذلك.. وبح�سب 

مببادرة  ال�سلة  ذات  البحار  وراء  ما  اتفاقيات  �سكلت  ال�سينية  التجارة  وزارة  اإح�سائيات 

ال�رضكات ال�سينية  التي عقدتها  اإجمايل عدد االتفاقيات  “احلزام والطريق” 44،6% من 
تقارب 50  بقيمة  �سنة 2014، والبالغ 1786 م�رضوعًا  االأول من  الن�سف  وحدها يف 

كيجيانغ  يل  الدولة  جمل�ص  رئي�ص  وقعها  التي  االتفاقيات  قيمة  اأن  حني  يف  دوالر،  مليار 

خالل زيارته لدول اأمريكا الالتينية مطلع العام 2014 فاقت 100 مليار دوالر يف خمتلف 

.)12(
جماالت ال�سناعات املتقدمة والبنى التحتية وتكنولوجيا املعلومات

واآخر هذه الزيارات حتى تاريخه كانت زيارة الرئي�ص ال�سيني �سي جني بينغ يف  19 

كانون الثاين من العام 2016 لكل من ال�سعودية واإيران وم�رض، وهي دول تعترب نا�سطة 

بلغ  هامة  اتفاقيات  توقيع  الزيارة  هذه  تخلل  وقد  والطريق”.  “احلزام  ملبادرة  دعمها  يف 

عددها 52 اتفاقية يف جماالت الطاقة والبنى التحتية والت�سييد تقدر قيمتها مبئات مليارات 

الدوالرات مع الدول الثالث، نعر�ص اأبرزها على ال�سكل التايل:

• اأ�رضف الرئي�ص ال�سيني على افتتاح م�سفاة النفط يف مدينة ينّبع ال�سناعية 	 ال�سعودية: 

ت�سل  �سعودي  �سيني-  م�سرتك  م�رضوع  هي  امل�سفاة  وهذه  االأحمر.  البحر  على 

قيمته اإىل 10 مليارات دوالر. كذلك جرى توقيع اتفاقية بقيمة مليار ون�سف املليار 

 – )�سينوبك  وال�سيني   )Aramco – )اأرامكو  ال�سعودي  النفط  دوالر بني عمالقي 

Sinopec(. باالإ�سافة اإىل االتفاق على اإجناز �سفقة التجارة احلرة ال�ساملة بني دول 

جمل�ص التعاون وال�سني يف غ�سون العام 2016. كما وقعت اتفاقية للتعاون يف جمال 

م�ساعدة ال�سعودية الإقامة 16 مفاعاًل نوويًا يعمل بالغاز املرّبد عايل احلرارة حتى العام 

2032. ويذكر اأن ال�سعودية تعترب امل�سدر الرئي�سي للنفط اخلام الذي ت�ستورده ال�سني 

) 16% من واردات ال�سني النفطية(. 

www. Mofcom.gov.com -12



78

• والبيئة 	 وال�سناعة  والتجارة  الطاقة  قطاعات  تغطي  اتفاقية   17 توقيع  اإيران: 

والتكنولوجيا وغريها، ويطمح الطرفان من خاللها اإىل زيادة حجم التجارة بينهما اإىل 

600 مليار دوالر خالل العقد القادم. ومن هذه االتفاقيات متويل م�رضوع خط القطار 

ال�رضيع طهران- م�سهد بطول 900 كلم، والذي رمبا ي�سبح جزءاً رئي�سيًا من خط القطار 

ال�رضيع لربط العا�سمة االإيرانية مبدينة اأورومكي )Urumqi( عا�سمة مقاطعة ت�سينجيانغ 

ال�سينية، املقرتح �سمن اإطار �سبكة موا�سالت مبادرة “احلزام والطريق”. ومن اأبرز هذه 

االتفاقيات اأي�سًا م�رضوع الإقامة من�ساأتني للطاقة النووية بقيمة 10 مليارات دوالر قرب 

ميناء جابهار االإيراين املطل على خليج ُعمان. وم�ساريع اأخرى يف جمال الطاقة، منها 

اإقامة عدة معامل بقوة 100 ميغاوات الإنتاج الطاقة وحتديث مفاعل اآراك واأبحاث طاقة 

نووية اأخرى. واجلدير ذكره اأي�سًا اأن ال�سني بقيت تت�سدر قائمة م�سرتي النفط االإيراين 

)حوايل 40% من �سادرات اإيران النفطية( رغم العقوبات الغربية التي كانت مفرو�سة 

عليها، بحيث كان يتم ت�سديد ثمن هذا النفط عينيًا، عرب تطوير م�ساريع الطاقة االإيرانية 

من قبل ال�سني.

• اتفاقية بلغت قيمتها االإجمالية 15 مليار دوالر يف جماالت 	 جرى توقيع 21  م�رش: 

دوالر  مليار  بقيمة  �سيني  قر�ص  اإتفاقية  توقيع  ومنها  التحتية،  والبنى  والنقل  الطاقة 

للبنك املركزي، واآخر بقيمة 800 مليون دوالر لكل من بنك م�رض والبنك الوطني 

والنقل  الكهرباء  م�ساريع  لتمويل  اإتفاقيات  اىل  باالإ�سافة  للدولة.  اململوكني  امل�رضي 

اجلوي والبنى التحتية للعا�سمة االإدارية اجلديدة مل�رض. واجلدير ذكره اأن زيارة الرئي�ص 

غاز طبيعي يف  اأكرب حقل  اكت�ساف  اإعالن  من  قليلة  اأ�سهر  بعد  ال�سيني مل�رض جاءت 

املنطقة قبالة ال�سواحل امل�رضية، والذي �سناأتي على ذكره الحقًا.

win-( رابح  رابح-  قاعدة  على  االأطراف  واملتعدد  الثنائي  للتعاون  اآليات  تفعيل  ب( 

 )zero sum conclusion( �سفر”  “احلا�سل  قاعدة  مقابل  وذلك   ،)win deal
املجاالت  يف  اإليها  اأ�رضنا  التي  الثنائي  التفاهم  مذكرات  توقيع  جانب  فاإىل  االأمريكية. 

منظومات  بتفعيل  �سديداً  اهتمامًا  تبدي  ال�سني  باتت  والعلمية،  والتجارية  االقت�سادية 

واآليات م�سرتكة للتعاون والتن�سيق، �سبق اأن اأ�رضنا اإليها يف اجلزء االأول �سمن ال�سق املتعلق 

بالعالقات االقت�سادية.
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ج( اإقامة املنتديات واملعار�س االقت�سادية الدولية. فعلى �سبيل املثال �سهدت ال�سني خالل 

�سهر واحد )اأيلول 2015( اإقامة ثالثة منتديات عاملية متزامنة، هي: املنتدى االقت�سادي 

العاملي يف داليان )Dalian(، الذي متحورت اأعماله حول حمركات واأفق النمو االقت�سادي 

و”املعر�ص  ال�سني،  و�سط  ينت�سوان  يف  ال�سيني-العربي  االقت�سادي  واملعر�ص  لل�سني. 

املنتديات  وهذه   .)Xiamen( �سيامن  مدينة  يف  والتجارة”  لال�ستثمار  الدويل  ال�سيني 

واملعار�ص �سكلت منا�سبة لعقد العديد من االتفاقيات بني ال�رضكات ال�سينية وبقية الدول 

امل�ساركة. 

واأبرزها  والطريق«،  »احلزام  مبادرة  م�ساريع  لتمويل  دولية  مالية  موؤ�س�سات  اإن�ساء  د( 

»بنك التنمية اجلديدة- اأو بنك دول الربيك�ص« و»البنك االآ�سيوي العاملي للبنية التحتية«:

• 	 ،)New Development Bank( الربيك�ص  دول  بنك  اأو  اجلديدة«،  التنمية  »بنك 

)13(
الربيك�ص لدول  ال�ساد�سة  القمة  خالل  البنك  هذا  تاأ�سي�ص  على  االتفاق   جرى 

املنعقدة يف الربازيل يف متوز 2014. ثم و�سعت االأ�س�ص الفنية ملبا�رضة عمله خالل 

القمة ال�سابعة لهذه الدول املنعقدة يف مو�سكو يف متوز 2015، ليدخل بذلك حيز 

التنفيذ عمليًا مع افتتاحه ر�سميًا يف مدينة �سانغهاي ال�سينية حيث املقر الر�سمي للبنك. 

جنوب  يف  جوهان�سبورغ  مدينة  يف  البنك  لهذا  اإقليمي  مركز  اأي�سًا  ا�ستحدث  وقد 

اأفريقيا حتت اإ�سم »املركز االإقليمي لبنك التنمية اجلديدة االأفريقي«. 

البنك اجلديد كمكمل  وعلى الرغم من حر�ص امل�سوؤولني ال�سينيني على تظهري دور 

اجلديدة«  التنمية  »بنك  اأن  اإال  منها،  بدياًل  ولي�ص  املوجودة  الدولية  التمويل  ملوؤ�س�سات 

بات يعترب عمليًا بالن�سبة للدول النامية مناف�سًا ملوؤ�س�سات التمويل الدولية املعروفة، كالبنك 

املتحدة  الواليات  من  عليها  املهيمن   ،)IMF( الدويل  النقد  و�سندوق   )WB( الدويل 

االأمريكية واالحتاد االأوروبي. 

من  انطالقًا  مت�ساوية  ت�سويت  حقوق  البنك  يف  االأع�ساء  اخلم�ص  الدول  ومتلك 

هذا  ويرتفع  التاأ�سي�ص.  عند  دوالر  مليار   50 البالغ  راأ�سماله  يف  املت�ساوية  م�ساهماتهم 

13- ت�سم دول الربيك�ص كاًل من :  الربازيل، رو�سيا، الهند، ال�سني، اأفريقيا اجلنوبية. وهذه الدول ت�سكل حوايل 

43% من �سكان العامل وثلث م�ساحة الكرة االأر�سية وخم�ص الناجت االقت�سادي العاملي.
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يتوزع  كما  اإن�سائه.  اتفاقية  بح�سب  دوالر  مليار   100 اىل  الوقت  مرور  مع  الراأ�سمال 

راأ�سمال البنك اإىل مليون �سهم بقيمة 100 األف دوالر لل�سهم الواحد، على اأن يتم دفع 

20% من هذا الراأ�سمال خالل ال�سنوات ال�سبع االأوىل من بدء عمله. وين�ص نظام عمل 

البنك على اإبقاء ع�سوية البنك مفتوحة لبقية الدول النامية، مع بقاء احتفاظ الدول اخلم�ص 

�سة بن�سبة 55% من راأ�سماله على الدوام. ّ املوؤ�سِ

وباالإ�سارة اإىل دور “بنك التنمية اجلديدة” فاإنه يهدف اإىل توظيف املوارد يف م�ساريع 

البنى التحتية والتنمية امل�ستدامة للدول االأع�ساء والدول النامية، وبقرو�ص ت�سل قيمتها اإىل 

34 مليار دوالر �سنويًا.

ومما ال �سك فيه اأن “بنك التنمية اجلديدة” وغريه من املوؤ�س�سات املالية االأخرى ذات 

ال�سلة مببادرة “احلزام والطريق” )�سياأتي ذكرها( من �ساأنها اإعادة ر�سم خارطة االأ�سواق 

املالية الدولية، خ�سو�سًا بعد اإدراج العملة ال�سينية كعملة احتياط دولية يف ت�رضين الثاين 

.2015

ال�سعبة  العمالت  ت�سكيل �سندوق احتياطي من  االأع�ساء على  الدول  و�سوف تعمل 

وذلك  اجلديدة”،  التنمية  “بنك  جانب  اإىل  دوالر(  مليار   100( تقريبًا  ذاتها  بالقيمة 

ا�ستقرار  يعزز  ومبا  االأمد،  الق�سرية  ال�سيولة  �سغوط  مواجهة  يف  اقت�سادياتها  لتح�سني 

اأ�سواق العمالت.

• دولية 	 اإقرا�ص  موؤ�س�سة  وهو   –AIIB– التحتية«  للبنية  العاملي  االآ�سيوي  »البنك 

جديدة اأعلن عنها مببادرة من ال�سني اأواخر العام 2013،  وجرى توقيع مذكرة 

التفاهم ب�ساأنها من قبل 57 دولة ) منها 37 دولة اإقليمية و20 دولة غري اإقليمية( 

بتاريخ حزيران 2015، على اأن يبا�رض البنك عمله مطلع العام 2016 انطالقًا من 

مركزه يف العا�سمة ال�سينية بكني. وتعترب ال�سني امل�ساهم االأكرب بن�سبة 30% من 

راأ�سمال البنك البالغ 100 مليار دوالر. فيما عار�ست كل من الواليات املتحدة 

االأمريكية واليابان )اأي اأول وثالث اقت�سادات العامل( االن�سمام اإىل البنك، الذي 

 .)NDB( يعترب يف الواقع مكماًل ورافداً لبنك دول الربيك�ص

البنى التحتية االإن�سائية الكربى يف ثالث مناطق  يغطي عمل البنك االآ�سيوي جماالت 

رئي�سية يف العامل هي: اآ�سيا الو�سطى )وت�سم دول االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق(، جنوب اآ�سيا 
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)�سبه القارة الهندية( و�رضق اآ�سيا )وت�سم كوريا ودول اآ�سيان(. 

ويف الدوافع الكامنة وراء اإطالق ال�سني لهذا البنك تربز احلقيقتان التاليتان:

- واقع البنى التحتية املرتدي يف معظم الدول النامية املعنية مببادرة “احلزام والطريق”، 

�سواء ال�ساحلية منها اأو الداخلية يف مناطق ال�رضق االأو�سط و�رضق اأفريقيا وو�سط وجنوب 

الدول  هذه  موانئ  وتطوير  وحتديث  لبناء  اال�ستثمارات  زيادة  يتطلب  مما  اآ�سيا.  �رضق 

ومطاراتها و�سبكة موا�سالتها، ف�ساًل عن حتديث اأ�ساطيلها البحرية واجلوية، تعبيداً للطريق 

اأمام تنفيذ املبادرة.

- وجود ما يكفي من املوارد املالية  بالعمالت ال�سعبة لدى العديد من الدول النامية 

املعنية باملبادرة، ولكن تعوزها القدرات الفنية واملوؤ�س�ساتية حل�سد هذه املوارد وتوجيهها 

نحو الغايات املن�سودة.

اأما الدول امل�ساركة يف البنك االآ�سيوي للبنى التحتية فهي: اأو�سرتاليا، اإيران، اآذربيجان، 

بروناي،  الربازيل،  بنغالد�ص،  االأردن،  اإيطاليا،  »اإ�رضائيل«،  اأندوني�سيا،  اأي�سلندا،  اأملانيا، 

ُعمان،  ال�سني،  ال�سعودية،  رو�سيا،  الدامنارك،  جورجيا،  الربتغال،  بولندا،  باك�ستان، 

الكويت،  كازاخ�ستان،  كوريا،  جمهورية  قريغ�ستان،  قطر،  الفيلبني،  فنلندا،  فرن�سا، 

م�رض،  ميامنار،  منغوليا،  مالطا،  املالديف،  ماليزيا،  اللوك�سمبورغ،  الالو�ص،  كمبوديا، 

الرنويج، نيوزيلندا، النيبال، النم�سا، الهند، هولندا.

اإىل  وذلك  احلدود،  عرب  التوا�سل  لت�سهيل  واالإلكرتوين  الربي  للربط  اإن�ساء خطوط  هـ( 

ال�سني من جهة  تربط بني  املا�سي  القرن  اأ�ساًل منذ  اأخرى موجودة  برية  جانب خطوط 

مبادرة »احلزام  اإطار  امل�ستحدثة يف  امل�ساريع  اأبرز  اأما  اأخرى.  واأوروبا من جهة  ورو�سيا 

والطريق« فهي:

• االقت�سادي 	 املمر  م�رضوع  اإطار  يف  يندرج  والذي  لباك�ستان،  الربي  الطريق 

احلرير«   طريق   – االقت�سادي  »احلزام  منظومة  من  كجزء  الباك�ستاين،  ال�سيني- 

 )Kashgar( وهذا الطريق يربط مدينة كا�سغار .)Economic Belt – Silk Road(
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غوادار  مبدينة  ال�سني  غرب  �سمال  يف  ال�سينية   )Xinjiang( �سينجيانغ  مقاطعة  يف 

الفار�سي  اخلليج  مدخل  على  العرب  بحر  عند  ال�ساحلية  الباك�ستانية   )Gwadar(

امل�ستحدثة  الربية  اخلطوط  حول  اأدناه   3 رقم  اخلارطة  راجع   ( 2400كلم.  بطول 

يف اإطار �سبكة خطوط مبادرة “احلزام والطريق”(. وقد ح�سلت ال�سني على حقوق 

ت�سغيل ميناء غوادار ملدة 40 عامًا مقابل ا�ستثمارات �ستقوم بها يف امليناء بقيمة 1.6 

مليار دوالر.

• اجلديد«: 	 احلرير  عليه »طريق  يطلق  ما  اأو   ،)Yuxinou( يوت�سينوا  احلديد  �سكة  خط 

وهو يربط بني مدينة ت�سونغ كينغ )Chongqing( ال�سينية ذات الثالثني مليون ن�سمة، 

اأبرز املراكز  مبدينة ديزبريغ )Duisburg( االأملانية ذات الن�سف مليون ن�سمة واأحد 

التجارية الرئي�سية يف اأملانيا. مير هذا الطريق الذي و�سع قيد العمل يف اآذار 2011، 

بدول كازاخ�ستان ورو�سيا وبيالرو�سيا وبولندا و�سواًل اإىل اأملانيا، وذلك بطول 11 

األف كلم يقطعها يف 16 يومًا ) راجع اخلارطة رقم -3- اأدناه(. 

• وي�ستوعب هذا اخلط ثالث رحالت اأ�سبوعيًا لنقل قطع ال�سيارات وتقنية املعلومات 	

)IT( من مدينة ت�سونغ كينغ اإىل مدينة ديزبريغ، ليعود منها حمماًل باحلوا�سيب املحمولة 

واالأجهزة االإلكرتونية. كما يوفر هذا الطريق للمناطق ال�سينية الداخلية الواقعة على 

مقربة منه فر�سة التوا�سل مع العامل اخلارجي.

و( العمل على تاأ�سي�ص البنية التحتية لت�سهيل التوا�سل والتجارة االلكرتونية العابرة للحدود، 

االقت�ساد  »حزام  ي�سمى  ما  لقيام  التحتية  البنى  توفري  على  ال�سينية  القيادة  تعمل  حيث 

.
)14(

االلكرتوين« بو�سفه مكّونًا اأ�سا�سيًا من مكّونات مبادرة »احلزام والطريق«

ومن الوا�سح اأن احلكومة ال�سينية تعّول كثرياً على التجارة االإلكرتونية لتجاوز الكثري 

ال�سلع واخلدمات واالأموال عرب احلدود،  تدفق  تعيق  التي  املادية واجلغرافية  العقبات  من 

ف�ساًل عن اخت�سار امل�سافات والوقت مبا ي�سهل عملية التوا�سل مع بقية الدول وال�سعوب 

اأيلول  14- "الكتاب االأبي�ص حول التنمية ال�سلمية يف ال�سني"، مكتب االإعالم التابع ملجل�ص الدولة ال�سيني، 

2011، وكذلك بيان "اللجنة الوطنية للتنمية واالإ�سالح"، م�سدر �سابق ..
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ويعزز االندماج والتبادل الثقايف والعلمي كاأحد حماور مبادرة »احلزام والطريق«.

• واجلدير ذكره اأن احلكومة ال�سينية متلك حتى تاريخه 12 قمراً ا�سطناعيًا لالت�ساالت 	

امتالكها  جانب  اإىل  الرقمية،  املعلومات  وخلدمات  بعد  عن  واال�ست�سعار  واملالحة 

�سناعات ف�سائية رقمية متقدمة ومتنوعة مما يوؤهلها لل�سري قدمًا يف جمال اإقامة احلزام 

االقت�سادي االإلكرتوين. وهي ال تنفك عن اإبداء ا�ستعدادها لتاأ�سي�ص اأطر عمل م�سرتكة 

الف�سائية  االإمكانات  لتوظيف  واالإ�سالمية  العربية  الدول  فيها  مبا  النامية،  الدول  مع 

املالحة  ا�ستخدامات  املعروف »Beidou« يف  املالحة  نظام  �سيما  اإليها، وال  امل�سار 

اجلوية  واالأر�ساد  الغابات  واإدارة  واالت�ساالت  اخلليوي  والهاتف  واجلوية  البحرية 

واالأمن العام.

التحتية  البنى  فقط  لي�ص  يتطلب  الكرتوين  اإقت�سادي  حزام  اإقامة  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 

ب�رضية  واألياف  ا�سطناعية  اأقمار  من  واالت�ساالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  التقليدية 

خارطة  طول  على  الواقعة  الدول  يف  وح�سب  ات�سال  وحمطات  وبيانات  حتكم  ومراكز 

والنظم  املعايري  وتوحيد  ال�سيا�سات  تن�سيق  اأي�سًا  يتطلب  واإمنا  والطريق”،  “احلزام  مبادرة 

واالإجراءات اجلمركية وال�رضيبية وت�سوية املدفوعات وما اإىل ذلك من اأمور فنية واإدارية.

ز( تعزيز احل�سور ال�سيني يف منطقة ال�رضق االأو�سط نظراً ملوقعه اجلغرايف الهام �سمن 

مبادرة »احلزام والطريق« من جهة، وبو�سفه م�سدراً ال غنى عنه ملوارد الطاقة ال�رضورية 

لعجلة االقت�ساد ال�سيني. 
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خارطة رقم 3: اخلطوط الربية امل�ستحدثة يف اإطار مبادرة “احلزام والطريق”

www.forbes.com. The New Silk Road: Visionary Dream :امل�سدر

2.4. خطوات تنفيذ املبادرة على ال�سعيد الداخلي

نظراً اإىل اأن االإمكانيات التي يتطلبها تنفيذ املبادرة تفوق قدرة احلكومة ال�سينية على 

التحمل فهي م�سطرة الإف�ساح املجال اأمام املزيد من االنفتاح والالمركزية وحترير االأ�سواق. 

ولذلك اجتهت القيادة ال�سينية لالعتماد على اأربع اأدوات رئي�سية للنهو�ص املحلي باأعباء 

تنفيذ مبادرة »احلزام والطريق«، هي:

- املوؤ�س�سات اململوكة للدولة.

- اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رضة.

- موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، وال �سّيما ال�رضكات ال�سينية العمالقة، ف�ساًل عن مبادرات 

االأعمال ذات القيمة امل�سافة العالية.

- حكومات املقاطعات.
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تخدم  التي  املبادرات  اتخاذ  على  وت�سجيعها  االأدوات  هذه  عمل  ت�سهيل  اأجل  ومن 

بيئة االأعمال  لتاأمني  اإىل توفري ما يلزم  لتنفيذ املبادرة، �سعت احلكومة  خططها املو�سوعة 

املنا�سبة الكفيلة بجذب اال�ستثمارات، مبا يف ذلك اتخاذ اخلطوات التالية:

اأ( حماربة الف�ساد: د�ّسن الرئي�ص ال�سيني �سي جني بينغ )Xi Jin ping( عهده الذي بداأ 

يف ربيع العام 2013 بحملة وا�سعة ملحاربة الف�ساد املتف�سي من القمة اإىل القاعدة، داخل 

ال�سخ�سيات  كبار  من  املئات  احلملة  هذه  طالت  وقد  واجلي�ص.  والدولة  احلزب  اأجهزة 

وامل�سوؤولني ال�سيا�سيني وال�سباط بتهمة الر�سوة و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة. واملالحظ اأن الروؤية 

واحلزب  الدولة  مرافق  خمتلف  على  �سلطته  لتعزيز  ال�سيني  الرئي�ص  اإجراءات  جتاه  الغربية 

ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�سادية تتنازعها وجهتا نظر، االأوىل جتد يف ذلك اأبعاداً داخلية 

لتمهيد الطريق اأمام عملية اإ�سالح وحتديث جديدة، والثانية تعتقد اأنها متهيد ملواجهة ما 

اأمريكيًا مل�ساحلهم ونفوذهم املتنامي يف العامل، يف ظّل عامل متعدد  يراه ال�سينيون تهديداً 

االأقطاب. مما �سي�سع ال�سني بالنتيجة اأمام الند االأمريكي وجهًا لوجه كقطبني رئي�سيني يف 

العامل. 

 State Owned( للدولة  اململوكة  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  اأو�ساع  اإ�سالح  ب( 

Enterprises- SOE’s(: من املعروف اأن احلكومة ال�سينية متتلك �رضكات عمالقة ذات 

الثقيلة  ال�سناعات  قطاعات  يف  ال�سخمة  امل�ساريع  تنفيذ  جمال  يف  عالية  وخربات  كفاءة 

واالإن�ساءات، �سواء داخل ال�سني اأو خارجها. وهذه ال�رضكات تتمتع عادة بدعم قوي من 

خزينة الدولة، التي متدها بالت�سليفات بالرغم من تفاقم ديون هذه ال�رضكات نتيجة تراجع 

عائدات توظيفاتها الراأ�سمالية يف البنى التحتية. فعلى �سبيل املثال، بلغ حجم ديون �رضكتني 

فقط حتتكران اإدارة وتطوير القطار ال�رضيع يف ال�سني ما يناهز 484 مليار دوالر حتى �سنة 

 .
)15(

)Lam، 2015(2012

 China North Railways( احلديدية  للخطوط  ال�سني  �سمال  �رضكة  هما:   ال�رضكتان  هاتان   -15

 China South Railways( احلديدية  للخطوط  املحدودة  ال�سني  جنوب  و�رضكة   ،)Corporation
.)Corporation Limited
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اململوكة  ال�رضكات واملوؤ�س�سات  واإعادة هيكلة  الوا�سعة الإ�سالح  وبالرغم من احلملة 

للدولة )SOE’s( التي نفذتها احلكومة خالل الفرتة 1998-2002، والتي اأدت اإغالق 

ما ال يقل عن 60 األف موؤ�س�سة حكومية وت�رضيح حوايل 30 مليون عامل، ما زال عدد 

�رضكة  األف  تتوزع بني 52  �رضكة،  األف  يقارب 155  املوؤ�س�سات كبرياً جداً. وهو  هذه 

املحلية.  للحكومات  مملوكة  �رضكة  اآالف  املركزية و103  احلكومة  قبل  من  مبا�رضة  تدار 

وهي متلك موجودات بقيمة تفوق 16 تريليون دوالر، اأي ما يزيد عن مرة ون�سف حجم 

الناجت االإجمايل للبالد وما ال يقل عن 77% من موؤ�رض »CSI 300« ال�سيني الذي ي�سم 

. كما توظف هذه ال�رضكات حوايل 36 مليون 
)16(

اأ�سهم 300 من اأكرب ال�رضكات ال�سينية

. وتن�سط هذه ال�رضكات يف قطاعات 
)17(

عامل، اأي ما ن�سبته 4،5% من اإجمايل اليد العاملة

اقت�سادية ا�سرتاتيجية كالطاقة واالت�ساالت واملالحة واملعدات واالإلكرتونيات، م�ستفيدة 

املوؤ�س�سات  فهذه  وتناف�سية.  اإبداعًا  اأقل  يجعلها  مما  مبيعاتها.  لزيادة  اإحتكاري  من و�سع 

ت�سكل 38% من املوؤ�س�سات ال�سناعية، يف حني اأن ح�ستها يف االأرباح ال تزيد عن %22.

 ،)SOE’s( لذلك، ويف �سوء االنتقاد املتزايد لعدم فاعلية ال�رضكات اململوكة للدولة

ت�رضين  من  اعتباراً  العامة  �رضكاتها  الإ�سالح  ال�سينية حملة جديدة  احلكومة  اأطلقت  فقد 

الثاين 2013، تاريخ انعقاد اللقاء العام الثالث ملجل�ص احلزب ال�سيوعي. و�سارك يف هذه 

احلملة 30 مقاطعة وبلدية، حيث تركزت هذه احلملة وما زالت على حتقيق اأربعة اأهداف 

هي:

اأمام م�ساركة  اإف�ساحًا يف املجال  العامة  - تطوير امللكية املختلطة لراأ�سمال ال�رضكات 

القطاع اخلا�ص، �سعيًا الإدخال التناف�سية واحلد من االحتكارات القائمة، خ�سو�سًا يف 

القطاعات غري االأ�سا�سية لالأمن الوطني.

- تعزيز االإنتاجية بتغذية موجودات ال�رضكات التابعة عرب ال�رضكة االأم.

اأكرث  وجعلها  ال�سوق،  معايري  باعتماد  اإدارتها  و�سبط  ال�رضكات  حوكمة  حت�سني   -

�سفافية ودميوقراطية دون اأي تدخل من الوكاالت احلكومية.

 China: Reform unlocks the value of state-owned enterprises, JP Morgan Asset -16

.Management, Market Bulletin, March 30, 2015

Here’s What China’s New SOE’s Guidelines are All about -17م�سدر �سابق
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- زيادة العائد على اأ�سهم ال�رضكات العامة، وبالنتيجة زيادة عائدات احلكومة املركزية 

واحلكومات املحلية، مبا ميكنها من حت�سني التقدميات االجتماعية.

ويف العام 2014 اأعلنت اأكرث من 20 مقاطعة �سينية عن برامج لبيع ما يقارب 70% من 

موجوداتها بحلول �سنة 2017، اإىل جانب زيادة ن�سبة امللكية املختلطة لهذه املوجودات 

.
)18(

من 47،4% اإىل 70% على االأقل خالل الفرتة ذاتها

 �رضكات عامة كربى كمرحلة جتريبية لتحقيق 
)19(

وقد اعتمدت اجلهات ال�سينية املعنية

االأهداف امل�سار اإليها يف غ�سون الفرتة حتى العام 2020. كما اأطلقت حينها 80 م�رضوعًا 

مل�ساركة راأ�ص املال اخلا�ص يف قطاعات حمددة هي: البنى التحتية، الطاقة النظيفة، اإن�ساءات 

اأمام  اإىل فتح بع�ص ال�سناعات احلربية  الغاز والنفط، الفحم والبرتوكيماويات. باالإ�سافة 

اال�ستثمارات اخلا�سة. 

وموؤخراً، اأعادت احلكومة ال�سينية )اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي وجمل�ص الدولة( 

التوجيهي خل�سخ�سة  باإطالقها املخطط  العملية،  ا�ستمرار  التاأكيد على  اأيلول 2015  يف 

ال�رضكات اململوكة للدولة )SOE’s(. وهذا املخطط يحاول الدمج بني العنا�رض الليربالية 

والعنا�رض املحافظة باعتماده امللكية املختلطة لراأ�ص املال، يف �سيغة هي اأقرب اإىل اخل�سخ�سة 

اإىل جمموعتني:  الدولة  �سطر �رضكات  اآخر  اأو مبعنى  الكاملة،  اإىل اخل�سخ�سة  منها  اجلزئية 

كلتا  ويف  عملياتها.  يف  الربح  تبغي  ال  واالأخرى  ال�سوق  لقواعد  وفقًا  تعمل  واحدة 

احلالتني ين�ص املخطط على االحتفاظ باملوقع امل�سيطر للدولة، ال �سيما يف قطاعات يعتربها 

التناف�سية  القطاعات  يف  اأما  ذلك.  اإىل  وما  والغاز  والنفط  والغابات  كاملياه  اإ�سرتاتيجية، 

امل�سموح فيها مب�ساركة القطاع اخلا�ص، فعلى ال�رضكات العامة يف خمتلف املقاطعات تنويع 

ملكية راأ�سمالها، �سواء عرب زيادة راأ�سمالها اأو بيع اأ�سهمها يف ال�سوق.

 China M&A: Reform Plan Promotes Mixed Ownership of State-owned  -18

.Enterprises, Daniel Duesk, Peter X. Huang, Andre Zhu, January 2015
 State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) & - 19 

National Development and Reform Commission (NDRC).
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ج( توفري قنوات متويل حملية للم�ساريع التي تخدم مبادرة »احلزام والطريق«: ومن اأبرز 

هذه القنوات ما يلي:

• �سندوق طريق احلرير: اأعلن الرئي�ص ال�سيني �سي جينغ بينغ يف ت�رضين الثاين 2014 	

»احلزام  مببادرة  املتعلقة  التحتية  البنى  م�ساريع  لتمويل  خم�س�ص  �سندوق  اإقامة  عن 

Silk Road Fund« براأ�سمال قدره  اإ�سم »�سندوق طريق احلرير-  والطريق« حتت 

احتياطي  من  يدفع  دوالر  مليار   10 بقيمة  مدفوع  راأ�سمال  منه  دوالر،  مليار   40

العمالت ال�سعبة لدى ال�سني ومن املوؤ�س�سات احلكومية ال�سينية.

• �سندات 	  2015 حزيران  يف  احلكومي  ال�سني  بنك  اأ�سدر  دين:  �سندات  اإ�سدار 

عابرة  حتتية  بنى  م�ساريع  لتمويل  دوالر  مليار  بقيمة 3،6  الدولية  االأ�سواق  يف  دين 

امل�ساريع  تلك  وخ�سو�سًا  القدمي،  احلرير  طريق  اإنعا�ص  اإطار  يف  تندرج  للحدود 

)20(
)Eurasian Land Bridge( بناء ج�رض الرب االأورا�سي  التي ت�سهم يف ا�ستكمال 

واأي�سًا يف ربط ال�سني برو�سيا وو�سط اآ�سيا، مبا يف ذلك املوانىء البحرية كعقدة و�سل 

رئي�سية.

• ال�سينية 	 البنوك  من  وهو   :)China Development Bank( ال�سيني  التنمية  بنك 

الكربى  التنمية  مل�ساريع  رئي�سي  عمله كممّول  وميار�ص  �سنة 1994  اأُ�س�ص  العريقة. 

كونغ  هونغ  يف  فرع  لديه  لل�سني.  االأ�سا�سية  وال�سناعات  التحتية  البنى  جماالت  يف 

ا�ستعداده  البنك عن  اأعلن هذا  ومكتبان متثيليان يف كل من مو�سكو والقاهرة. وقد 

مببادرة  �سلة  على  م�رضوع  من 900  اأكرث  دوالر يف  مليار  من 890  اأكرث  لتوظيف 

على 60 بلداً معنيًا بهذه املبادرة، ال �سيما يف قطاعات  والطريق” موزعة  “ احلزام 
املوا�سالت واالت�ساالت والطاقة والتعدين والزراعة.

د( اتخاذ اإجراءات لتطوير بيئة االأعمال، اأبرزها ما يلي:

• على 	 احل�سول  باالإمكان  اأ�سبح  بحيث  االأعمال،  ومبا�رضة  تاأ�سي�ص  اإجراءات  تب�سيط 

عملية  كانت  بعدما  واحد.  يوم  خالل  االأحيان  بع�ص  ويف  اإلكرتونيًا،  الرتاخي�ص 

20- ج�رض الرب االأورا�سي هو عبارة عن خطي �سكك احلديد اللذين يربطان اأق�سى ال�رضق الرو�سي على �سواحل 

املحيط الهادىء وكذلك ال�سني باملوانىء البحرية الأوروبا، مروراً عرب �سيبرييا واآ�سيا الو�سطى واإيران وتركيا. 
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اال�ستثمار يف بع�ص القطاعات تتطلب ما يزيد عن 100 خطوة ي�ستغرق اإجنازها ما 

يقارب 800 يوم )اأي اأكرث من �سنتني(.

• امل�سجلة 	 واملاركات  الفكرية  امللكية  حقوق  حلماية  الوطنية«  العمل  »خطة  اإ�سدار 

للم�ستثمرين، باالإ�سافة اإىل التمهيد الإ�سدار مذكرة تفاهم يف هذا االإطار مع الدول 

الواقعة على طريق احلرير.

• اإقامة مناطق جتريبية للتجارة احلرة، كمرحلة اأوىل يجري تعميمها الحقًا. وهذه املناطق 	

 ،)Guandong( غواندونغ   ،)Fujian( فوجيان  التالية:  املقاطعات  يف  موجودة 

.)Tianjin( وتياجنني )Shanghai( سانغهاي�

• 	 ،)Merges & Acquisition( احلدود  عرب  واال�ستحواذ  الدمج  عمليات  تب�سيط 

كمدخل جلذب املزيد من اال�ستثمارات اخلارجية.

• واملتو�سطة 	 ال�سغرية  االأعمال  مبادرات  لت�سجيع  خا�ص  اهتمام  اإيالء 

)Entrepreneurship(، عرب العديد من االإجراءات منها ما يلي:

- منح هذه املبادرات الت�سهيالت واالإعفاءات ال�رضيبية.

• تاأ�سي�ص �سندوق خم�س�ص مل�ساعدتها يف احل�سول على التمويل الالزم، خ�سو�سًا 	  -

للم�ساريع التي تندرج �سمن م�رضوعي “االإنرتنت بال�ص- Internet Plus” و“�سنع 

.”Made in China-  2025 يف ال�سني

- اإعادة النظر بنظام التعليم جلهة تدريب طالب اجلامعات على كيفية اتخاذ املبادرات 

والتوا�سل مع عامل االأعمال.

- اإقامة حا�سنات اأعمال مل�ساعدة هذه املبادرات يف مراحل انطالقتها االأوىل.

• تطوير الت�رضيعات ذات ال�سلة بعمل البنوك اخلا�سة جلهة احلد من القيود على حركة 	

الر�ساميل اخلا�سة.

• االإعداد الإطالق نظام للدفع العاملي )IPS( لدعم التعامالت الدولية بالعملة ال�سينية.	

• و�سع ت�رضيعات جديدة ل�سبط املدفوعات املالية عرب االإنرتنت وحمايتها من عمليات 	

الغ�ص واالحتيال والتزوير مبا ي�سفي مزيداً من الثقة واالأمان على هذه العمليات.
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• لال�ستثمارات 	 اجلديد  االإر�سادي  الدليل  اإ�سدار  عرب  اال�ستثمار  بقانون  النظر  اإعادة 

للتنمية  الوطنية  واللجنة  التجارة  وزارة  عن  ال�سادر  ال�سني،  يف  املبا�رضة  اخلارجية 

مع  باملقارنة  كبرية  تعديالت  الدليل  هذا  ويت�سمن   .
)21(

2015 اآذار  يف  واالإ�سالح 

القانون ال�سابق ال�سادر �سنة 2011 ) راجع االإطار رقم- 6- اأدناه(.

www.fdi.gov.cn -21

إطار رقم )6(: أبرز التعديالت الجديدة على قانون االستثمارات الخارجية المباشرة 
الجديد

تنق�سم اال�ستثمارات املتاحة يف ال�سني اىل اأربعة اأنواع، هي: 

- املدعومة، وهي حتظى بت�سجيع وت�سهيالت من الدولة.

- املحظورة، ال ي�سمح القيام بها اإال للدولة.

- املقيدة، م�سموحة ولكن �سمن �رشوط حمددة.

- امل�سموح بها، مباحة ال�رشوط عليها.

ومن اأبرز التغيريات مبوجب الدليل اجلديد، على �سبيل املثال ال احل�رش:  

• تخفي�س عدد جماالت اال�ستثمار املقيدة التي ال تتجاوز قيمة الواحد منها 50 مليون دوالرمن 	

79  اإىل 38 جمال. 

• اإدراج �سناعة ال�سيارات �سمن اال�ستثمارات املقيدة.	

• نقل اال�ستثمارات يف موؤ�س�سات التعليم العايل وموؤ�س�سات التعليم االبتدائي من اال�ستثمارات 	

املدعومة اإىل الفئة املقيدة.

• فر�س املزيد من القيود على اال�ستثمار يف املوؤ�س�سات الطبية.	

• تخفي�س عدد فئات اال�ستثمارات اخلا�سعة الأغلبية م�ساركة �سينية من 43 اإىل 14 فئة. حيث 	

اإقامة م�رشوعات مملوكة لهم بالكامل. ومن هذه الفئات  بات باإمكان امل�ستثمرين االأجانب 

الورق،  �سناعة  جديدة،  نفط  وا�ستخراج  ا�ستك�ساف  تقنيات  تطوير  املثال:  ى�سبيل  عل 

جماالت النقل الربي والبحري واجلوي مبا فيها ت�سميم و�سناعة طائرات الهليوكوبرت املدنية 

واليخوت و�سفن ال�سياحة واأجهزة املالحة اجلوية، واإن�ساء واإدارة خطوط �سكك احلديد.

• غيار 	 (قطع  بها،  امل�سموح  فئة  اإىل  املدعومة  فئة  من  االقت�سادية  االأن�سطة  من  عدد  حتريك 

الدراجات النارية عالية ال�رشعة عل ى�سبيل املثال...(

• اإزالة القيود على التجارة االإلكرتونية املتمثلة بتحديد ح�سة االأجانب يف هذه التجارة مبا ال 	

يتجاوز 50% . مما ي�سمح بزيادة املناف�سة يف هذا املجال.

• اإ�سافة جمموعة من االأن�سطة االقت�سادية اإىل فئة اال�ستثمارات املدعومة، ال �سيما يف جماالت 	

وم�سادر  للبيئة  ال�سديقة  وال�سناعات  الطاقة  وفعالية  العالية  والتكنولوجيا  احلديثة  الزراعة 

الطاقة اجلديدة وال�سناعات اخلالقة يف جماالت الطاقة والتعليم والنقل والت�سميم.    
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• لرتخي�ص 	 اخلا�سعة  وتلك  بها  امل�سموح  اال�ستثمارية  امل�ساريع  دليل  اإ�سدار 

لعدد  الرتخي�ص  للمقاطعات  املحلية  احلكومات  يفّو�ص  الدليل  وهذا   .
)22(

احلكومة

مزيد  نحو  املركزية، يف خطوة  احلكومة  من  بداًل  اخلارجية  اال�ستثمارت  اأنواع  من 

اإ�رضاك  من الالمركزية لت�سجيع وت�سهيل اال�ستثمارات اخلارجية. وهذه اخلطوة، اأي 

اال�ستثمارات اخلا�سة حمليًا، من �ساأنها اأن ت�ساهم لي�ص يف احلد من االأعباء امللقاة على 

لل�سني،  العامة  للمالية  التوازن  اإعادة  يف  واإمنا  وح�سب،  املحلية  احلكومات  عاتق 

باعتبار اأن احلكومات املحلية م�سوؤولة عمليًا عن معظم االإنفاق العام )اأكرث من %80( 

للدولة. مما  العامة  االإيرادات  اأقل من ن�سف  اإال على  ال�سيطرة  اأنها ال متلك  يف حني 

يجعل هذه احلكومات م�سوؤولة عن حوايل 58% من الدين ال�سيني االإجمايل البالغ ما 

يقارب 5،1 تريليون حتى نهاية �سنة 2013، ) اأي ما ن�سبته 53% من الناجت املحلي 

.
)23(

االإجمايل ال�سيني( بح�سب امل�سادر الر�سمية

ومع و�سع احلكومة املركزية خطة عمل وطنية حتدد بو�سوح دور املقاطعات ال�سينية 

)18 مقاطعة( يف تنفيذ مبادرة “احلزام والطريق”، يالحظ اأن خمتلف احلكومات املحلية 

لهذه املقاطعات باتت تعمل على تطوير خططها وبراجمها ملواكبة خارطة تنفيذ هذه املبادرة، 

واللوج�ستية  االإنتاجية  واإمكانياتها  منها  كل  قدرات  عر�ص  التناف�ص يف  اإىل حد  و�سواًل 

والطبيعية جلذب اأكرب حجم ممكن من اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية، م�ستخدمة يف ذلك 

التجارة  جماالت  وتفعيل  اختالفها  على  املعار�ص  وتكثيف  االإلكرتوين  التوا�سل  و�سائل 

االإلكرتونية.

وا�سحة  تبدو  حماكاة  يف  الرقمي،  االقت�ساد  عامل  يف  التطورات  ملواكبة  برامج  اإطالق  هـ( 

اأدناه(.   -7- رقم  االإطار  )راجع   2011 �سنة  املو�سوعة  االأملانية  الرقمية  لال�سرتاتيجية 

واأبرزها ما يلي:

• خطة العمل الع�رضية االأوىل »�سنع يف ال�سني 2025«، التي �سدرت عن جمل�ص 	

 Catalogue of Investment ProjectsSubject to Government Verification Approval, -22

.Natoinal State Council 2014
National Audit Office, www.audit.gov.tw -23
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التناف�سية  القدرة  زيادة  اإىل  ترمي  ال�سينية  اخلطة  وهذه   .2015 اأيار  يف  الدولة 

واالأوروبية  االأمريكية  ال�رضكات  مواجهة  يف  واخلا�سة  العامة  ال�سينية  لل�رضكات 

واليابانية من جهة واإىل توطني التكنولوجيا وتخفيف عبء ال�سناعات املجه�سة 

ال�سناعات  اإنتاج كمي يقوم على  التحول من  اأخرى، وذلك عرب  للبيئة من جهة 

 )Low-end Process( العالية لليد العاملة والقيمة امل�سافة املتدنية ذات الكثافة 

خ�سو�سًا  مرتفع،  تكنولوجي  وحمتوى  عالية  م�سافة  قيمة  ذي  نوعي  اإنتاج  اإىل 

االآيل  التحكم  اأدوات  املثال:  �سبيل  على  ذلك  يف  مبا  املعلومات  تكنولوجيا 

البديلة. وتركز خطة  الطاقة  الف�سائية واملركبات ذات  والروبوتات والتجهيزات 

العمل الع�رضية ال�سينية على ع�رضة قطاعات اأ�سا�سية هي:

-  التكنولوجيا املتقدمة.

- الروبوتات واملعدات الرقمية املوؤمتتة.

- التجهيزات الف�سائية.

- التجهيزات البحرية و�سفن ال�سحن العالية التقنية.

- جتهيزات �سكك احلديد احلديثة للنقل.

- جتهيزات وعربات جديدة موفرة للطاقة و�سديقة للبيئة.

- جتهيزات الطاقة.

- جتهيزات زراعية.

- مواد �سناعية جديدة.

- منتجات طبية و�سيدالنية متقدمة.

كما حتدد اخلطة ت�سعة عناوين كمجاالت عمل ذات اأولوية، وهي:

- حت�سني االبتكار ال�سناعي.

-  دمج التكنولوجيا بال�سناعة.
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-  تعزيز القاعدة ال�سناعية.

-  تقوية املاركات ال�سينية.

- دفع الت�سنيع االأخ�رض.

- اخرتاق القطاعات الع�رضة اأعاله.

- اإعادة هيكلة متقدمة للقطاع ال�سناعي.

- تطوير �سناعة اخلدمات.

- عوملة الت�سنيع.

• االأوىل 	 للمرة  الربنامج  هذا  عر�ص   :)Internet Plus( بال�ص  االإنرتنت  برنامج 

من قبل رئي�ص جمل�ص الدولة يل كجيانغ )Li Keqiang( خالل عر�سه خطة عمل 

اآذار   5 بتاريخ  ال�سيني  ال�سعب  جمل�ص  اأعمال  افتتاح  يف   2015 ل�سنة  احلكومة 

2015. ويهدف هذا الربنامج اإىل دمج تطبيقات االإنرتنت املختلفة يف املجاالت 

 .
)24(

ال�سناعية كمحرك جديد للنمو االقت�سادي ال�سيني بغ�سون العام 2018 

االإنرتنت  لتطبيقات  اأعمق  دمج  اىل حتقيق  الربنامج  هذا  من خالل  احلكومة  وتطمح 

وهي:  متميز،  �سناعي  و�سع  خللق  مفتاحية  تعتربها  واجتماعية  اقت�سادية  قطاعات  يف 

التمويل، اخلدمات  الطاقة،  الزراعة،  ال�سناعة،  املكثفة،  االأعمال  االبتكارات ومبادرات 

العامة، التجارة االإلكرتونية، النقل واملوا�سالت، البيولوجيا، الذكاء اال�سطناعي.

و�ستعمل احلكومة يف هذا االإطار على تقدمي الدعم املايل والت�سهيالت ال�رضيبية مل�ساريع 

اأكرب  التطبيق، مبا يف ذلك ت�سجيع عدد  ت�ساهم يف و�سع برنامج االنرتنت بال�ص مو�سع 

من �رضكات االنرتنت ال�سينية لالنخراط يف ال�سوق العاملي. كذلك فاإن اإطالق املزيد من 

املناطق التجريبية لتطوير وعر�ص االبتكارات ي�سكل اأحد اأولويات هذا الربنامج، وعلى 

لوادي  ال�سينية  الن�سخة  تعترب  التي   )Zhongguancun( غوانكون  زونغ  منطقة  راأ�سها 

ال�سيليكون يف �سان فران�سي�سكو يف والية كاليفورنيا االأمريكية.

 Internet Plus: China’s Official Strategy for the Uberisation of the Economy,  -24

Innovationeverywhere.com
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إطار رقم )7(: االستراتيجية الرقمية األلمانية 2015

فيها  النظر  واأعيد   2006 �سنة  االأوىل  للمرة  اال�سرتاتيجية  هذه  االأملانية  الفيدرالية  احلكومة  تبنّت 

 The New ،سنة 2014 حتت اإ�سم » ا�سرتاتيجية التكنولوجيا املتقدمة اجلديدة – اإبتكارات الأملانيا�

High-Tech Strategy – Innovations for Germany”.  " وهذه اال�سرتاتيجية 
التي كلفت احلكومة الفيدرالية 11 مليار يورو �سنة 2014 وحدها تهدف اإىل خلق فر�س عمل م�ستقبلية 

من  العملية،  التطبيقات  اإىل  العلمية  االكت�سافات  من  االنتقال  ت�رشيع  م�ستدام عرب  اقت�سادي  منو  وحتقيق 

خالل حتقيق ربط اأقوى بني عمليات البحث والتطوير وال�سناعة، و�سواًل اإىل ت�سّدر اأملانيا زعامة االبتكار 

يف العامل كهدف رئي�سي اأ�سمى.

وتندرج �سمن هذه اال�سرتاتيجية برامج اأخرى اأبرزها "ا�سرتاتيجية تقنيات املعلوماتية واالت�ساالت 

ICT  –،2015 Digital Germany« ولها مهام واأولويات حمددة يفرت�س اإجنازها حتى العام 
2015، واأبرزها ما يلي:

• تعزيز التناف�سية من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف كل مفا�سل العملية 	

االقت�سادية.

• تو�سيع البنية التحتية لل�سبكات الرقمية يف مواجهة التحديات امل�ستقبلية.	

• حت�سني احلقوق ال�سخ�سية مل�ستخدمي االإنرتنت وو�سائل التوا�سل امل�ستحدثة م�ستقبلياً.	

• ت�رشيع ترجمة نتائج عملية البحث والتطوير اإىل منتجات وخدمات قابلة للت�سويق.	

• تعزيز التعليم والتدريب االأ�سا�سي املتوا�سل.	

• نوعية 	 اجتماعية وحت�سني  مل�ساكل  اإيجاد حلول رقمية  التكنولوجيا يف  تطبيقات هذه  ا�ستخدام 

احلياة للمواطنني.

Source: Federal Ministry of Economics and Technology )BMWi)، 1115 Berlin، www.bmwi.de
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5. فر�ص جناح وحتديات تنفيذ املبادرة

5-1- فر�س النجاح

مما ال �سك فيه اأن احلكومة ال�سينية متلك الكثري من االإمكانيات املالية واملادية والب�رضية 

واملوؤ�س�ساتية والديبلوما�سية التي متكنها من تنفيذ مبادرة »احلزام والطريق« الطموحة. ومن 

هذه االإمكانيات على �سبيل املثال ال احل�رض ما يلي:

املالية اخلارجية بلغ قيمته �سنة 2013  اأ( امتالك ال�سني حجمًا كبرياً من املوجودات 

ما يقارب  5940 مليار دوالر، موزع بن�سبة 65%  )اأي حوايل 3800 مليار دوالر( 

ال�سيني )PBC(، الذي  ال�سعب  الدولية لدى بنك  موجودات يف ح�ساب االحتياطيات 

املتبقية  االأمريكية. والن�سبة  �سندات اخلزينة  مليار دوالر منه يف  االألفي  يقارب  ما  يوظف 

.
)25(

على �سكل ا�ستثمارات خارجية مبا�رضة اأو ممتلكات �سينية خا�سة وما اإىل ذلك

ب( بالرغم من تباطوؤ االقت�ساد ال�سيني خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، كان با�ستطاعة 

هذا االقت�ساد اأن يخلق ما يقارب 7،18 مليون فر�سة عمل خالل الن�سف االأول من عام 

. وقد انعك�ص ذلك 
)26(

2015، اأي ما ن�سبته 72% من الهدف املو�سوع لل�سنة باأكملها

يف زيادة مبيعات التجزئة بن�سبة تفوق 10% للفرتة ذاتها.

ذات  الكفوؤة  ال�سخمة  واخلا�سة  العامة  وال�رضكات  للموؤ�س�سات  ال�سني  امتالك  ج( 

اخلربات العالية يف املجاالت ال�سناعية واالإن�سائية والزراعية واخلدماتية، حمليًا وخارجيًا.

د( اأ�رضنا �سابقًا اإىل اأن ال�سني متتلك قوة عاملة كبرية ال تقل عن 769  مليون عامل، 

عالية.  مهارات وخربات  وميتلكون  اخلارج  يعملون يف  �سيني  عامل  مليون   60 ت�سمل 

واإىل جانب ذلك يقدر عدد خريجي اجلامعات ال�سينية وحدها بنحو �سبعة ماليني �سخ�ص 

بينهم 2،5 مليون مهند�ص من خمتلف االخت�سا�سات. وهوؤالء ي�سكلون قوة  �سنويًا، من 

 China’s Foreign Assets More than Half its GDP, Kenneth Rapoza, Forbes, April 	25

.7, 2014

داليان  يف  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  يف   )Li Kegiang( كيجيانغ  يل  ال�سيني  الدولة  جمل�ص  رئي�ص  كلمة   -26

 en.people.cn، Full Text :Li Keqiang’s Speech at Summer  ،2015 اأيلول   11  ،)Dalian(

Davos Oppenning Ceromony
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دفع رئي�سية لالقت�ساد ال�سيني عمومًا وملبادرة »احلزام والطريق« خ�سو�سًا. ف�ساًل عن اأن 

احلكومة ال�سينية تقوم بتنفيذ برامج للتدريب املهني ودمج برامج التعليم بخطوط االإنتاج.

جناح  فر�ص  و�سمان  احلرير  طريق  با�سرتاتيجيات  امل�ستويات  اأعلى  على  االلتزام  هـ( 

مبادرة »احلزام والطريق«. ويتمثل ذلك بوجود جلنة مركزية عليا للمكتب ال�سيا�سي مبثابة 

مهمتها  ال�سيوعي،  للحزب  املركزية  اللجنة  عن  منبثقة   ،)Polituro( حاكمة  عليا  هيئة 

املعنية  املركزية  املوؤ�س�سات  اإىل جانب عدد من  التطبيق،  اال�سرتاتيجية مو�سع  و�سع هذه 

املوؤ�س�سات  الرتكيبة من  اأن هذه  الغاية، مع  لهذه  املبادرة واملن�ساأة خ�سي�سًا  بتنفيذ  مبا�رضة 

عادة ما تثري الت�ساوؤل عما اإذا كان ممكنًا �سمان تنفيذ اأية مبادرة اأو برامج اإ�سالحية مبعزل 

لثمار  الفر�ص وتوزيع عادل  ال�سخ�سية واحلزبية، وبالتايل �سمان تكافوؤ  عن االعتبارات 

النمو على خمتلف فئات ال�سعب. وهذه املوؤ�س�سات ال�سينية املركزية املعنية بتنفيذ مبادرة 

"احلزام والطريق" هي:
• جمموعة القيادة املركزية للمال واالقت�ساد برئا�سة الرئي�ص ال�سيني نف�سه.	

• جمموعة القيادة املركزية لتعميق االإ�سالحات ال�ساملة برئا�سة الرئي�ص ال�سيني اأي�سًا.	

• جمموعة القيادة املركزية لبناء طريق واحد حزام واحد يراأ�سها نائب رئي�ص احلكومة، 	

الذي هو م�ست�سار للرئي�ص ال�سيني يف الوقت عينه.

• العليا 	 املركزية  اللجنة  ع�سو  ويراأ�سه  ال�سيا�سات،  لبحوث  املركزية  اللجنة  مكتب 

)Politburo( الذي هو م�ست�سار للرئي�ص ال�سيني.

• جمموعة من امل�ست�سارين واخلرباء ممن عملوا اأو يعملون يف منا�سب وطنية ودولية 	

عليا يف جمال ال�سيا�سات االقت�سادية واملالية والديبلوما�سية واالجتماعية.

و( تطور العالقات االقت�سادية والديبلوما�سية: تعترب العالقات الديبلوما�سية الوطيدة، 

االآ�سيوية  النامية  الدول  من  كبرية  وجمموعة  ال�سني  بني  التجاري  التعاون  تطور  وكذلك 

والطريق”  “احلزام  مبادرة  اأعمال  اإجناح  يف  بالتاأكيد  امل�ساعدة  العوامل  من  واالأفريقية 

وخروجها اإىل حّيز التنفيذ. فاإىل جانب الت�سهيالت املالية والفنية واالإن�سانية التي تقدمها 

ارتفاعًا  عمومًا  النامية  الدول  بني  التجاري  التبادل  حجم  ي�سهد  الدول،  لهذه  ال�سني 

.2012
)27(

م�سطرداً، من 8% من حجم التجارة العاملي �سنة 1990 اإىل 24% �سنة 

www.wto.org -27 - تقرير التجارة العاملي 2012،  منظمة التجارة العاملية
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5-2- حتديات تنفيذ مبادرة »احلزام والطريق«

ال يكفي اأن متتلك ال�سني االإمكانيات واملوارد املالية واملادية والتقنية والب�رضية، ال بل 

والنوايا احل�سنة حتى ت�سبح قادرة على تنفيذ مبادرة »احلزام والطريق«. فهناك الكثري من 

القيادة  على  يفر�ص  مما  العملية.  تعيق هذه  اأن  التي ميكن  واخلارجية  الداخلية  التحديات 

ال�سينية بذل جهود مكثفة على قدر عال من املرونة والديبلوما�سية والكفاءة يف ا�ستخدام 

و�سائط العوملة والتوا�سل، يف حركة ال تقل ن�ساطًا عن ديناميكية االقت�ساد ال�سيني ذاته. 

و�سواًل اإىل حتقيق فهم م�سرتك اأف�سل للتطلعات والقيم لي�ص على امل�ستوى املحلي فقط، 

يتطلب  ما  وهو  والطريق«.  »احلزام  مببادرة  االأقل  على  املعنية  ال�سعوب  خمتلف  بني  واإمنا 

بالطبع اال�ستعداد التخاذ قرارات رمبا تكون �سعبة يف العديد من الق�سايا ال�سائكة مل�سلحة 

تنفيذ املبادرة.

وبالنظر اإىل اأهمية التحديات، ن�ستعر�ص فيما يلي بع�سًا منها:

اأ( تداعيات االإ�سالحات الهيكلية التي تفر�سها املبادرة بحد ذاتها، وتوجه االعتماد 

ارتفاع  خماطر  �سعيد  على  املرتفع،  التكنولوجي  املحتوى  ذات  االقت�ساد  على  املتزايد 

هام�سية،  اقت�سادية  قطاعات  وتو�سع  املدن  حول  بوؤ�ص  اأحزمة  ون�سوء  البطالة  م�ستويات 

مع ما يرتتب على ذلك من �سغوط متزايدة على احلكومة الإيجاد املزيد من فر�ص العمل 

وحت�سني امل�ستويات املعي�سية.

ب( التوفيق بني ال�سفافية وتبادل املعلومات ومنع احتكارها من جهة، وحقوق امللكية 

الفكرية حلماية االإبداع ومبادرات االأعمال وجذب اال�ستثمارات من جهة اأخرى.

ج( �سعف �سيا�سات احلوكمة، )مبعنى ارتخاء املعايري القانونية وانت�سار الف�ساد( نتيجة 

ال�سطوة احلزبية ال�سديدة.

د( عدم مرونة النظام املايل وعجزه عن مواكبة احتياجات النمو االقت�سادي املت�سارع.

الليربالية  اأ�سحاب التوجهات  القائم يف مراكز القرار ال�سيني بني  هـ( تنازع امل�سالح 

واملحافظني من اأ�سحاب التوجه اال�سرتاكي. )اأو ما ي�سّمى احلر�ص القدمي(.
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اإىل  الوا�سعة من طرق احلرير  ال�سبكة  اإذا كانت ال�سني تطمح عرب  اآخر،  وعلى �سعيد 

حال  باأي  ميكن  ال  فاإنه  االإقليم،  يف  و�سداقاتها  نفوذها  وتعزيز  التجارية  مواردها  تنمية 

التغا�سي عن الهواج�ص واملخاوف التي ميكن اأن تثريها هذه الطموحات، تبعًا ملا يرتتب 

عليها من متدد يف و�سط وجنوب اآ�سيا والتواجد يف املحيط الهادئ وبحر العرب، لدى 

ف�ساًل عن دول عظمى  اأي�سًا طموحات مماثلة كالهند  لديها  املنطقة ممن  العديد من دول 

املبادرة  ا�سطدام  احتمال  اإىل  باالإ�سافة  وذلك  ورو�سيا.  االأمريكية  املتحدة  كالواليات 

بالكثري من النزاعات احلدودية يف مناطق ح�سا�سة كبحر ال�سني اجلنوبي ومنطقتي التيبت 

والهيماليا. ولعل من املفيد اال�سارة اإىل بع�ص من هذه التحديات اخلارجية على ال�سكل 

التايل:

5-2-1- التحدي الهندي: تبدو الهند مهتمة باالن�سمام اإىل مبادرة »احلزام والطريق«، 

االآ�سيوي  البنك  مثل  باملبادرة  املعنية  الدولية  التمويل  موؤ�س�سات  بالفعل يف  ت�سارك  وهي 

انطالقًا  اأعاله،  اأ�رضنا  كما   )NDB( اجلديدة  التنمية  وبنك   )AIIB( التحتية  للبنية  العاملي 

تخفي  ال  اأنها  اإال  املنطقة.  دول  اإقت�ساديات  اإنعا�ص  يف  املبادرة  هذه  الأهمية  اإدراكها  من 

يف الوقت نف�سه حذرها ال�سديد يف مقاربة املو�سوع العتبارات ا�سرتاتيجية معّينة، تتعلق 

حتديداً مبخاطر تعزيز ح�سور االأ�سطول ال�سيني يف مناطق كاملحيط الهندي وخليج البنغال 

وبحر العرب حتيط بالهند من ثالث جهات. دون اأن نن�سى بطبيعة احلال النزاع احلدودي 

بني الطرفني حول منطقتي الهيماليا والتيبت الذي ما زال معلقًا حتى تاريخه.

والطريق”  “احلزام  مبادرة  على  موافقتها  الهند  فيه  اأبدت  الذي  الوقت  ويف  لذلك، 

وان�سمت اإىل موؤ�س�ساتها، فاإنها حر�ست اأي�سًا على تكري�ص ح�سورها امل�ستقل يف املنطقة 

عرب اإعالن حكومة نارندرا مودي )Narendra Modi( ا�سرتاتيجيتها التجارية امل�ستقلة 

فعاليات مهرجان  مو�سم” )Project Mausam(، وذلك خالل  “م�رضوع  عنوان  حتت 

الرتاث العاملي الثامن والثالثني املنعقد يف العا�سمة القطرية )الدوحة( بتاريخ 15 حزيران 

2014 باإ�رضاف منظمة اليوني�سكو التابعة لالأمم املتحدة. 

الثقافية  البحرية والروابط  التجارة  اإحياء خطوط  اإعادة  “مو�سم” اإىل  وي�سعى م�رضوع 

املنطقتني  هاتني  اأن  ذكره  واجلدير  العرب.  وبحر  الهندي  املحيط  على  املطلة  الدول  بني 
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الواقعة على  الدول  الطاقة ت�سمان  الدولية واإمدادات  البحرية  التجارة  احليويتني خلطوط 

ال�ساحل ال�رضقي لقارة اأفريقيا يف الغرب و�سبه جزيرة العرب واخلليج يف ال�سمال وال�ساحل 

الغربي للهند واإندوني�سيا و�سرييالنكا ودول جنوب اآ�سيا يف ال�رضق.

يعملون  كانوا  الذين  الهنود  للبحارة  القدمية  التجارة  اإ�سمه من  امل�رضوع  وي�ستمد هذا 

على توقيت حركة جتارتهم جيئة وذهابًا تبعًا حلركة الرياح املو�سمية التي ت�سهدها املنطقة 

خالل ف�سلي الربيع وال�ستاء. وقد اأدت هذه احلركة املو�سمية حينها اإىل قيام تبادل ثقايف 

بني تلك الدول واملناطق امل�سار اإليها، حتى يقال اإن الدين االإ�سالمي دخل اأندوني�سيا عرب 

هذه الطريق.

يف  ال�سيني-الهندي  التناف�ص  م�ستوى  االأمر  حقيقة  يف  يعك�ص  الذي  امل�رضوع  وهذا 

مع  التجارية  عالقاتها  بناء  باإعادة  للهند  ي�سمح  العرب،  وبحر  الهندي  املحيط  منطقتي 

�رضكائها القدامى يف الدول الواقعة على �سواحل هاتني املنطقتني. ويتوقع اأن تف�سح الهند 

التنفيذ، وهي بداأت  ب�سكل تدريجي عن خطوات تف�سيلية لو�سع هذا امل�رضوع مو�سع 

عمليًا بذلك عرب تعزيز تواجدها يف بع�ص اجلزر الواقعة على هذه الطريق.

وبدورها مل تتوان ال�سني عن املبادرة اإىل احتواء الهواج�ص الهندية وحماولة تنقية االأجواء. 

حيث �سارع الرئي�ص ال�سيني �سي جني بينغ اإىل القيام بزيارة نيودلهي يف اأيلول 2014، 

اأي بعد �سهرين من االإعالن ر�سميًا عن م�رضوع “مو�سم” اأعاله، عار�سًا على امل�سوؤولني 

الهنود الربط والتن�سيق بني امل�رضوعني مبا يحقق املنافع امل�سرتكة للبلدين، على قاعدة رابح 

– رابح )Win-Win( ويحافظ على م�ساحلهما يف املحيط الهندي، و�سواًل اإىل االتفاق 
على اإقامة مناورات م�سرتكة الأ�سطويل البلدين يف هذا املحيط وتطوير العالقات الع�سكرية 

بينهما. 

»التناف�ص  فقرة  يف  اأ�رضنا  املنطقة:  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  طموحات   -2-2-5

لتطويق  لي�ص  عمومًا  والغربية  االأمريكية  امل�ساعي  اإىل  اأعاله  االأمريكية«  االحتواء  و�سيا�سة 

التمدد االقت�سادي والع�سكري وال�سيا�سي ال�سيني يف منطقتي املحيط الهاىء وبحر ال�سني 

اجلنوبي وح�سب، بل لزعزعة اال�ستقرار غربي ال�سني على احلدود مع دول اآ�سيا الو�سطى. 

فهذه امل�ساعي التي جتلت يف ا�سرتاتيجية »اإعادة التوازن االآ�سيوي« املذكورة اآنفًا، والتي 
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من ثمارها اإتفاقية »ال�رضاكة عرب املحيط الهادىء« )TPP( ت�سكل بكل تاأكيد تهديداً جديًا 

مل�ساعي ال�سني يف تنفيذ مبادرة “احلزام والطريق” على اأكمل وجه.

نزاعات حدودية  اآ�سيا من  منطقة جنوب �رضق  تعاين  النزاعات احلدودية:   -3-2-5

تاريخية بني ال�سني والدول املطلة على بحر ال�سني اجلنوبي، مثل الفيليبني وفيتنام وتايوان 

الواليات  من  كل  من  وا�سح  بدعم  االأخرية  الدول  وحتظى  وبورما.  وكمبوديا  وماليزيا 

عرب  النزاعات  هذه  احتواء  حتاول  التي  ال�سني،  مواجهة  يف  واليابان  االأمريكية  املتحدة 

تعزيز العالقات االقت�سادية والتجارية مل�سلحة جميع هذه الدول. مبا يف ذلك على وجه 

االأطراف، كما  االإقليمية واالتفاقيات متعددة  االقت�سادية  التجمعات  ت�سجيع  اخل�سو�ص 

اأ�رضنا اأعاله.

 Asia Pacific– الهادئ  املحيط  عرب  االآ�سيوي  االقت�سادي  التعاون  »قمة  ولعل 

لدى  حتّولت  التي  ال�سينية،  االآمال  هذه  جت�ّسد   »Economic Cooperation –APEC
ال�سينيني اإىل ما باتوا ي�سمونه “ احللم البا�سيفيكي – االآ�سيوي”. فقد اأن�سئت هذه القمة 

مببادرة اأو�سرتالية اأ�سا�سًا �سنة 1989 بهدف تذليل عقبات التبادل التجاري للدول املطلة 

على املحيط الهادئ و�سواًل اإىل اإقامة منطقة جتارة حرة وت�سهيل حركة اال�ستثمارات بني 

الدول االأع�ساء. 

بروناي،  اأو�سرتاليا،  هي:  ومنطقة  دولة   21 ع�سويتها  يف   ”APEC“ قمة  وت�سم 

كندا، اأندوني�سيا، اليابان، كوريا اجلنوبية، ماليزيا، نيوزيلندا، الفليبني، �سنغافورة، تايلند، 

غينيا  بابوا  املك�سيك،  ال�سني،  كونغ،  هونغ  ال�سينية،  تايبيه  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

اجلديدة، ت�سيلي، البريو، رو�سيا، فيتنام.

5-2-4- االإ�سطرابات ال�سيا�سية واالأمنية: تدخل يف هذا االإطار التطورات ال�سيا�سية 

قد  مما  والطريق«.  »احلزام  مبادرة  دائرة  املناطق �سمن  من  العديد  املت�سارعة يف  واالأمنية 

يربك هذه املبادرة التي يتطلب تنفيذها قدراً من اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني والتزامات 

ديبلوما�سية و�سيا�سية م�ستقرة اأي�سًا. ويتبادر اإىل الذهن يف هذا املجال تعليق حزب »�سرييزا« 

 ”Piraeus- اليوناين فور ت�سلمه ال�سلطة يف اليونان �سنة 2015 �سفقة بيع ميناء » بريايي�ص

 .)China Ocean Shipping Company – COSCO( لل�سحن  ال�سني  ل�رضكة حميط 
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وهذا امليناء كان خمططًا له اأن ي�سكل حمطة اأوروبية اأ�سا�سية يف مبادرة “احلزام والطريق”.

ومما ال �سك فيه اأي�سًا اأن تاأثريات النزاعات الع�سكرية يف منطقة ال�رضق االأو�سط ت�سكل 

بدورها حتديًا كبرياً قد يعيق تنفيذ مبادرة »احلزام والطريق«، نظراً ملوقع ودور دول املنطقة 

يف قلب هذه املبادرة.

االإدارية  امل�ستويات  على  املوؤهلة  الب�رشية  والكوادر  اخلربات  يف  النق�س   -4-2-6

ال�سني  اأن  املوؤكد  ومن  احلجم.  بهذا  هائلة  ا�سرتاتيجية  الإدارة  والديبلوما�سية  وال�سيا�سية 

حتتاج اإىل وقت غري ق�سري الكت�ساب اخلربات وتكوين هذه الكوادر.

6- اأهمية ال�سرق االأو�سط يف اال�سرتاتيجية ال�سينية اجلديدة

ال�سيا�سة  تطبع  فارقة  االأو�سط عالمة  ال�رضق  منطقة  اإزاء  الو�سوح  الرتدد وعدم  ا�ستمر 

املفكرين  اآراء  يف  ت�سارب  و�سط  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  حتى  لل�سني  اخلارجية 

والديبلوما�سيني ال�سينيني يف الدوائر االأكادميية والديبلوما�سية، ما بني اجتاه ال يرى فائدة 

اأو حتى اإمكانية للتورط يف منطقة م�سطربة ال متلك ال�سني االإمكانيات والنفوذ الكافيني 

االأمريكية  االإدارة  متلك  حيث  ال�سعيد،  هذا  على  االأمريكي  النفوذ  وجماراة  فيها  للتاأثري 

الذي مينح  االأمر  املنطقة.  ا�سرتاتيجية وديبلوما�سية را�سخة مع غالبية حكومات  عالقات 

الواليات املتحدة االأمريكية االإمكانيات اللوج�ستية لي�ص للتاأثري يف هذه املنطقة وح�سب، 

بل للتحكم يف اجتاهات النمو االقت�سادي ال�سيني الذي يعتمد على نفط املنطقة كمحرك 

رئي�سي لعجلة االقت�ساد. 

 تدعو ال�سني 
)28(

اأما االجتاه االآخر فاإنه ينطلق من اإ�سكالية الطاقة نف�سها لبلورة طروحات

التقليدية �سمن الهند ال�سينية وجنوب  لبناء ديبلوما�سية ن�سطة جديدة، تتجاوز حدودها 

بعد  خ�سو�سًا  االأو�سط،  ال�رضق  يف  بالتدحرج  االآخذة  بالتطورات  لالهتمام  اآ�سيا  �رضق 

اأحداث احلادي ع�رض من اأيلول 2001، و�سيطرة التنظيمات املتطرفة موؤخراً على اأجزاء 

من �سوريا والعراق وليبيا وم�رض وتون�ص، ومبا يتنا�سب مع موقع ال�سني الطبيعي وقدراتها 

 Aspects of the” Evolution of China’s Middle East Policy”: Institute of Far  -  28

Eastern Studies,  2014, Zhang Xiaodong,  Kanstantin Antipov  م�سدر ورد يف درا�سة  
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الب�رضية واملالية واالقت�سادية والعلمية من جهة، ولتلبية احتياجاتها االأمنية واالقت�سادية على 

امل�ستوى العاملي من جهة اأخرى.

وبح�سب الطروحات االأخرية، فاإن ال�سني ال ميكنها اأن تبقى مبناأى عن تاأثريات عملية 

اإعادة الت�سكيل اجليو �سيا�سية )GeoPolitic( اجلارية حاليًا يف اأورا�سيا، م�ستح�رضة حقيقة 

للنفط. فرغم حماوالتها لالعتماد على م�سادر طاقة بديلة  اأن ال�سني هي م�ستورد �ساف 

كالفحم والطاقة النووية، ف�ساًل عن تنويع م�سادر اإمدادات النفط بعيداً عن ال�رضق االأو�سط، 

ب�سكل خا�ص عرب تكثيف اال�ستثمارات ال�سينية يف البلدان االأفريقية، اإال اأن احتياجاتها 

املتزايدة للنفط ت�ساعف من اعتمادها على نفط ال�رضق االأو�سط على االأقل لعقود مقبلة. مما 

يحتم عليها احلفاظ على بيئة اآمنة اقت�ساديًا و�سيا�سيًا بالتعاون مع القوى الغربية املتواجدة 

يف املنطقة كخيار اأن�سب، وذلك متهيداً للم�ساركة يف اال�ستثمارات ال�سخمة التي ت�سهدها 

اإقامة البنى التحتية ال�ستخراج ونقل ثروات الغاز والبرتول املوجودة  املنطقة على �سعيد 

واملكت�سفة حديثًا، وخ�سو�سًا يف دول و�سط اآ�سيا ومنطقة اخلليج كال�سعودية واإيران وقطر 

واالإمارات، باالإ�سافة اإىل م�رض يف �سمال اأفريقيا. وقد اأ�رضنا اأعاله اإىل ت�سدر مو�سوع الطاقة 

االتفاقيات التي وقعها الرئي�ص ال�سيني خالل زيارته لدول املنطقة مطلع العام 2016. مما 

يعطي انطباعًا باأن ال�سني مهتمة فعاًل بهذه اال�ستثمارات واالكت�سافات النفطية.

ومن اأبرز ا�ستثمارات الطاقة هذه نذكر على �سبيل البيان ال احل�رض ما يلي: 

• امل�سرتكة 	 احلدود  على  الواقع  النفطي  فار�ص  حقل  ال�ستغالل  امل�سرتكة  امل�ساريع   

اإحتياطيات العامل من الغاز  اإيران وقطر، والذي يحوي ما يقارب 21% من  بني 

. ويعترب امل�رضوع االإيراين- القطري وم�رضوع اخلط الفار�سي بني اإيران 
)29(

الطبيعي

وتركيا ومنها اإىل اأوروبا اأحد اأبرز هذه امل�ساريع.

•  م�رضوع الغاز االإيراين – الباك�ستاين، الذي ميتد بطول 900 كلم لينقل ما مقداره 	

اإيران اإىل ميناء غوادار الباك�ستاين عند  21 مليون مرت مكعب من الغاز يوميًا من 

الباك�ستاين   – ال�سيني  االقت�سادي  املمر  عرب  ال�سني  نحو  ثم  ومن  العرب،  بحر 

املذكور اأعاله )راجع اخلارطة رقم 3(. 

 Middle East  Pipeline & Gas Journal Worldwide Construction Report, Jan. 2016,  	29

Vol.243, NO. 1
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• لنقل حوايل 28 	 بطول 400 كلم  اأنابيب  ملد خط  – الُعماين  االإيراين  امل�رضوع   

.
)30(

مليون مرت مكعب يوميًا من الغاز االإيراين، وملدة 15 �سنة

م�رضوع نابوكو )Nabucco(، الذي كان مقرراً اأن ينقل حوايل 30 مليار مرت مكعب 

اإىل  الو�سطى عرب تركمان�ستان واآذربيجان وتركيا  اآ�سيا  �سنويًا من دول  الغاز والفيول  من 

اأوروبا مروراً ببحر قزوين. لكن العمل به توقف �سنة 2013. 

الرتكي  اجلزء  هو  االأول  هما:  جزاأين  من  املوؤلف  اجلنوبي  القوقاز  غاز  اأنابيب  خط   

يعرب  الذي   ،)TANAP- Trans-Anatolian Pipeline( تاناب”  “خط  امل�سمى 

تركيا من اأق�سى �سمال �رضقها اإىل غربها ناقاًل ما يقارب 16 مليار مرت مكعب �سنويًا من 

الغاز االآذربيجاين عرب جورجيا ومن ثم اإىل اأوروبا، بعد اأن يت�سل باجلزء الثاين منه امل�سمى 

اإىل  واألبانيا  اليونان  عرب  مير  والذي   )Trans Adriatic Pipeline- TAP( “تاب” 
االآذربيجانية  الوطنية  ال�رضكة  بني  باال�سرتاك  به  العمل  بداأ  الذي  امل�رضوع،  اإيطاليا. وهذا 

�سنة  ربيع  من  اإعتباراً  الرنوجية   )Statoil( الربيطانية و�رضكة   )BP( )SOCAR( و�رضكة 

)31(
2015، يتوقع اأن ينتهي مطلع العام 2018.

• لنقل حوايل 3،5 	 اإن�ساوؤه  اجلاري  – امل�رضي  – االأردين  العراقي  النفط  اأنبوب    

مليون برميل يوميًا من النفط العراقي من الب�رضة اإىل مدينة الزرقاء االأردنية ثم اإىل 

خليج العقبة والحقًا اإىل م�رض.

• مرت 	 مليون   1،2 يقارب  ما  لنقل  املخطط  الرتكي   – القطري  الغاز  اأنابيب  خط   

مكعب يوميًا من الغاز القطري اإىل تركيا ثم اإىل اأوروبا.

•  خط اأنابيب الغاز من م�رض اإىل فل�سط�سن املحتلة واالأردن. والذي كان من املفرت�ص 	

اأن يتحول ق�سم منه موؤخراً لتزويد م�رض بنحو �سبعة مليارات مرت مكعب �سنويًا من 

غاز حقل »تامار« مقابل �سواحل فل�سطني املحتلة، قبل اأن يكت�سف الغاز الطبيعي 

بكميات هائلة يف حقل »الظهر« مقابل ال�سواحل امل�رضية.

 Analysis: Oil & Gas Pipelines in the Middle East, SOUTH FRONT Analysis  	30

.Intelligence, Nov. 30 , 2015

Analysis: Oil & Gas Pipelines in the Middle East -31, م�سدر �سابق  
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 اإكت�سافات الغاز ال�سخمة على �سواحل بلدان البحر االأبي�ص املتو�سط، مبا فيها قرب�ص 

و�سوريا ولبنان وفل�سطني املحتلة، واآخرها حقل »ظهر« يف م�رض. وهي ثروات تتطلب 

با�رضت كل من قرب�ص  ونقلها وتخزينها. حيث  بنى حتتية ال�ستخراجها ومعاجلتها  اإقامة 

اأنابيب لنقل الغاز يف املنطقة. ويبدو اأن هذه  والكيان ال�سهيوين وم�رض مباحثات الإن�ساء 

املباحثات قد تعرثت اأواخر العام 2015 مع اإعالن �رضكة »اإيني« )ENI( اإكت�ساف حقل 

“ظهر” امل�سار اإليه داخل املياه االإقليمية امل�رضية يف البحر املتو�سط. مما قلب احل�سابات راأ�سًا 
على عقب وينذر باإعادة ر�سم اخلارطة االقت�سادية واجليو�سيا�سية يف منطقة ال�رضق االأو�سط 

خالفًا لكل التوقعات.

الغاز  من  مكعبة  قدم  تريليون   30 بنحو  تقدر  اإحتياطيات  على  يحتوي  احلقل  فهذا 

الطبيعي، اأي �سعفي حجم حقلي “لفيثان” و “متار” قبالة �سواحل فل�سطني املحتلة، ويعد 

“ظهر”  اأن يبداأ االإنتاج من حقل  االكت�ساف االأكرب يف العامل حتى تاريخه. ومن املتوقع 

مطلع عام 2018 مب�ستوى يرتاوح بني 2،5 مليار اإىل ثالثة مليارات قدم مكعبة يوميًا، اأي 

اأن تطوير هذا احلقل واال�ستفادة منه يتطلبان مبدئيًا  اإال  ال�سوق امل�رضية.  ما يكفي حاجة 

ا�ستثمارات �سخمة ترتاوح بني 3،5 مليار اإىل 7 مليارات دوالر. 

• خطوط االأنابيب الرو�سية الرتكية )ال�سيل الرتكي(. وهي مكونة من اأربعة خطوط 	

الرو�سي  الغاز  من  �سنويًا  مكعب  مرت  مليار   63 حوايل  لنقل  كلم   1100 بطول 

ل�سد حاجة تركيا واأوروبا، قبل اأن تعلق املفاو�سات ب�ساأن هذا امل�رضوع يف كانون 

االأول 2015 مع توتر العالقات الرو�سية الرتكية ب�سبب التدخل الرتكي يف �سوريا.

العام  “احلزام والطريق” يف ربيع  اإعالنها ملبادرة  القيادة ال�سينية احلالية يف  لذلك فاإن 

2013 كانت اأقرب اإىل تبني التوجه الثاين، حا�سمة بذلك اخليارات باالجتاه غربًا. حيث 

باتت هذه املبادرة تطبع خمتلف توجهات ال�سيا�سة اخلارجية لل�سني، ال بل تعترب يف الواقع 

اإيذانًا بدور �سيني اأكرب على ال�سعيد العاملي وبعالقات ا�سرتاتيجية من نوع اآخر مع دول 

منطقة ال�رضق االأو�سط، تقوم على اتفاقيات ثنائية تخدم ا�سرتاتيجية اأو�سع، بداًل من اأ�سكال 

التعاون التقليدية بدون اأفق ا�سرتاتيجي التي ثبت عدم جدواها لل�سني بح�سب العديد من 
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)32(
اخلرباء املوؤثرين يف ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية ال�سينية.

ة االنطالق ال�رضورية  لقد بات ال�سينيون ينظرون اإىل غرب اآ�سيا بو�سفها املنفذ ومن�سّ

لتحول ال�سني اإىل قوة عاملية. وبهذا ال�ساأن يعلق اأحد اخلرباء ال�سينيني بالقول: » اإن اإعادة 

انبعاث ال�سني الكربى يعتمد اإىل حد بعيد على منطقة غرب اآ�سيا واأفريقيا. ويف امل�ستقبل 

 .
)33(

ال�سني« تنمية  اأهمية ك�رضيك �رضوري يف عملية  اأكرث  بالتاأكيد  املنطقة  �ستكون هذه 

ولذلك جند اأن وزير اخلارجية ال�سيني نف�سه ال يرى اأية اإمكانية للرتاجع يف املنطقة حيث 

» ال�سني نا�سطة لي�ص يف االإطار االقت�سادي وح�سب، لكنها م�ستعدة اأي�سًا لتطوير التعاون 

.
)34(

يف احلقول الع�سكرية وال�سيا�سية واالأمنية، خ�سو�سًا مع العامل العربي«

املنطقة  النافذة يف  الدول  االأمريكية وغريها من  املتحدة  الواليات  لطماأنة  ويف حماولة 

حتر�ص ال�سني على التاأكيد دومًا اأن اندفاعها يف منطقة ال�رضق االأو�سط لي�ص على ح�ساب 

�سهدته  الذي  امل�ستويات  اأعلى  ال�سيني على  الديبلوما�سي  فاإن احل�سور  اأية دولة. ولذلك 

اأولهما  التعاطي،  ياأتي يف �سياق ذي م�ستويني من  الفرتة 2014-2013  املنطقة خالل 

املنطقة  هذه  يف  االأمريكي  احل�سور  ا�ستفزاز  يف  تت�سبب  فادحة  اأخطاء  يف  الوقوع  جتنب 

للقيادة  اجلديدة  احل�سابات  يف  املنطقة  اأهمية  على  التاأكيد  وثانيهما  العامل،  من  احل�سا�سة 

اأن  تعلم جيداً  فال�سني  املو�سوع.  الرتاجع يف هذا  اأو  بالتهاون  نية  ال�سينية وعدم وجود 

خطوط اإمدادها بالنفط احليوي القت�سادها من منطقة ال�رضق االأو�سط تقع باالإجمال حتت 

نظر وتاأثري االأ�سطول االأمريكي املنت�رض يف املحيط الهندي وبحر العرب. ولكنها ال ت�ستطيع 

اأي�سًا الرتاجع لالعتبارات امل�سار اإليها اأعاله.

ونظراً الأهمية منطقة ال�رضق االأو�سط يف اال�سرتاتيجية ال�سينية بو�سفها م�سدراً للطاقة 

وعن�رضاً موؤثراً يف اأمن التجارة اخلارجية كما اأ�رضنا اأعاله، جند اأن ال�سني كدولة نامية كربى 

تت�رضف برباغماتية عالية لتعزيز ح�سورها يف املنطقة. فهي ت�سعى لبناء عالقات ودية مع 

  Kanstantin Antipov, Aspects of the Evolution of China’s Middle East Policy,  	32

Institute of Far Eastern Studies, 2014

33	 امل�سدر ذاته..

34 - امل�سدر ذاته..



106

 يف حماولة للعب دور الو�سيط للحد من 
)35(

خمتلف االأطراف، مبا يف ذلك الكيان ال�سهيوين

التوتر واإيجاد ت�سويات ت�سمن اال�ستقرار ال�رضوري لنجاح التطبيق الفعلي ملبادرة »احلزام 

لتعزيز عالقاتها  ال�سني  قطعتها  التي  ن�سبيًا  املتقدمة  املراحل  من  الرغم  وعلى  والطريق«. 

زالت  ما  العالقات  هذه  اأن  اإال  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  وحتديداً  العربي،  بالعامل 

عمومًا تت�سم مبحدوديتها و�سعفها. 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات  اأف�سل  ببناء  فعاًل  راغبة  ال�سني  تبدو  اأية حال،  وعلى 

والعلمية والع�سكرية والثقافية مع جميع الدول العربية. وهو ما عك�سته الوثيقة ال�سيا�سية 

اخلارجية  وزارة  عن  ال�سادرة  العربية،  والدول  ال�سني  بني  املن�سودة  بالعالقات  اخلا�سة 

ال�سينية-العربية«  ال�سيا�سة  »ورقة  عنوان  حتت   2016 الثاين  كانون  يف  ال�سينية 

، اأي قبل اأيام معدودة من زيارة الرئي�ص ال�سيني �سي 
)36(

)China Arab Policy Paper(

جينغ بينغ لبع�ص دول املنطقة )حتديداً ال�سعودية واإيران وم�رض(. وهذه الوثيقة ت�ستند اإىل 

قاعدة يطلق عليها ال�سينيون »قاعدة 3+2+1« والتي حتدد جماالت التعاون بني ال�سني من 

ال�سكل  اأخرى، على  العربية خ�سو�سًا من جهة  االأو�سط عمومًا، والدول  جهة وال�رضق 

التايل: 

1( التعاون يف جمال الطاقة كمحور اأ�سا�سي.

 2( البنى التحتية، والتجارة، واال�ستثمارات.

3( حقول التكنولوجيا العالية كالف�ساء والطاقة النظيفة.

تعزيز  حول  عامة  مبادىء  تت�سمن  اأجزاء  خم�سة  من  الوثيقة  هذه  تتاألف  وباالإجمال 

ودعم  املتبادل  االحرتام  على  مبنية  عالقات  واإقامة  امل�سرتكة  والتنمية  ال�سامل  التعاون 

ال�رضقية، وبالطبع  القد�ص  اإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة �سمن حدود 1967 وعا�سمتها 

35- نذكر يف هذا املجال اأن ثاين اأكرب �رضكة �سينية يف جمال القانون )ينغي –Yingke( اأطلقت عملياتها يف 

الكيان ال�سهيوين عرب االندماج مع ال�رضكة االإ�رضائيلية )Eyal Khayat Zolty( املتخ�س�سة بتقدمي اال�ست�سارات 

 .Hi-Tech القانونية لل�رضكات التجارية، مبا فيها �رضكات التكنولوجيا العالية

 China Arab Policy Paper, Foreign Ministry of Popular Republic of China,  	  36

January 2016, www.fmprc.gov.cn
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اال�ستفادة من مزايا واإمكانيات الطرفني يف بناء »مبادرة احلزام والطريق«، اإىل جانب تاأكيد 

التوا�سل والت�ساور اأي�سًا على  م�ستوى احلكومات واالأحزاب والتن�سيق يف الق�سايا الدولية 

واال�ستثمار  الطاقة  جماالت  يف  التعاون  تعزيز  وكذلك  الدوليني.  واالأمن  ال�سلم  و�سيانة 

والتعليم  املالية  والق�سايا  التحتية  البنية  وم�ساريع  وال�سياحة  والزراعة  التجاري  والتبادل 

والعلوم وحماية البيئة، وبني املراكز الفكرية والثقافية واالإعالمية. 

غري اأن اهتمام ال�سني بتعزيز العالقات مع دول ال�رضق االأو�سط عمومًا والدول العربية 

خ�سو�سًا، يتعدى ال�ساأن االقت�سادي ليطال املو�سوعني ال�سيا�سي والثقايف. 

يكاد  من جهل  تعاين  قريب جداً  ال�سني حتى وقت  بقيت  ال�سيا�سي،  املو�سوع  ففي 

يكون مطبقًا حيال ق�سايا منطقة ال�رضق االأو�سط وتعقيداتها. حتى اأن امل�سوؤولني ال�سينيني 

وتاريخها  املنطقة  بق�سايا  املتخ�س�سني  والكوادر  للخرباء  بافتقادهم  يعرتفون  اأنف�سهم 

التعاطي  دون  حائاًل  ي�سكل  مما  والثقافية.  واالجتماعية  ال�سيا�سية  وتركيبتها  واأو�ساعها 

بكفاءة مع �سوؤون املنطقة ويت�سبب يف ارتكاب اأخطاء ا�سرتاتيجية قاتلة، كما حدث على 

�سبيل البيان يف التعاطي مع االأزمة الليبية وثورة ال�سعب امل�رضي على نظام مبارك. 

اأ�سباب اجلهل املذكور، فقد انعك�ص هذا الواقع غيابًا ال�سرتاتيجية �سينية  ومبعزل عن 

واالحتاد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بقيت  بحيث  املنطقة،  جتاه  ووا�سحة  متكاملة 

العام  حتى  م�ستمراً  الغياب  هذا  بقي  وقد  فيها.  الرئي�سيني  الالعبني  ال�سابق  ال�سوفياتي 

2013 حني ت�سلم الرئي�ص ال�سيني اجلديد �سي جني بينغ مهامه، حيث بداأت ترت�سم معامل 

ا�سرتاتيجية �سينية جديدة جتاه املنطقة، من عناوينها "مبادرة احلزام والطريق. 

فهم  للتو�سع يف  �سديدة  �سينية  رغبة  وا�سحًا وجود  فيبدو  الثقايف،  املو�سوع  اأما يف 

الثقافية املوؤثرة يف �سلوكياتها وطريقة  العنا�رض  الديانات واالأعراق االأخرى، مبا يف ذلك 

تفكريها، و�سواًل لالهتداء اإىل الطريقة املثلى يف التعاطي معها، مبا يف ذلك االإ�سالم بو�سفه 

املكون الثقايف اجلوهري ملعتقدات ال�سعوب العربية. 

�سبيل  على  معرفيًا حقيقيًا  اهتمامًا  بال�رضورة  تعني  ال  ال�سينية  الرغبة  هذه  اأن  والواقع 

اليومية  احلياة  اأ�ساًل يف  لها  ال وجود  اختالفها  على  فاالأديان  والتجربة.  املعتقد  ا�ستلهام 
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لل�سينيني. ال بل اإن املتدينني عمومًا كانوا طوال عقود ما�سية عر�سة لال�سطهاد من قبل 

ال�سلطات ال�سينية ال�سابقة. ف�ساًل عن حر�ص غالبية ال�سينيني باختالف مراتبهم على جتنب 

اإظهار اأية ميول دينية يف حال كانوا موؤمنني حقًا، رمبا خوفًا من ردة فعل �سلطات احلزب 

ال�سيوعي احلاكم.

فمن الدوافع التي ميكن اأن تف�رض الرغبة ال�سينية امل�سار اإليها وجود اأقلية م�سلمة مكّونة 

يف  واالأهم  االآخر  وبع�سها  نينغ�سيا  مقاطعة  يف  بع�سها  ال�سني،  غرب  قوميات  ع�رض  من 

 عند احلدود امل�سرتكة مع كل من باك�ستان واأفغان�ستان 
)37(

مقاطعة �سينجيانغ اال�سرتاتيجية

وقريغيزيا وكازاخ�ستان )راجع امللحق(. وي�سود التوتر وعدم الثقة اإىل حد ال�سدام امل�سلح 

العالقة بني احلكومة ال�سينية واالأقلية االإيغورية ذات االأ�سول الرتكية، خ�سو�سًا مع تغلغل 

تنظيمات متطرفة حتمل فكراً وهابيًا مت�سدداً من دول مثل اأوزبك�ستان واأفغان�ستان. واإن 

امل�سلمة  باالأقليات  العالقة  ت�سويب  اإعادة  على  تعمل  احلالية  ال�سينية  ال�سلطات  كانت 

التعاون  اقت�سادية وطيدة مع دول جمل�ص  اإىل ج�رض عبور نحو عالقات  عمومًا، وحتويلها 

اخلليجي حتديداً والدول العربية عمومًا.

االإمدادات  مبادرة »احلزام والطريق« وحماية م�سادر  التوافق حول  بناء  واإىل جانب 

النفطية لل�سني، ال بد من االلتفات اإىل معطى م�ستجد على ال�ساحة الدولية، ي�سفي على 

منطقة ال�رضق االأو�سط اأهمية خا�سة كهدف من اأهداف ال�سيا�سية ال�سينية اخلارجية. وهو 

)اليوان-  ال�سينية  العملة  عوملة  بعد  بالت�سكل  االآخذة  اجلديدة  املالية  الهند�سة  يف  يتمثل 

منطقة  دول  فاإن  ولذلك  دولية.  احتياط  كعملة  النقد  �سندوق  قبل  من  وتبنيها   )Yuan
دوليًا  متبادلة  رئي�سية  �سلع  ت�سعري  عملية  يف  اأ�سا�سي  دور  للعب  مر�سحة  االأو�سط  ال�رضق 

باليوان )خ�سو�سًا النفط والغاز(. 

ويف هذا االإطار، ومع تقاع�ص لبنان  الر�سمي املن�سغل مب�ساكله ال�سيا�سية عن اال�ستفادة 

ال�سينية،  املبادرة  على  لالنفتاح  منا�سب جغرافيًا،  مايل  بها كمركز  يتمتع  التي  املزايا  من 

37	  متثل هذه املقاطعة نحو �سد�ص م�ساحة ال�سني، وحتتوي ما يقارب ربع ثروات البالد النفطية. كما تعترب ممراً 

بريًا ال غنى عنه ملرور االأنابيب التي تنقل النفط والغاز من دول اآ�سيا الو�سطى نحو املراكز ال�سناعية يف و�سط البالد 

و�رضقها . باالإ�سافة اإىل وجود املن�ساآت النووية ال�سينية يف هذه املقاطعة.
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باتت ال�سني تنظر اإىل دول اخلليج عمومًا بو�سفها مركزاً ماليًا تقليديًا لل�ساحل االأفريقي، 

االإمارات  �سيما  وال  املنطقة،  فهذه  وبالتايل  ومعقدة.  هائلة  م�سالح  ال�سني  متلك  حيث 

العربية املتحدة مبا لديها من �سوق مالية متقدمة، ميكن اأن ت�سكل لل�سني قاعدة انطالق يف 

التو�سع با�ستخدام اليوان كو�سيلة لت�سوية املدفوعات بني دول اآ�سيوية  واأفريقية..

الدول  اأمام جامعة  اأطلق يف خطابه  قد  بينغ  �سني  �سي  ال�سيني  الرئي�ص  اأن  لذلك جند 

العربية يف القاهرة، على هام�ص زيارته مل�رض مطلع العام 2016، وحتت عنوان "العمل معًا 

 جمموعة من املواقف الالفتة، اأبرزها ما 
مل�ستقبل م�رضق يف العالقات ال�سينية – العربية")38(

يلي:

• دعوة دول ال�رضق االأو�سط اإىل بناء التوافق عرب احلوار وبرامج التنمية االقت�سادية 	

ال�سالم  اإىل  م�ستقاًل  منفذاً  مينحها  ومبا  االأمد،  الطويلة  امل�سرتكة  واالجتماعية 

والرفاهية بعيداً عن العنف واالإرهاب واالإيديولوجيات املتطرفة.

• مليون دوالر، 	 االإعالن عن تقدمي 280 مليون يوان – RMB – اأي حوايل 45 

كم�ساعدات اإن�سانية للفل�سطينيني وال�سوريني واالأردنيني واليمنيني والليبيني. 

• مليار دوالر 	 ت�سم 20  اقت�سادية،  مل�ساريع  مالية خم�س�سة  م�ساعدات  تقدمي حزمة 

وقطر، و35  املتحدة  العربية  االإمارات  من  مع كل  م�سرتكة  ا�ستثمارية  ك�سناديق 

مليار دوالر خم�س�سة لربامج جتارية وقرو�ص مي�رضة.

• املبادرة 	 العمالقة �سمن  التحتية  البنى  للم�ساركة يف م�ساريع  العربية  الدول  دعوة 

ال�سينية “احلزام والطريق” بو�سفها اإطاراً للتنمية العاملية من جهة، ودافعًا لت�رضيع 

التنمية االقت�سادية وحتديث البنى التحتية، وبالتايل زيادة القدرات االإنتاجية لهذه 

الدول.

• التاأكيد على التعاون امل�سرتك وفق  »قاعدة 3+2+1«  املذكورة اأعاله.	

• تخ�سي�ص ع�رضة اآالف منحة درا�سية ومثلها كفر�ص تدريبية للطالب والعمال من 	

دول املنطقة.
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خال�سة

اإن درا�سة التطور االقت�سادي لل�سني جتعلنا اأمام جتربة تنموية فريدة من نوعها. فهناك 

نظام �سيوعي ا�ستطاع خالل فرتة وجيزة ن�سبيًا نقل جمتمع ي�سوده الفقر والعوز اإىل مراتب 

بالعقيدة  لها  �سلة  ال  راأ�سمالية  اأدوات  ذلك  يف  م�ستخدمًا  الكربى،  االقت�سادية  القوى 

ال�سيوعية. بحيث باتت ال�سني ت�ستحوذ على اأكرب اإحتياطي من العمالت، مما جعل العملة 

العمالت  بقية  جانب  اإىل  دولية،  احتياط  كعملة  متقدم  موقع  باحتالل  جديرة  ال�سينية 

ال�سعبة يف العامل. وال يخلو هذا التطور من مفارقة الفتة، اإذ حتّول النظام ال�سيوعي ال�سيني 

اإىل ممّول رئي�سي لعجز اخلزينة االأمريكية بو�سفها اأكرب االقت�سادات الراأ�سمالية يف العامل.

مع ذلك، ورغم املحاوالت احلثيثة مل تفلح ال�سني حتى تاريخه يف تطبيع عالقاتها مع 

الغرب والعديد من دول اجلوار، اإن مل نقل اأن الهّوة بني اجلانبني اآخذة على ما يبدو يف 

بع�ص  انزعاج  فهم  ورمبا ميكن  ال�سيني.  والعلمي  االقت�سادي  التقدم  مع  طرديًا  االت�ساع 

الغرب الليربايل يف مقاربته للنموذج االقت�سادي ال�سيني انطالقًا من تقدمي االأو�ساط ال�سينية 

لهذا النموذج، رغم نقاط �سعفه الكثرية، كدليل اإ�سايف يثبت اأن النمط الراأ�سمايل الغربي 

مل يعد ممراً اإلزاميًا لتحقيق التنمية والنهو�ص االقت�سادي.

والالفت اأي�سًا اأن القلق الغربي من ال�سعود ال�سيني بات يرتافق مع قلق من نوع اآخر 

على  ال�سيني  االقت�ساد  يعانيها  بداأ  التي  ال�سعف  عوار�ص  تاأثريات  من  اخل�سية  عن  ناجم 

االقت�ساديات الغربية. ذلك اأن النمو االقت�سادي ال�سيني حتول منذ الثمانينيات من القرن 

املا�سي حتديداً اإىل رافعة لالقت�ساد العاملي، وبالتايل يخ�سى اأن يوؤدي التباطوؤ ال�سيني خالل 

اإىل جر هذه االقت�سادات من جديد، ولكن هذه املرة نحو  العقد الثاين من القرن احلايل 

القعر.

ومما ال�سك فيه اأن هذا التطور االقت�سادي قد جعل ال�سني حتتل مكانة عاملية، اإن مل نقل 

الدولية. لذلك،  ال�ساحة  يفر�ص عليها دوراً خمتلفًا على  اأ�سبحت قطبًا عامليًا جديداً  اإنها 

باالإ�سالحات  االن�سغاالت  وطاأة  حتت  الداخل،  نحو  االنكفاء  من  طويلة  عقود  وبعد 

اأما  اأن ال�سني باتت تطمح فعاًل للعب هذا الدور.  ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية، يبدو 

ملاذا هذا التوقيت بالذات، فلذلك اأ�سبابه االقت�سادية وال�سيا�سية.



111

ذلك اأن ال�سينيني باتوا مقتنعني اأن احلفاظ على مكت�سباتهم االقت�سادية و�سمان ا�ستمرار 

اإمدادت الطاقة، ف�ساًل عن التطلع اإىل حتقيق مزيد من التناف�سية عرب اكت�ساب م�ستوى اأرفع 

من التطور العلمي والتكنولوجي، يحتم عليهم جتاوز حميطهم اجلغرايف القريب والتو�سع 

وو�سط  �رضق  حتى  واأفريقيا  اآ�سيا  وغرب  و�سط  دول  نحو  غربًا  واإمنائيًا  وثقافيًا  اقت�ساديًا 

اأوروبا، حيث م�سادر الطاقة واملوارد الطبيعية على اأنواعها واالأ�سواق الكربى. وبقدر ما 

لتطويقها واحتوائها �سمن  ال�سينية ت�سعر بوطاأة م�ساعي االإدارة االأمريكية  القيادة  كانت 

االإقليم، �سواء ب�سكل مبا�رض عرب التواجد الع�سكري واالقت�سادي املتزايد واملكثف، اأو غري 

املبا�رض عرب حلفائها يف منطقة املحيط الهادئ وبحري ال�سني ال�رضقي واجلنوبي، بقدر ما 

كان التوجه نحو الغرب ي�سبح خياراً الزمًا وا�سرتاتيجيًا لدى هذه القيادة.

– ال�سيني كمن يلعب على  الثنائي االأمريكي  يبدو  الدقة واحل�سا�سية  بالغ  ويف م�سهد 

حافة الهاوية، ولكن حتى االآن بطرق غري مبا�رضة جتنبًا لتداعيات الت�سادم املبا�رض. فال�سني 

تقوم منذ العام 2013 بتكثيف ن�ساطها الديبلوما�سي، يف حماولة لتح�سني نف�سها ب�سبكة 

من العالقات االقت�سادية وال�سيا�سية اخلارجية، ال �سيما مع حميطها االأقرب اأواًل فيما �سمي 

اإ�سالحية داخلية على  مبا�رضة ور�سة  اإىل جنب مع  ب«ديبلوما�سية اجلوار«. وذلك جنبًا 

العلمية واالقت�سادية واالإدارية والع�سكرية. وال�سني مطمئنة يف كل ذلك  ال�سعد  خمتلف 

اإىل فائ�ص جتاري �سخم مع غرمييها االأمريكي واالأوروبي. مما يوفر لها احتياط هائل من 

العمالت االأجنبية هي يف اأم�ص احلاجة اإليه لتنفيذ خمططاتها بالتو�سع غربًا.

ويف املقابل يجهد الغرب وعلى راأ�سه الواليات املتحدة االأمريكية يف ا�ستخدام خمتلف 

الربي  الع�سكري  تكثيف احل�سور  من  بدءاً  ال�سيني،  املارد  لتطويق  والناعمة  ال�سلبة  قواه 

والبحري املبا�رض يف منطقة املحيط الهادئ وبحر ال�سني كما اأ�رضنا اأعاله، وانتهاًء با�ستغالل 

مطالب االأقليات ال�سينية والنزاعات احلدودية الإثارة القالقل والت�سهري بال�سني حتت �سعار 

الدميوقراطية وحقوق االإن�سان، مروراً باإقامة التجمعات االقت�سادية والع�سكرية وتر�سيخ 

العالقات وتو�سيعها مع دول جماورة لل�سني.

ويف الواقع اإن هذه املواجهة املعقدة حتجب خلفها م�سهداً مغايراً متامًا، ميكن اأن يحدد 

ماآلها يف العديد من امليادين على املدى البعيد. فاملنتجات ال�سينية على �سبيل البيان، التي 
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يف  ومميزة  مغايرة  �سينية  ثقافية  هوية  تر�سيخ  عن  عاجزة  تبدو  االأمريكية  االأ�سواق  تغرق 

اأو�ساط امل�ستهلكني االأمريكيني. وهو ما يعد موؤ�رضاً على اأن هذه املنتجات باأغلبيتها لي�ست 

اأ�سيلة واإبداعية بقدر ما هي جمرد تقليد على ما يبدو ل�سلع اأجنبية. بينما نلحظ على املقلب 

االآخر وبكل ب�ساطة ثمار احلرب الناعمة االأمريكية يف اأو�ساط قاطني احلوا�رض ال�سينية مثل 

ال�سيني  ال�سعب  افتتان  العا�سمة بكني و�سانغهاي وغريهما. حيث يظهر بو�سوح مدى 

اإىل نظام  اأن هذا االفتتان يتعدى املاأكل وامللب�ص والعادات  بنمط احلياة االأمريكية. ويبدو 

التعليم اأي�سًا. فقد يكون ممكنًا ت�سور طبيعة النخبة التي �ستحكم ال�سني م�ستقباًل، اإذا علمنا 

اخلارج  االأمريكية يف  اجلامعات  اإىل  يتوجهون  ال�سيوعي  احلزب  م�سوؤويل  غالبية  اأبناء  اأن 

ملتابعة درا�ستهم.

وعلى اأية حال، فاإن التوجه ال�سيني غربًا قد ترجم موؤخراً مببادرة طموحة جداً، جرى 

 One والطريق-  احلزام  »مبادرة  عنوان  حتت  ال�سينية  امل�ستويات  اأعلى  على  اإطالقها 

Built One Road”. وهذه املبادرة ذات �سقني : االأول يرمي اإىل اإحياء طريق احلرير 
واأملانيا.  اأوروبا  اآ�سيا و�سواًل حتى و�سط  �سمال وو�سط وغرب  التاريخي، وي�سمل دول 

ال�سني  وبحر  الهندي  واملحيط  اآ�سيا  جنوب  دول  ي�سم  الذي  البحري  ال�سق  هو  والثاين 

و�سواًل اإىل دول اخلليج و�سبه اجلزيرة العربية و�سمال �رضق اأفريقيا.

ويتطلب تنفيذ املبادرة املذكورة اإمكانيات ديبلوما�سية ومالية وفنية هائلة يبدو اأن ال�سني 

قامت  التنفيذ، حيث  �سكة  على  امل�رضوع  بو�سع  فعاًل  بداأت  توفريها. وهي  على  عازمة 

باإن�ساء موؤ�س�سات التمويل الدولية واملحلية املخ�س�سة لتقدمي الت�سهيالت االئتمانية مل�ساريع 

موؤ�س�ساتها  هيكلة  باإعادة  با�رضت  كما  املبادرة.  ت�سملها  التي  النامية  الدول  يف  التنمية 

اأمام م�ساركة القطاع اخلا�ص.  اإف�ساحًا يف املجال  وت�رضكتها، واأزالت الكثري من العوائق 

اأي�سًا حتديث الت�رضيعات ذات ال�سلة بجذب اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رضة. وبو�رض  ومت 

كذلك باإبرام اتفاقيات وا�سعة جداً للتعاون االقت�سادي والفني واملايل والعلمي مع مروحة 

وا�سعة من الدول.

ويف �سياق التطلعات ال�سينية نحو دور حيوي ميكن اأن تلعبه دول و�سط وغرب اآ�سيا 

اأفريقيا �سمن مبادرة احلزام والطريق، كان  واخلليج و�سبه اجلزيرة العربية و�رضق و�سمال 
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ال�سينية،  التوجهات  املبادرة و�سلمية  التاأكيد دومًا على حيادية  ال�سينيني  امل�سوؤولني  على 

ف�ساًل عن املكا�سب التي ميكن اأن جتنيها جميع الدول على قاعدة رابح – رابح، وذلك يف 

حماولة الحتواء خماوف وهواج�ص دول عديدة لها م�سالح حيوية يف املنطقة، كالواليات 

املتحدة ورو�سيا على �سبيل املثال.. 

ومما يزيد من �سعوبة املهمة ال�سينية اأنها تعود اإىل منطقة ال�رضق االأو�سط و�سمال و�رضق 

انكفاء لعقود طويلة تخللها  الع�سكرية، وبعد  اأفريقيا على وقع االإ�سطرابات والنزاعات 

والثقافية،  واالجتماعية  وال�سيا�سية  ا�سرتاتيجية  اجليو-  والتطورات  التغريات  من  الكثري 

اإىل  ال�سيني لق�سايا املنطقة. ورمبا حتتاج ال�سني  الفهم  اأحدثت بال �سك فجوة عميقة يف 

يتم  مل  ما  الفجوة،  ل�سد هذه  املتمر�سني  واخلرباء  الباحثني  من  واإىل جي�ص  �سنوات طويلة 

التعاون معها ب�سدق من قبل دول املنطقة من جهة، وما مل يتم التخلي عن الو�سائل التقليدية 

التي األفتها االأنظمة التوتاليتارية يف التوا�سل وخماطبة ال�سعوب من جهة اأخرى. 

والع�سكري  ال�سيا�سي  الغربي  اال�ستعمار  من  ال�سنني  مئات  جتاوز  فاإن  اآخر،  ومبعنى 

يف  خ�سو�سًا،  االأو�سط  وال�رضق  عمومًا،  واالأفريقية  العربية  للبالد  والثقايف  االقت�سادي 

الوقت الذي كانت فيه ال�سني غارقة اأي�سًا يف فقرها وتخلفها ونزاعاتها الداخلية، يتطلب 

اأ�ساليب اأكرث ان�سجامًا مع عفوية النا�ص وت�سمح بالتعبري عن تطلعاتهم واأفكارهم  اعتماد 

التفاهم  توقيع مذكرات  االأمر على  يقت�رض  املركز وتوجيهاته. فال  رقابة  عن  بعيداً  بحرية 

واتفاقيات التعاون االقت�سادي والثقايف على م�ستوى الروؤ�ساء وامل�سوؤولني. وبالطبع دون 

ت�سمل  كي  مروحتها  تو�سيع  و�رضورة  واالتفاقيات  التفاهمات  هذه  اأهمية  من  التقليل 

خمتلف  بني  ومتينة  م�سرتكة  م�سالح  قاعدة  لبناء  والثالث،  الثاين  ال�سفني  من  امل�سوؤولني 

االأطراف.  

ويبقى على الدول العربية �سعوبًا وم�سوؤولني اإدراك مدى اأهمية وح�سا�سية هذه املرحلة 

املف�سلية، والعمل على التقاط هذه الفر�سة التاريخية التي توفرها مبادرة “احلزام والطريق” 

احليوية  ومرافقها  التحتية  بناها  وتطوير  ترميم  عرب  قوي،  اقت�ساد  بناء  اأجل  من  ال�سينية 

املتهالكة متهيداً لتنويع اإقت�ساداتها املتخلفة القائمة حاليًا على الريوع النفطية واخلدماتية. 

اأن تنال من �سيادة وا�ستقالل، ال بل وا�ستقرار هذه  اأية �رضوط م�سبقة ميكن  وذلك بدون 
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الدول املكّبلة ب�رضوط والتزامات موؤ�س�سات االإقرا�ص الدولية التقليدية املهيمن عليها من 

قبل وا�سنطن، كالبنك الدويل و�سندوق النقد الدويل حتديداً ومانحي نادي باري�ص عمومًا. 

ولبنان بطبيعة احلال معني قبل غريه بعدم الرتدد واملبادرة اإىل تنويع خياراته االقت�سادية 

والتنموية، وا�ستغالل الفر�سة االقت�سادية التي تتيحها املبادرة ال�سينية لتحقيق هذه الغاية، 

للبحر  ال�رضقي  احلو�ص  املميز على  اجلغرايف  املوقع  اأي:  لديه،  القوة  عنا�رض  من  م�ستفيداً 

االأبي�ص املتو�سط، والقطاع املايل احليوي، والرثوة النفطية املكت�سفة حديثًا مقابل �سواحله. 

فال يبقى رهينة م�سالح قلة احتكارية حملية مدعومة مبراكز قوى �سيا�سية ومالية خارجية.
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ال�سكان واجلغرافيا واحلدود ال�سينية

يعود تاريخ ال�سني احلديث اإىل �سنة 1912 عندما اأطاح احلزب الوطني ال�سيني بزعامة »�سون 

 )Ching Dynasty( االأمرباطوري  احلكم  �سالالت  باآخر   )Sun YatSen( �سن«  يات 

واأ�س�ص جمهورية ال�سني بحدودها احلالية. اإال اأن "ت�سانغ كاي ت�سك" الذي تزعم احلزب الوطني 

الع�رضين خا�ص بعد ذلك مواجهات  القرن  – Kuomintang( خالل ثالثينيات  )كومنتانغ 

كانون  يف  انتهت  تونغ،  ماوت�سي  بقيادة  ال�سيوعيني  املعار�سني  من  ال�سابقني  حلفائه  مع  دامية 

االأول 1949 بهروب "ت�سانغ" اإىل جزيرة تايوان )Taiwan( موؤ�س�سًا "ال�سني الوطنية"، وقيام  

جمهورية ال�سني ال�سعبية على الرب ال�سيني بقيادة احلزب ال�سيوعي بزعامة ماوت�سي تونغ. 

بلغ عدد �سكان ال�سني حتى نهاية �سنة 3 201 ملياراً و360 مليون ن�سمة، اأي ما ي�ساوي 

لل�سنة ذاتها، مع منو �سكاين بلغت ن�سبته 4.92 باالألف  العامل  اإجمايل �سكان  20% تقريبًا من 

)NBS، 2014(. يقيم اأغلبهم يف مقاطعات مثل: غوانغدونغ، �ساندونغ وهينان..

وت�سكل االإناث 48.7% من ال�سكان مقابل 51.3% للذكور. فهذا التدين غري االعتيادي يف 

ن�سبة االإناث يعد موؤ�رضاً على ممار�سات االإجها�ص ال�سائدة للح�سول على طفل ذكر عرب التخل�ص 

اأ�سخا�ص  الواحد. حيث ال يتعدى حجم االأ�رضة ثالثة  الولد  من االأجنة االإناث يف ظل �سيا�سة 

)غالبًا االأم واالأب والولد( يف عموم ال�سني، با�ستثناء مناطق االأقليات ذات االإدارة الذاتية مثل 

التيبت )4،1 �سخ�ص( و�سينجيانغ )3،32 �سخ�ص(. وبالرغم من التكتم الر�سمي ال�سديد حول 

�سبعة  بني  تراوحت  �سنة 2013  االإجها�ص حتى  التقديرات حول حاالت  فاإن  املو�سوع  هذا 

اإىل  ينظر  العامل  جعل  الذي  االأمر   .)39(
امل�سادر الختالف  تبعًا  �سنويًا  حالة  مليون  و13  ماليني 

ال�سني بو�سفها عا�سمة االإجها�ص.

وبالن�سبة لرتكيبة الهرم ال�سكاين ال�سيني، فقد توّزع ال�سكان بح�سب الفئات العمرية خالل 

ال�سنتني 2001 و2013 على ال�سكل التايل:

 Historical abortion statistics, PR China, Wm Robert Johnston, 27 December  	39

 2014 – & What Happens When Only 1,2% of Chinese Women Take the Pill: 13
.Million Abortion, Chengcheng Jiang – Time, September 30 -2013
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ر�سم بياين رقم 12 : التوزيع الن�سبي ل�سكان ال�سني بح�سب الفئات العمرية العري�سة

لل�سنتني 2001  و2013

(NBS, 2014) :امل�سدر

ومن الوا�سح بح�سب الر�سم البياين اأعاله اجتاه املجتمع ال�سيني نحو خلل دميوغرايف عميق، 

من معامله ارتفاع عدد كبار ال�سن مقابل تراجع ن�سبة �سغار ال�سن.

ولعل من مميزات املجتمع ال�سيني ذي االأ�سول الريفية بالغالب االجتاه املتزايد نحو التمدين. 

فقد بلغت ن�سبة �سكان احل�رض 54% من اإجمايل ال�سكان. وت�سل هذه الن�سبة اأق�ساها يف بكني 

)86.3%( وتياجنني )82.1%( واأدناها يف التيبت )NBS()%23.1، 2014(. ويف الوقت 

الذي بلغ فيه متو�سط الكثافة ال�سكانية 145.3 بالكلم املربع الواحد على م�ستوى البالد كلها، 

جند اأن هذه الكثافة ي�سل اأق�ساها اإىل 400 �سخ�ص بالكلم يف مناطق ال�رضق ال�ساحلية التي ت�سكل 

مركز الثقل االقت�سادي لل�سني، واأدناها مبعدل 10 اأ�سخا�ص بالكلم يف املناطق الغربية الداخلية. 

وعلى ال�سعيد االإثني، يوجد يف ال�سني 56 قومية تنطق جميعها بلغة "الهان" التي تعترب اأي�سًا 

اللغة القومية الر�سمية. وت�سكل قومية "الهان"الغالبية ال�ساحقة بن�سبة 92% من ال�سعب ال�سيني، 

وماتبقى 55 قومية ت�سكل جمتمعة ما ن�سبته 8% من بينها ع�رض قوميات توؤمن باال�سالم، وتتمركز 

ب�سكل اأ�سا�سي يف مقاطعتي نينغ�سيا )Ningxia( و�سينجيانغ )Xinxiang(. وهذه القوميات 

امل�سلمة هي: قومية هوي، قومية الويغور، قومية القازاق، قومية القرغز، قومية االأزبك، قومية 

التتار، قومية التاجيك، قومية دونغ �سيانغ، قومية �ساال، قومية باو اآن.
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يزيد عن 22  برية ي�سل طولها اىل ما  ال�سني بحدود  تتمتع  وفيما خ�ص احلدود اجلغرافية، 

األف كلم. باال�سافة اىل حدود بحرية يبلغ طولها  االجمايل 18 األف كلم. اأما امل�ساحة االإجمالية 

راجع   ( دولة   14 مع  احلدود  ال�سني  وتت�سارك  مربع.  كلم  األف  تقارب9600  فهي  لل�سني 

اخلارطة رقم -4- اأدناه(، ويحدها من ال�رضق بحر ال�سني ال�رضقي وخليج كوريا والبحر االأ�سفر 

وبحر بوهاي وبحر ال�سني اجلنوبي وم�سيق تايوان. 

 )Yangtze( كذلك تتمتع ال�سني بوجود بع�ص من اأكرب االأنهار العاملية، ومنها نهر اليانغت�سي

بطول 6400 كلم والذي يعترب ثالث اأطول نهر يف العامل. يليه النهر االأ�سفر بطول 5464 كلم. 

والنهران ينبعان من و�سط ال�سني وي�سبان على ال�ساحل ال�رضقي للبالد.

خارطة رقم 4: جغرافية ال�سني
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التق�سيم االإداري لل�سني

تنق�سم ال�سني حاليًا اإىل34 هيئة اإدارية على م�ستوى املقاطعة، من �سمنها اأربع بلديات 

انظر   ( خا�ستان  اإداريتان  ومنطقتان  احلكم  ذاتية  مناطق  وخم�ص  مقاطعة  و23  مركزية 

خارطة رقم 5 واجلدول رقم 4(.

خارطة رقم 5 : التق�سيمات االإدارية جلمهورية ال�سني ال�سعبية
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جدول 4 : التق�سيم االإداري لل�سني ال�سعبية

املقاطعات 

 Sichuan سيت�سوان�

  Taiwan تايوان

 Yunnan يوننان

Zhejiang جيجيانغ

 Shandong ساندونغ�

 Hunan هونان

 Jiangsu جيانغ�سو

Jiangxi جيانغ�سي

 Jilin جيلني

 Qinghai قينغهاي

 Shaanxi ساآن�سي�

 Hebei خبي

 Heilongjiang  هيلونغجيانغ

 Yunnan خنان

 Hubeiْ ـِي هوب

 Liaoning لياونينغ

 Shanxi سان �سي�

قوانغدونغ 

Guangdong

Anhui اآنهوي

  Fujian فوجيان

 Gansu قان�سو

 Guizhou قويزو

 Hainan هاينان

مناطق اإدارية خا�سة  البلديات  مناطق م�ستقلة ذاتياً

هونغ كونغ

Hong Kong

ا�ستعادت ال�سني 

�سيادتها على هذه 

املدينة من بريطانيا يف 

متوز 1997

مكاو

Macau

ا�ستعادت ال�سني اأي�سًا 

�سيادتها عليها من 

الربتغال يف كانون 

االأول 1999.

Beigin  بكني

ت�سونغكينغ 

Chongqing

 Shanghai انغهاي

 Tianjin تياجنني

قوانغ�سي Guangxi : تقطنها قومية ت�سوانغ

تقطنها   :-Inner Mongolia الداخلية منغوليا 

قومية املنغول

هوي  قومية  تقطنها   :Ningxia  نينغت�سيا

امل�سلمة

�سينجيانغ   Xinjiang : تقطنها قومية الويغور 

امل�سلمة

التيبت Tibet : تقطنها غالبية تيبتية

وغالبًا ما تعتمد ال�سني )عرب املكتب االإح�سائي الوطني( ت�سنيف املناطق لديها جغرافيًا 

اإىل مناطق �رضقية ومناطق غربية ومناطق الو�سط كما يلي:
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• املناطق ال�رشقية، وت�سمل بلديات: بكني، تياجنني و�سانغهاي، ومقاطعات: لياونينغ 	

 ،)Jiangsu( جيانغ�سو ،)Shandong( ساندونغ� ،)Hebei( خبي ،)Liaoning(

جيجيانغ )Zhejiang(، فوجيان )Fujian(، قوانغدونغ )Guangdong( وهاينان 

)Hainan(. ت�سّكل هذه املناطق حوايل ثلث م�ساحة ال�سني ويقطنها ما يقارب 

49% من �سكان البالد. وهي ت�سهم بحوايل 62% من الناجت املحلي.

• 	 ،)Heilongjiang( هيلونغجيانغ  هي:  مقاطعات  ثماين  وت�سمل  الو�سط،  مناطق 

 ،)Jiangxi( )Anhui(، جيانغ�سي  اآنهوي   ،)Shanxi( �سان�سي   ،)Jilin( جيلني 

املناطق  هذه  ت�سكل   .)Hunan( هونان  و   )Hubei( هوبي   ،)Henan( هونان 

وت�ساهم  ال�سكان  من   %28.1 يقارب  ما  ويقطنها  البالد  م�ساحة  من   %10.7

بنحو 23.5% من الناجت املحلي.

• املناطق الغربية، وت�سمل خم�ص مناطق اإدارة ذاتية هي: منغوليا الداخلية، قوانغ�سي 	

نينغ�سيا )Ningxia( وت�سينجيانغ )Xinjiang(. وكذلك  التيبت،   ،)Guangxi(
يوننان   ،)Guizhou( قويزو   ،)Sichuan( �سيت�سوان  هي:  مقاطعات  �ستة 

 ،)Qinghai( قينغهاي  و   )Gansu( قان�سو   ،)Shaanxi( �ساآن�سي   ،)Yunnan(

باالإ�سافة اإىل بلدية واحدة هي ت�سونغكينغ )Chongqing(. ت�سكل هذه املناطق 

56% من م�ساحة البالد ويقطنها حوايل 23% من ال�سكان وت�ساهم بنحو %14.8 

من الناجت املحلي.



123

م�سادر الدرا�سة 

1. GDP at Market Prices, the World Bank- IBRD.IDA, data.worldbank.org
2. Aspects of the Evolution of China’s Middle East Policy [Report] / 

auth. ANTIPOV Konstantin. - [s.l.] : FAR EASTERN AFFAIRS, 2014.
3. Assessing the Asia-Pacific Rebalance [Report] / auth. Green Michael 

J. , Cooper Zack and Berteau David J.. - [s.l.] : CSIS/Rowman & 
Littlefield, 2014.

4. Brief Statistics on China’s Import & Export in January 2015 
[Report] / auth. MOFCOM. - [s.l.] : MINISTRY OF COMMERCE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 2015.

5. China Outlook 2015 [Report] / auth. KMPG. - [s.l.] : KMPG Global 
China Practice, 2015.

6. Report on the Work  of the Government: Li Keqiang, Premier of 
the State Council, deliverd on the National People’s Congress, March 
2015.

7. China Statistical Yearbook 2014 [Report] / auth. NBS. - [s.l.] : 
National Bureau of Statistics of China, 2014.

8. Unemployment and Labor Force Participation in China: Long 
Run Trends & Short Run  Dynamics, Shuaizhang Feng – Ying Yao 
Hu – Robert Moffit, October 21, 2014.

9. China’s World’s Largest Supplier of Educated Workers: Annalyn 
Censky, June 15, 2012

10. China’s Labor Market in the “New Normal”: Raphael Lan – Xiao 
Guang – Alfred Schipke, IMF, July 2015.

11. How Does China Compare: OECD Employment Outlook 2014, 
September 2014

12. Employment & Inequality Outcomes in China: Cai Fang, Du Yong, 
Wang Meiyan, OECD Conference Center, Paris- France, May 19 , 
2010.



124

13. Trade Volume Between China and Arab Countries: China’s 
Ministry of Commerce, published by China Daily July 18, 2013

14. Beyond Capital and Labor- The View From China’s Productivity 
Frontier: Accenture outlook 2014.

15. Here’s What China’s New SOE’s Guidelines are All about, www.
cctv-america.com , September 14, 2015.

16. China’s Carbon E emissions Report 2015,  Zhu Liu, Harvard 
Kennedy School, Beffer Center, May 2015

17. China & Africa : Expanding Economic Ties in an Evolving Global 
Context, Miria Pigato & Wenxia Tang,  Investing in Africa Forum, 
March 2015.

18. China, the Millennium Development Goals and the Post-2015 
Development Agenda [Report] : Discussion Paper / auth. UNDP. - 
[s.l.] : United Nations Development Programme, 2015.

19. China’s Foreign Aid (2014) [Report] : White Paper / auth. SCIO. - 
[s.l.] : The State Council Information office of the People’s Republic 
of China, 2014.

20. China’s Western Development Program: Its Rationale, 
Implementation, and Prospects [Journal] / auth. Lai Hongyi Harry // 
Modern China. - [s.l.] : Sage Publications, 2002. - 4 : Vol. 28. - pp. 
432466-.

21. International Trade Statistics 2015 [Report] / auth. WTO. - [s.l.] : 
World Trade Organization, 2015.

22. 2015 Business Review XX: In 2015, Foreign Trade Was Stable and 
Made Progress, with Development Quality and Benefit Further 
Improved: )MOFCOM(, February 4, 2016.

23. Middle East respects China’s mediation [Online] // Global Times. - 
January 14, 2014. - http://www.globaltimes.cn/content/837321.shtml.

24. Ministry of Commerce Holds Briefing on Measures for 
Administration of Foreign Aid [Online] / auth. MOFCOM. - 
December 10, 2014.



125

25. One Belt, One Road” Enhances Xi Jinping’s Control Over the 
Economy [Journal] / auth. Lam Willy // China Brief. - 2015. - 10 : Vol. 15.

26. Sixty Years Since Peaceful Liberation of Tibet [Article] / auth. 
SCIO. - [s.l.] : The State Council Information Office of the People’s 
Republic of China, July 2011.

27. The New Silk Road: A Visionary Dream For The 21st Century 
[Online] / auth. Lehmann Jean-Pierre // Forbes. - May 27, 2015. - 
http://www.forbes.com/sites/jplehmann/201527/05//the-new-silk-
road-a-visionary-dream-for-the-21st-century/.

28. China’s Foreign Asset More Than its Half GDP, Kenneth Rapoza, 
Forbes, April 7, 2014.

29. G20: Barack Obama uses visit to reassert US influence in Asia 
Pacific: Lenore Taylor,  the guardian 15 November , 2014

30. - White House- Department of Defense, January 2012
31. Explore the Trans-Pacific Partnership: Office of the United States 

Trade Representative- Executive Office of the President- 2015
32. Asia-Pacific Rebalance 2025: Michel Green- Kathleen Hicks- 

Mark Cancian- John Schaus- Zack Cooper, Center for Strategic & 
International Studies (CSIS), Jan. 19, 2016

33. Fact Sheet : Advancing the Rebalance to Asia and the Pacific: the 
White House- Office of the Press Secretary, November 16, 2015.

34. The Rebalance to Asia: US-China Relations and Regional Security 
[Article] / auth. Saunders Phillip // INSS CSR Strategic Forum. - 
Washington DC, United States : Institute for National Strategic Studies, 
August 2013. - 281.

35. Middle East  Pipeline & Gas Journal Worldwide Construction 
Report, Jan. 2016, Vol.243, NO. 1

36. Analysis: Oil & Gas Pipelines in the Middle East, SOUTH FRONT 
Analysis Intelligence, Nov. 30 , 2015.

37.  China: Reform unlocks the value of state-owned enterprises, JP 
Morgan Asset Management, Market Bulletin, March 30, 2015.



126

38. China M&A: Reform Plan Promotes Mixed Ownership of State-
owned Enterprises, Daniel Duesk, Peter X. Huang, Andre Zhu, 
January 2015.

39. China’s Foreign Assets More than Half its GDP, Kenneth Rapoza, 
Forbes, April 7, 2014.

40. UNESCO Silk road Online Platform [Online] / auth. UNESCO. - 
2015. - http://en.unesco.org/silkroad/about-silk-road.

41. World Development Indicators [Report] / auth. World Bank. - [s.l.] : 
International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank, 2014.

42. World Development Indicators [Report] / auth. World Bank. - [s.l.] : 
International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank, 2013.

43. World Investment Report 2015:Reforming International 
Investment Governance [Report] / auth. UNCTAD. - [s.l.] : United 
Nations Conference on Trade and Development , 2015.

44. China Arab Policy Paper: Foreign Ministry of Popular Republic of 
China, January 2016, www.fmprc.gov.cn.

45. China Arab Policy Paper, Foreign Ministry of Popular Republic of 
China, January 2016, www.fmprc.gov.cn

46- الكتاب االأبي�س حول التنمية ال�سلمية يف ال�سني ]مقالة[ / املوؤلف وزارة خارجية جمهورية ال�سني 

ال�سعبية. - ]s.l.[ : وزارة خارجية جمهورية ال�سني ال�سعبية، 6 اأيلول، 2011.



127



128






