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مبــادرة “الحزام والطريق”
 و”الشرق األوسط”: 

درب واحد ومســارات متعددة

ريهام أحمد خفاجي



تنامــى دور الصيــن فــي العقــد األخيــر كقــوة صاعــدة ذات قــدرات اقتصاديــة هائلــة وطمــوح سياســي متزايــد، 
وشــرعت فــي بســط نفوذهــا اإلقليمــي والعالمــي بآليــات جلهــا اقتصــادي، وبدرجــة أقــل أدوات سياســية 
ــادرة »الحــزام والطريــق الواحــد« التــي دشــنها الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــج فــي  وعســكرية. ومثلــت مب
ــدة  ــة ع ــادرة ممــرات بري ــة لتوســيع نفوذهــا العالمــي. وتؤســس المب ــات الصيني ــة اآللي ــام 2013 رأس حرب الع
ــا، وأضيــف إليهــا أخيــًرا »طريــق الحريــر الرقمــي«، لربــط الصيــن مــع العديــد مــن دول أســيا وأوروبــا  وممــًرا بحريًّ
وإفريقيــا. وتقــدر اســتثمارات الصيــن وتعاقداتهــا المتصلــة بالمبــادرة، حتــى اآلن، بقرابــة تريليــون دوالر فــي 
ــا،  ــرى. ومــن جانبه ــة مــع دول أخ ــى الشــراكات االقتصادي ــة إل ــة، باإلضاف ــى 65 دول ــة فــي حوال ــة التحتي البني
ــة وسياســية  ــات اقتصادي ــي تحدي ــع العرب ــورات الربي شــهدت معظــم دول »الشــرق األوســط« فــي أعقــاب ث
ــب، مــا  ــة واســتخدام النظــم أدوات القمــع للتعامــل مــع هــذه المطال ــب الجماهيري ــد المطال جمــة بســبب تزاي
اســتنزف مــوارد هــذه المجتمعــات وأرصدتهــا الماليــة واالجتماعيــة. وتزامــن ذلــك مــع تراجــع االســتثمارات 
المنطقــة، وتوجههــا »للتمحــور شــرًقا« فــي األســواق األســيوية، فــي محاولــة إلنعــاش  األميركيــة فــي 
االقتصــاد األميركــي المتراجــع، وتجنــب صراعــات »الشــرق األوســط« وخســائرها. ولذلــك، تاقــت الطموحــات 
الصينيــة مــع الصعوبــات »الشــرق أوســطية« لتدشــن لحظــة فارقــة فــي انفتــاح دول المنطقــة علــى قــوة 
صاعــدة، حيــث ينشــد الطرفــان زيــادة مكاســبهم االقتصاديــة بأقــل قــدر مــن االلتزامــات السياســية المتبادلــة. 
ــة  ــط اقتصادي ــا ينســج رواب ــد ضبابيًّ ــة ليســوا ســواًء، فمفهــوم »الشــرق األوســط« ول إال أّن أطــراف المعادل
إقليميــة بيــن دول غيــر متناغمــة القــدرات والتوجهــات. وبالتالــي، تتبايــن نقــاط التاقــي واالختــاف بيــن 
ــن لتشــبيك  ــك، وبالرغــم مــن ســعي الصي ــرى. لذل ــة أخ ــة مــن ناحي ــم المتنوع ــة ودول اإلقلي ــن مــن ناحي الصي
ــن مســارات  ــق الواحــد«، مــن المتوقــع أن تتباي ــزام والطري ــادرة »الح ــة مب دول »الشــرق األوســط« تحــت مظل
هــذه الــدول ومنافعهــا مــن المبــادرة، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى عاقاتهــا البينيــة وتحالفاتهــا المســتقبلية 

ــة. ومســاحات أدوارهــا اإلقليمي

ملّخـص



تنامــى دور الصيــن العالمــي فــي العقــد األخيــر كقــوة صاعــدة ذات قــدرات اقتصادّيــة هائلــة وطمــوح سياســي 
متزايــد. وفــي مــا بعــد تخطيهــا لعواقــب األزمــة الماليــة العالميــة فــي العــام 2008، شــرعت الصيــن فــي 
بســط نفوذهــا اإلقليمــي والعالمــي بآليــات جلهــا اقتصــادي، وبدرجــة أقــل أدوات سياســية وعســكرية. ومثلــت 
مبــادرة »الحــزام والطريــق الواحــد« التــي دشــنها الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــج فــي العــام 2013 رأس حربــة 
اآلليــات الصينيــة لتوســيع نفوذهــا العالمــي. وتؤســس المبــادرة عــدة ممــرات بريــة وممــر بحــري، وأضيــف إليهــا 
أخيــًرا »طريــق الحريــر الرقمــي«، لربــط الصيــن مــع العديــد مــن دول آســيا وأوروبــا وإفريقيــا. وتقــدر اســتثمارات 
الصيــن وتعاقداتهــا المتصلــة بالمبــادرة، حتــى اآلن، بقرابــة تريليــون دوالر فــي البنيــة التحتيــة فــي حوالــى 65 
ــادرة هــي  ــة، باإلضافــة إلــى الشــراكات االقتصاديــة مــع دول أخــرى. ويقــدر بعــض الباحثيــن أن هــذه المب دول
األكبــر فــي تاريــخ اإلنســانية، وبالتأكيــد األهــم فــي الوقــت الراهــن فــي مقاربــة مشــابهة لمــا منحــه »مشــروع 

مارشــال« مــن قبلــة الحيــاة للنظــام االقتصــادي األوروبــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

ال تعــّد دول »الشــرق األوســط« اســتثناًء مــن الوضــع االقتصــادي العالمــي المتدهــور. ففــي أعقــاب ثــورات 
ــب  ــد المطال ــة وسياســية جمــة بســبب تزاي ــات اقتصادي ــة تحدي ــي، شــهدت معظــم دول المنطق ــع العرب الربي
الجماهيريــة واســتخدام النظــم أدوات القمــع للتعامــل مــع هــذه المطالــب، مــا اســتنزف مــوارد هــذه المجتمعــات 
وأرصدتهــا الماليــة واالجتماعيــة. وتزامــن ذلــك مــع تراجــع االســتثمارات األميركيــة فــي المنطقــة، وتوجههــا 
ــب  ــع، وتجن ــي المتراج ــة إلنعــاش االقتصــاد األميرك ــور شــرًقا« فــي األســواق اآلســيوية، فــي محاول »للتمح

صراعــات »الشــرق األوســط« وخســائرها.

ولذلــك، تاقــت الطموحــات الصينيــة مــع الصعوبــات »الشــرق أوســطية« لتدشــن لحظــة فارقة فــي انفتاح دول 
المنطقــة علــى قــوة صاعــدة، حيــث ينشــد الطرفــان زيــادة مكاســبهما االقتصاديــة بأقــل قــدر مــن االلتزامــات 
ــا ينســج  السياســية المتبادلــة. إال أن أطــراف المعادلــة ليســوا ســواًء، فمفهــوم »الشــرق األوســط« ولــد ضبابيًّ
روابــط اقتصاديــة إقليميــة بيــن دول غيــر متناغمــة القــدرات والتوجهــات. وبالتالــي، تتبايــن نقــاط التاقــي 
واالختــاف بيــن الصيــن مــن ناحيــة ودول اإلقليــم المتنوعــة مــن ناحيــة أخــرى. لذلــك، وبالرغــم مــن ســعي 
الصيــن إلــى تشــبيك دول »الشــرق األوســط« تحــت مظلــة مبــادرة »الحــزام والطريــق الواحــد«، مــن المتوقــع 
أن تتبايــن مســارات هــذه الــدول ومنافعهــا مــن المبــادرة، مــا ينعكــس بــدوره علــى عاقاتهــا البينيــة وتحالفاتهــا 

المســتقبلية ومســاحات أدوارهــا اإلقليميــة.

  »الشــرق األوســط«... وحدة الجغرافيا وتنّوع السياســة واالقتصاد

تتنــوع قــدرات دول الشــرق األوســط ومصالحهــم وعاقاتهــم البينيــة؛ فالسياســة تفــرق مــن توحدهــم الثقافــة، 
والتنافــس االقتصــادي يعيــد الفــرز مجــددًا. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن تقســيم دول »الشــرق األوســط« إلــى 
مجموعــات متجانســة القــدرات والتوجهــات، وليــس بالضــرورة متناغمــة فــي عاقاتهــا البينيــة، فــي مــا يتعلــق 
ــا. تشــمل المجموعــة  ــادرة عليهــا إقليميًّ ــادرة »الحــزام والطريــق«، أو مــردود هــذه المب ــات تفاعلهــا مــع مب بآلي
األولــى إيــران وتركيــا بالنظــر إلــى مــا تتمتــع بــه الدولتــان مــن مؤهــات اقتصاديــة وديمغرافيــة وموقــع 
اســتراتيجي، واســتقالية نســبية للقــرار السياســي عــن الواليــات المتحــدة وهــي القــوة الدوليــة األكثــر نفــوًذا 
ــر تنســيًقا  ــل واألكث ــي والنفطــي الهائ ــي ذات الحضــور المال ــج العرب ــا دول الخلي ــم. وتضــّم ثانيته فــي اإلقلي
ــر  ــة األكث ــة الثالث ــت المجموع ــان واألردن وفلســطين وســوريا تح ــدة. وتنطــوي مصــر ولبن ــات المتح ــع الوالي م
تطلًعــا لتلقــي االســتثمارات الصينيــة، بينمــا تعــد، باســتثناء المــرور البحــري فــي قنــاة الســويس، األقــل دمًجــا 
فــي مخطــط المبــادرة الصينيــة. وأخيــًرا، تطمــح إســرائيل لتضمينهــا فــي المشــروعات الصينيــة، بينمــا يترقــب 

الطرفــان رد الفعــل األميركــي.

  موقع الشــرق األوســط ضمن مبادرة »الحزام والطريق الواحد«

ــادرة »الطريــق والحــزام الواحــد« عــدة طــرق تجاريــة بريــة، باإلضافــة إلــى الطريــق البحــري المعــروف  تحــوي مب
باســم »الحــزام االقتصــادي لطريــق الحريــر«. وتهــدف إجمــااًل إلــى تأســيس ممــرات مــن المحيــط الهــادي إلــى 
بحــر البلطيــق، وطريــق حريــر بحــري مــن الصيــن إلــى الهنــد وإفريقيــا والبحــر المتوســط. وتســعى المبــادرة إلــى 
تمويــل مشــروعات ضخمــة مــن البينيــة التحتيــة فــي األقاليــم التــي تمــّر بهــا فــي محاولــة لمحــاكاة طريــق الحريــر 
الصينــي القديــم مــن خــال تنميــة طــرق التجــارة والتواصــل والطاقــة والتعــاون الجمركــي. وتعــّد المبــادرة 
هائلــة فــي توّســعها وتطويرهــا لشــبكة إقليميــة وعالميــة مــن التواصــل والتعــارف عــن طريــق تبــادل الســلع 



والتواصــل التقنــي وبنــاء خطــوط الســكك الحديديــة والطــرق البريــة الواصلــة بيــن عــدد مــن الــدول المختلفــة. 
ا عشــرات المليــارات فــي صــورة اســتثمارات ومعونــات وقــروض  ومنــذ تدشــين المبــادرة، تضــخ الصيــن ســنويًّ
ــة تصــل إلــى  ــارات مــن التعهــدات الاحقــة، بتقديــرات إجمالي ــات الملي ــدول المشــاركة، فضــًا عــن مئ فــي ال
حوالــى 6 تريليونــات دوالر بحلــول ميعــاد اســتكمال المبــادرة فــي العــام 2049. وباإلضافــة إلــى تشــييد 
البنيــة التحتيــة وتنميــة القطــاع المالــي، تعكــس المبــادرة إحــدى آليــات السياســة الخارجيــة الصينيــة فــي دعــم 

ــادل الثقافــي. ــاء القــدرات والتدريــب المهنــي والتب الديبلوماســية الشــعبية، إذ تهتــم ببرامــج بن

ويمكن تقصي صلة دول »الشــرق األوســط« بالمبادرة الصينية في األطر اآلتية:

أواًل: الممــرات البريــة والطريق البحري
يؤثــر ممــران بريــان مــن ممــرات المبــادرة فــي دول الشــرق األوســط. أولهمــا ممــر الصيــن – آســيا الوســطى 
– غــرب آســيا الــذي يختــرق إقليــم شــينجيانج غــرب الصيــن مــروًرا بأوزباكســتان وكازاخســتان وإيــران وحتــى تركيــا 
ليصــل خــط الســكك الحديديــة، الــذي بــدأ تســيير أول قطاراتــه فــي كانــون األول/ديســمبر 2020، الصيــن 
بأوروبــا. وثانيهمــا ممــر الصيــن – باكســتان االقتصــادي العابــر لألراضــي الباكســتانية باســتثمارات متوقعــة 
حتــى 62 مليــار دوالر فــي تطويــر البنيــة التحتيــة وإنتــاج الطاقــة واالقتصــاد المحلــي. كمــا اضطلعــت الصيــن 
بــدور مهــم منــذ العــام 2016 فــي تطويــر مينــاء جــوادر الباكســتاني ليكــون مقــرًا رئيســيًا لتصديــر الســلع 
الصينيــة إلــى إفريقيــا وغــرب أســيا، ممــا يؤثــر علــى تجــارة الشــرق األوســط. يضــاف إلــى ذلــك مــرور أحــد 
فرعــي الطريــق البحــري بقنــاة الســويس فــي مصــر، متجنًبــا كل الموانــئ العربيــة ليعبــر البحــر المتوســط باتجــاه 
أوروبــا، ويســتقر الفــرع البحــري اآلخــر فــي مينــاء مومباســا التنزانــي علــى المحيــط الهنــدي ليكــون بوابــة الصيــن 

نحــو الــدول اإلفريقيــة1.

ثانًيا: الشــراكات االســتراتيجية واالتفاقات التجارية
بالتزامــن مــع تدشــين مبــادرة »الحــزام والطريــق«، عّبــرت الصيــن عــن اهتمامهــا بالمنطقــة برفــع مســتوى 
شــراكاتها مــع الــدول العربيــة وإيــران وتركيــا إلى مســتوى الشــراكة االســتراتيجية أي التنســيق بيــن الطرفين حول 
الشــؤون اإلقليميــة والدوليــة، وخصــت الجزائــر ومصــر والســعودية وإيــران واإلمــارات بالشــراكة االســتراتيجية 
ــة  ــا تســهيات تجاري ــن لتركي ــة. وقدمــت الصي ــة والدولي ــاون الكامــل فــي الشــؤون اإلقليمي الشــاملة أي التع
وتبــادل تقنــي كجــزء مــن تأســيس الممــر الواصــل بيــن غــرب الصيــن وتركيــا. كمــا عقــدت عــدة اتفاقيــات تجاريــة 
ــا، وشــملت التنقيــب  ــوزع علــى 25 عاًم ــار دوالر تت ــة 400 ملي ــة 2020 قــدرت بقراب ــران فــي بداي مهمــة مــع إي
عــن النفــط والغــاز وتشــييد البنيــة التحتيــة ومــد خطــوط الســكك الحديديــة والتعــاون التقنــي والعســكري. وتعــّد 
هــذه االتفاقيــة األكبــر فــي إطــار مبــادرة »الحــزام والطريــق«، مقارنــة بنظيرتهــا مــع باكســتان البالغــة حوالــى 62 
مليــار دوالر2. وســبقها توقيــع دول الخليــج ومصــر والســودان واألردن والســلطة الفلســطينية خــال مشــاركتها 
فــي منتــدى المبــادرة فــي نيســان/أبريل 2019 عــدة اتفاقيــات تنمويــة ومشــروعات بنيــة تحتيــة واســتثمارات 

محليــة مــع الصيــن فــي محاولــة للحــاق بالطريــق الصينــي.

وزادت الصيــن مــن روابطهــا االقتصاديــة مــع الســعودية مصــدر قرابــة %30 مــن إجمالــي الصــادرات النفطيــة 
ــة فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة التــي تســعى بهــا  ــة، وتطلعــت المملكــة مــن جانبهــا لشــراكة صيني الصيني
لتنويــع مصــادر دخلهــا فــي إطــار خطــة 2030. وســعت اإلمــارات إلــى تعميــق تعاونهــا التقنــي والتجــاري مــع 
ــاء جــوادر الباكســتاني  ــة. واهتمــت باالســتثمار فــي مين ــاء الصيني الصيــن، وفتحــت أبوابهــا أمــام شــركات البن
الممــول مــن الصيــن، بالرغــم مــن منافســته لمينــاء جبــل علــي فــي مدينــة دبــي العاصمــة التجاريــة اإلماراتيــة 
كمقــر لتصديــر المنتجــات الصينيــة إلــى الشــرق األوســط وإفريقيــا. وأضــاف االهتمــام الصينــي بالغــاز القطــري، 
والحًقــا اســتثمارات األخيــرة فــي مينــاء جــوادر وشــراء أســلحة صينيــة، المزيــد مــن التعــاون بيــن الطرفيــن. 
كمــا وقعــت مصــر اتفاقيــات تجاريــة واســتثمارات بمــا يصــل إلــى 15 مليــار دوالر مــع الصيــن والتــي حصلــت 

شــركاتها علــى حصــة مهمــة مــن عقــود تشــييد العاصمــة المصريــة اإلداريــة الجديــدة.

ــد  ــى عق ــى االســتحواذ عل ــك ســعت إل ــادرة، لذل ــا فــي المب ــن مســاعي إســرائيل لتضمينه ــل الصي ــم تغف ول
تشــغيل مينــاء حيفــا لمــدة 25 عاًمــا، وحــق تشــييد خــط ســكك حديديــة يربــط مينــاء إيــات – أســدود كبديــل بــري 
ــة، إلــى البنــك  ــاة الســويس. وكانــت إســرائيل قــد انضمــت، بالرغــم مــن االنتقــادات األميركي محتمــل عــن قن
اآلســيوي الســتثمارات البنيــة التحتيــة الــذي أسســته الصيــن منــذ العــام 2014 ليكــون المســؤول األساســي 
فــي تقديــم القــروض والمنــح فــي إطــار مبــادرة »الحــزام والطريــق«. ويضــّم البنــك فــي عضويتــه أيًضــا تركيــا 

وإيــران والســعودية واإلمــارات ومصــر والبحريــن وقطــر واألردن.



ثالًثــا: تفعيل المنتديات اإلقليمية المشــتركة
اهتمــت الصيــن بتنشــيط منتــدى التعــاون الصينــي – العربــي الــذي تأســس فــي العــام 2004 بالتزامــن مــع زيارة 
الرئيــس الصينــي الســابق هــو جينتــو إلــى مصــر ولقائــه باألميــن العــام للجامعــة العربيــة آنــذاك عمــرو موســى. 
ويهــدف المنتــدى إلــى تبــادل وجهــات النظــر وتشــجيع التعــاون فــي الشــؤون الدوليــة والتقنيــة والتجاريــة 
ــن  ــة لبحــث األهــداف المشــتركة بي ــى مســتوى وزراء الخارجي ــن عل ــة كل عامي ــاءات دوري ــد لق ــة، ويعق والثقافي
الطرفيــن. وبالتزامــن مــع زيــارة الرئيــس الصينــي الحالــي شــي جيــن بينــج إلــى العالــم العربــي فــي العــام 2016، 
كانــت الخطــة المعروفــة بـــ »1و2و3« هــي محــور مناقشــات دورة المنتــدى. وتشــير 1 إلــى أولويــة التعــاون فــي 
ــة  ــر النفــط واســتيراده وحري ــن بتصدي ــة بالنظــر الهتمــام الطرفي ــدول العربي ــن وال ــن الصي ــة بي ــاالت الطاق مج
الماحــة للناقــات البتروليــة. وتركــز 2 علــى جناحــي مبــادرة »الحــزام والطريــق« وهمــا دعــم البنيــة التحتيــة 
وزيــادة االســتثمارات التــي تتطلــع إليهــا دول المنطقــة علــى تنــوع قدراتهــم االقتصاديــة. وتتعامــل 3 مــع 
المجــاالت األقــل أولويــة فــي العاقــات الصينيــة – العربيــة؛ وهــي التعــاون فــي مجــاالت الطاقــة النوويــة، 
واألقمــار الصناعيــة والفضــاء، والطاقــة المتجــددة. وفــي إطــار دورة اجتماعــات المنتــدى فــي العــام 2018، 
تعهــدت الصيــن بتقديــم مســاعدات وقــروض واســتثمارات بقيمــة 20 مليــار دوالر للــدول األكثــر احتياًجــا إلعــادة 
اإلعمــار فــي المنطقــة، و3 مليــارات قــروض خاصــة للقطــاع المالــي، وقرابــة 150 مليــون لدعــم االســتقرار 

االجتماعــي بهــا، و90 مليــون لألعمــال اإلنســانية فــي الــدول المتضــررة مــن الحــروب.

ــة والموانــئ فــي عــدد  ــة لربــط المناطــق الصناعي ــادرة تنموي وفــي إطــار هــذا المنتــدى أيًضــا، أعلنــت عــن مب
ــا  ــا وارتباطه ــة به ــد االســتثمارات الصيني ــا هــو تزاي ــا، وكان المشــترك بينه ــا بعًض ــة ببعضه ــدول العربي مــن ال
بساســل التوريــد الصينيــة عبــر الخليــج العربــي وبحــر العــرب والبحــر األحمــر والبحــر المتوســط. وشــملت هــذه 
ــاء خليفــة اإلماراتــي والدقــم العمانــي والقاعــدة الصينيــة فــي جيبوتــي وبورســعيد  المناطــق والموانــئ مين
المصــري. واهتمــت الصيــن أيًضــا بتفعيــل الحــوار االســتراتيجي الصينــي – دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــادة التعــاون وتســهيل االســتثمارات3. لزي

  مبــادرة »الحــزام والطريــق«... منحنيات الدرب الواحد

انتقادات اقتصادية
تثــار عــدة تحفظــات علــى الرؤيــة االقتصاديــة لمبــادرة »الحــزام والطريــق« فــي ضــوء عاقتهــا بــدول »الشــرق 
ــاب الشــفافية والمحاســبة علــى االتفاقــات الموقعــة  ــة. يتصــل أولهــا بغي ــدول العربي األوســط«، وبخاصــة ال
وإمكانيــة قيــاس جدواهــا االقتصاديــة للطرفيــن؛ فالــدول العربيــة الموقعــة تقــل فيهــا بدرجــة ملموســة فــرص 
المحاســبة البرلمانيــة أو الحكوميــة، وهــو األمــر الــذي يناظــر الحــال فــي الصيــن. وال تكتــرث الحكومــة الصينيــة، 
علــى عكــس الواليــات المتحــدة فــي معظــم األحيــان، بإعــان بنــود االتفاقــات أو مناقشــتها. وال تبتعــد المبــادرة 
ــدول  ــون لل ــخ للدي ــا ف ــادرة بوصفه ــي المب ــد التحفــظ الثان ــن الوقــوع فــي الفســاد. وينتق ــال ع فــي هــذه الح
ــا االســتثمارات والقــروض بتســهيات واضحــة.  المتلقيــة، حيــث تقــدم البنــوك الصينيــة المملوكــة حكوميًّ
وبالرغــم مــن غيــاب االشــتراطات األوليــة، علــى غــرار شــروط صنــدوق النقــد الدولــي فــي ضــرورة إعــادة هيكلــة 
االقتصــادات المســتدينة، إال أنــه علــى المــدى الطويــل قــد يضــع هــذا المســلك المتراخــي الــدول المقترضــة 
تحــت رحمــة الحكومــة الصينيــة نتيجــة تراكــم الديــون وضعــف القــدرات اإلنتاجيــة الازمــة لتوفيــر ســدادها4. 
ويشــير التحفــظ الثالــث إلــى نتائــج ســلبية لاســتثمارات الصينيــة علــى االقتصاديــات اإلفريقيــة التــي أضعــف 
اكتســاح البضائــع المســتوردة صناعاتهــا الوطنيــة، وطوعــت االســتثمارات المتلقــاة لصالــح الشــركات الصينيــة 
2010 فــي إيــران  أكثــر منهــا اســتفادة للــدول المتلقيــة. ووجهــت بالفعــل انتقــادات مشــابهة منــذ العــام 

ــر االســتثمارات والمنتجــات الصينيــة علــى الصناعــات المحليــة5. وفلســطين ومصــر لتأثي

انتقادات سياسية
تخلــو االســتثمارات أو القــروض الصينيــة مــن االشــتراطات السياســية الصينيــة باتجــاه تحســين الحوكمــة أو 
التحــول الديمقراطــي أو مكافحــة الفســاد، مقارنــة بنظيرتهــا المقدمــة مــن الــدول الغربيــة. إال أن األمــر ال 
يخلــو مــن تقديــم نمــوذج تنمــوي مثيــر للجــدل. فبالرغــم مــن تصريحــات المســؤولين الصينييــن حــول اتســاق 
ــة  ــر عــن أطروحــة صيني ــا تعب ــة المســتدامة 2030، إال أنهــا واقعيًّ ــادرة مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنمي المب
التعليــم وتمكيــن  مختلفــة. فبينمــا ترتكــز أهــداف األمــم المتحــدة علــى رؤيــة شــاملة للتنميــة فــي إطــار 
ــج لنموذجهــا  ــق علــى التروي ــة بشــكل مطل ــة الصيني ــز الرؤي ــر الحوكمــة، ترك ــة وتطوي ــادة المجتمعي المــرأة والري
ــد الرأســمالية فــي مســلكه االقتصــادي  ــول بالقواع ــق هــذا النمــوذج فــي جوهــره مــن القب التنمــوي. وينطل
ــا إنتــاج النمــوذج الشــيوعي القائــم علــى تقييــد الحريــات االقتصاديــة والسياســية  الخارجــي، بينمــا يعيــد داخليًّ



للمواطنيــن المحلييــن. ويرتكــز النمــوذج التنمــوي الصينــي علــى ثنائيــة التنمية-األمــن مــن خــال تأكيــد أهميــة 
البنيــة التحتيــة كأســاس لدعــم التنميــة االقتصاديــة والتــي بدورهــا ضروريــة للســام واالســتقرار. ويوفــر بهــذه 
الصــورة بديــًا عــن »الســام الليبرالــي« مــن خــال »الســام التنمــوي« حيــث المكــون الرئيســي لاســتقرار 
ليــس األمــن والديمقراطيــة بــل التنميــة االقتصاديــة6. وهــو النمــوذج الــذي يبــدو كحالــة ملهمــة ومناســبة 
للحكومــات العربيــة التــي واجهــت فــي العقــد األخيــر تحديــات سياســية جمــة فــي أعقــاب انــدالع الربيــع العربــي 
المنــادي بالحريــة والعدالــة االجتماعيــة والتنميــة االقتصاديــة. وبالنظــر إلــى غيــاب الرغبــة الحكوميــة فــي ضمــان 
ــإن النمــوذج  ــة، ف ــة االجتماعي ــال فــي افتقارهــم ألســس العدال ــك الح ــات، وكذل ــدة مــن الحري مســاحات متزاي
الصينــي فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة يعــد مــاًذا آمًنــا للنظــم العربيــة. وبغــض النظــر عــن مــدى نجاحهــم 

ــا فــي وجــه التيــارات المعارضــة. ــا فهــو يمثــل بديــًا مرفوًع أو إخفاقهــم فــي تحقيقــه الحًق

انتقادات عسكرية
بالرغــم مــن غيــاب الطــرح الصينــي الحالــي لوجــود عســكري دائــم فــي المنطقــة ومهيمــن، إال أن ثوابــت 
السياســية الخارجيــة الصينيــة تشــير إلــى تنامــي فــرص هــذا الحضــور فــي المســتقبل القريــب. فالصيــن 
ــة عليهــا  ــة مقبل ــة ســتجد أنهــا فــي خــال ســنوات قليل ــة مصالحهــا التجاري ــة قصــوى لحماي التــي تضــع أولوي
االضطــاع بحمايــة شــبكة متشــعبة مــن االســتثمارات الصينيــة فــي الــدول المتضمنــة فــي مبــادرة »الحــزام 
والطريــق«، وكذلــك حمايــة تكتــات مــن الصينيــن العامليــن فــي هــذه المناطــق. ويضيــف وجــود الصيــن 
ــة والتنافــس أو التصــارع علــى  ــد إلــى أوضاعهــا العســكرية واألمني ــًدا مــن التعقي ا فــي المنطقــة مزي عســكريًّ

مســاحات الهيمنــة بهــا.

  »الحزام والطريق« في »الشــرق األوســط«... مســارات الجيران المتنافســين

تبــدو الصيــن كشــريك مثالــي لجــل نظــم الشــرق األوســط، وكفاعــل اقتصــادي مؤثــر بــا مشــروطية سياســية، 
إال أن مســارات العاقــات الصينيــة - »الشــرق أوســطية« تتبايــن بوضــوح، كمــا تؤثــر علــى التفاعــات البينيــة 
فــي المنطقــة. فالتطلــع الجماعــي لــدول المنطقــة باتجــاه تعــاون اقتصــادي مكثــف، ال تبادلــه الصيــن باهتمــام 
ــدول  ــادرة »الحــزام والطريــق« حــول ال ــة لمب ــة والبحري ــع، حيــث تلتــف الممــرات البري ــل إزاء الجمي متســاو مماث
العربيــة بــدون إدماجهــا فــي الخطــوط الرئيســية، بينمــا تنطــوي فــي إطارهــا إيــران وتركيــا. ويتجاهــل هــذا 
موقعهــا  ومركزيــة  الطاقــة،  أمــن  تجــاه  وبخاصــة  الصينــي،  لاقتصــاد  العربيــة  الــدول  محوريــة  االســتبعاد 
االســتراتيجي فــي مــا يتعلــق بالطــرق الماحيــة الدوليــة. ويهــدد هــذا الوضــع التــوازن اإلقليمــي الهــش 
القائــم بيــن القــوى العربيــة مــن ناحيــة وكل مــن إيــران وتركيــا مــن ناحيــة أخــرى لصالــح األخيرتيــن. كمــا تبــرز 
بوضــوح أهميــة الممــر الباكســتاني الــذي يهمــش دور الموانــئ الخليجيــة كمعابــر للتجــارة الصينيــة باتجــاه 

الشــرق األوســط وإفريقيــا.

ــادرة »الحــزام  ــا صــوب االنخــراط فــي مب ــا ملحوًظ ــا بذلــك، شــهد المســاران التركــي واإليرانــي اندفاًع وارتباًط
والطريــق«، وعقــد االتفاقيــات وتوفيــر التســهيات الازمــة لتفعيلهــا. واهتمــت إيــران علــى وجــه الخصــوص 
بتوســيع مجــاالت تعاونهــا االقتصــادي والسياســي مــع الصيــن فــي محاولــة للتخلــص مــن العزلــة المفروضــة 
ــل مــن الضغــوط  ــذًرا، للتقلي ــر ح ــل، وإن كان أكث ــه مماث ــن توج ــا ع ــت تركي ــدة. وأعرب ــات المتح ــا مــن الوالي عليه
االقتصاديــة التــي واجهتهــا مــع انخفــاض قيمــة عملتهــا واســتمرار التحفــظ األوروبــي عليهــا والجفــاء الخليجــي 

تجاههــا بعــد الربيــع العربــي.

ومــن جانبهــا، ســعت الــدول الخليجيــة إلــى المشــاركة فــي المبــادرة مــن خــال تشــجيع االســتثمارات الصينيــة 
ــج العربــي وبحــر العــرب والبحــر  ــة ومناطــق التجــارة الحــرة بهــا علــى الخلي ــة للموانــئ الخليجي ــة التحتي فــي البين
األحمــر. كمــا بــادرت باالســتثمار فــي الموانــئ اآلســيوية واإلفريقيــة المتضمنــة فــي المبــادرة، ال ســيما 
مينــاء جــوادر الباكســتاني، إال أّن ذلــك لــم يمنــع الــدول الخليجيــة مــن التحفــظ علــى تنامــي العاقــات الصينيــة 
– اإليرانيــة فــي ظــل المنافســة السياســية بيــن الســعودية وإيــران. وتخشــى الجــارات الخليجيــة تغــول القــوة 
ــي بالتزامــن مــع تنامــي  ــي – اإليران ــووي األميرك ــاق الن ــاء االتف ــم إحي ــا ت ــا إذا م ــة، خصوًص ــة اإليراني اإلقليمي

ــادرة »الطريــق والحــزام«. ــة طهــران لمب أهمي

وتنحصــر هواجــس األردن والســلطة الفلســطينية ولبنــان فــي ســعيها إى تعظيــم االســتثمارات الصينيــة فــي 
ــع  ــه بتوقي ــى تدارك ــن إل ــذي تســعى الصي ــر ال ــادرة أم ال، وهــو األم ــت بالمب ــي، ســواء اقترن االقتصــاد المحل
اتفاقــات شــراكة وتعــاون اقتصــادي متنوعــة مــع هــذه الــدول. وفــي مســلك ليــس ببعيــد عــن الحالــة اإليرانيــة، 



يطمــح النظــام الســوري النخــراط الصيــن فــي شــراكات اقتصاديــة معــه بهــدف تخفيــف عزلتــه اإلقليميــة 
والدوليــة، وضمــان مشــاركة األخيــرة بفعاليــة فــي إعــادة إعمــار البــاد. وتشــهد مصــر فــي الســنوات األخيــرة 
تزايــًدا ملحوًظــا لاســتثمارات الصينيــة فيهــا، فضــًا عــن عبــور الممــر البحــري لمبــادرة »الحــزام والطريــق« بقنــاة 
الســويس، إال أّن الشــراكة اإلســرائيلية – الصينيــة فــي خــط الســكك الحديديــة الواصــل بيــن إيــات – أســدود 
تقلــق القاهــرة، بمــا تعنيــه مــن احتمــال إيجــاد طريــق بــري بديــل لقنــاة الســويس يهــدد مركزيــة مصــر فــي 

الماحــة الدوليــة.

وفــي مــا يتعلــق بشــعوب المنطقــة، ال يــزال الــدور الصينــي االقتصــادي أو السياســي أقــل شــهرة بينهــم، إذ 
أوضــح اســتطاع أجرتــه مؤسســة بيــو فــي العــام 2017 أن الواليــات المتحــدة وروســيا وتركيــا جاءت فــي مقدمة 
الــدول المؤثــرة فــي أعيــن الشــعوب العربيــة. ويتبايــن إدراك الــدور الصينــي بيــن دول المنطقــة؛ فهنــاك تلــقٍّ 
إيجابــي للدعــم الصينــي إليــران التــي تواجــه عقوبــات أميركيــة، بينمــا تتذبــذب المشــاعر التركيــة بيــن الســخط 
علــى الــدور الصينــي المســاند للنظــام الســوري وبيــن بريــق االســتثمارات الصينيــة فــي البــاد. وتميــل كفــة 
الشــعوب الخليجيــة ومصــر إلــى البريــق االســتثماري، ال ســيما مــع تصــدر روســيا المشــهد الســوري بدرجــة أكثــر 
وضوًحــا مــن الصيــن. ويــرى بعــض الباحثيــن أن الشــعوب ســتكون الحلقــة األضعــف فــي حــال توســع النفــوذ 

الصينــي بفعــل الرؤيــة التنمويــة الصارمــة وغيــاب أي إشــارات لتوســيع الحريــات السياســية واالجتماعيــة.
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