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 المحّددات االقتصادية والسياسية لمبادرة
 الحزام والطريق في الشرق األوسط: أمن

الطاقة، والطرق التجارية، والبترويوان

 سام الشريف



تناقــش هــذه الدراســة محــددات ونتائــج وأهــداف مبــادرة الحــزام الطريــق الصينيــة عبــر تحليــل بعــض نشــاطاتها 
ــا قائًمــا علــى وحــدة العوامــل  االقتصاديــة فــي منطقــة الشــرق األوســط. تتبّنــى الورقــة منظــوًرا تحليليًّ
االقتصاديــة والسياســية المحــددة لوظيفــة هــذه المبــادرة علــى الصعــد الجغرافيــة المختلفــة، وعلــى ضــرورة 
ــة بــرأس المــال بمــا تمثلــه مــن  فهــم الســمات الخاصــة بنمــوذج التنميــة الصينــي وبطابــع عاقــة جهــاز الدول
طبيعــة طبقيــة للســلطة السياســية، باإلضافــة إلــى ضــرورة اعتبــار مــا يفرضــه الصــراع االســتراتيجي مــع 
الواليــات المتحــدة مــن ضــرورات. ُتظهــر الدراســة أّن االســتثمار الصينــي فــي مجــال الطاقــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط عبــر شــركات الدولــة هــو جــزء مــن مســار يعمــل علــى حــّل مشــكلة األمــن الطاقــي فــي 
ســياق تســارع اعتماديــة االقتصــاد الصينــي علــى مصــادر النفــط الخارجيــة ووصولوهــا إلــى مســتويات عاليــة. 
كمــا يشــير تحليــل االســتثمار فــي مينــاء الدقــم فــي ُعمــان إلــى ارتبــاط بعــض اســتثمارات البنيــة التحتيــة 
ا مــن قبــل  فــي المنطقــة بمســعى بكيــن األعــّم إليجــاد طــرق تجاريــة بديلــة عــن تلــك المهميــن عليهــا عســكريًّ
واشــنطن. وتلحــظ الورقــة أّن بنيــة العاقــات االقتصاديــة الصينيــة مــع دول المنطقــة المنتجــة للنفــط تشــكل 
أرضيــة ومصلحــة مشــتركة لفوتــرة النفــط باليــوان فــي ســياق إطــاق الصيــن لعقــود البترويــوان اآلجلــة ضمــن 
مســعاها لتدويــل عملتهــا ورفــع اســتقاليتها النقديــة والماليــة عــن الــدوالر فــي ســياق تصاعــد اســتخدام 
الــدوالر كســاح عقوبــات ولجــّم للقــوى غيــر الخاضعــة لواشــنطن. كمــا تقــدم الورقــة مجموعــة مــن المعطيــات 
الجديــدة حــول مســتوى انخــراط بعــض دول المنطقــة فــي عمليــة تدويــل اليــوان. تشــّدد الورقــة علــى أهميــة 
دراســة طابــع السياســات األميركيــة فــي المنطقــة ومخرجاتهــا فــي ضــوء الــدور الصينــي فيهــا ومالــه مــن نتائــج 

ــة. ــة المختلف ــد الجغرافي ــى الصع ــة وسياســية عل اســتراتيجية اقتصادي

ملّخـص



فــي ســياق انزيــاح مركــز الجاذبيــة االقتصاديــة العالمــي نحــو الشــرق والصعــود االقتصــادي للصيــن، جــرت 
عمليــة تحــول مرافقــة وباالتجــاه نفســه فــي وجهــة العاقــات االقتصاديــة العابــرة للحــدود بيــن الــدول والمناطــق 
الجغرافيــة المختلفــة، إذ تحولــت الصيــن إلــى الشــريك التجــاري األول ألكثــر مــن 128 فــي العــام 12013 متجــاوزة 

ا لتمويــل التنمويــة2. بذلــك الواليــات المتحــدة, وغــدت مصــدًرا رئيســيًّ

يمكــن تلّمــس هــذه التحــوالت بوضــوح فــي الشــرق األوســط، إذ أصبحــت الصيــن الشــريك التجــاري األول 
للمنطقــة بحلــول العــام 2010, محتلــة المركــز األول كَمصــدر للــواردات لجميــع دول المنطقــة الرئيســية فــي العــام 
ــدة. كمــا أصبحــت  ــة المتح ــارات العربي ــراق واإلم ــة الســعودية ومصــر والع ــة العربي ــا والمملك ــران وتركي 2017: إي
الصيــن وجهــة التصديــر األولــى لإلقليــم بنســبة %13 لتتفــوق بذلــك علــى االتحــاد األوروبــي فــي 2018. فعلــى 
ســبيل المثــال، بلغــت حصــة الصيــن فــي العــام 2019 مــن مجمــل صــادرات ُعمــان أكثــر مــن %50، وفــي إيــران 
قاربــت النســبة ٪45، العــراق %26.7، الســعودية %21.2، وفــي الكويــت 3%18. كمــا تصــّدرت الصيــن قائمــة 
ــة فــي الشــرق  ــد التراكمــي لاســتثمارات والعقــود الصيني ــغ الرصي ــة إذ بل ــب فــي المنطق المســتثمرين األجان
ــار دوالر أو مــا يعــادل نســبة %10,5 مــن  ــرة الواقعــة بيــن 2021-2005 مــا يقــارب 233 ملي األوســط4 فــي الفت
ــة الســعودية  ــة العربي ــرة نفســها. كمــا تعــّد المملك ــة فــي الفت ــة الخارجي ــي االســتثمارات والعقــود الصيني إجمال
ــد  ــة )بع ــا الشــركات الصيني ــي تبرمه ــث أهــم وجهــات عقــود اإلنشــاء الت ــي وثال ــدة ثان ــة المتح ــارات العربي واإلم
باكســتان التــي تحتــل المركــز األول(. وتعــّد بعــض دول المنطقــة مــن أبــرز المســتفيدين مــن تمويــل البنــك 
اآلســيوي للبنيــة التحتيــة واالســتثمار )أحــد أبــرز المؤسســات الدوليــة الصينيــة الجديــدة(: تركيــا بمــا يقــارب 3,4 
مليــارات دوالر بواقــع 16 مشــروع، مصــر بمــا يقــارب 1,3 مليــار 1270 بواقــع 5 مشــاريع، ُعمــان بأكثــر مــن نصــف 

مليــار دوالر بواقــع 4 مشــاريع، األردن بربــع مليــار دوالر بواقــع مشــروع واحــد5.

بعيــًدا عــن األرقــام، يعّبــر تغيــر اتجاهــات التدفقــات التجاريــة والماليــة عــن عمــق التغيــر فــي تــوّزع القــوى االنتاجية 
العالميــة بمــا يعنيــه مــن تغييــر لحوامــل النظــام الدولــي؛ فكمــا ســبق ونّوهــت أبــو لغــد »عنــد دراســة نظــام مــا، 
ــرى الروابــط، وعندمــا  ــق ُع ــز علــى دراســة الروابــط. إذ يكــون النظــام فــي حالــة صعــود عندمــا تتوّث يجــب التركي
تتفــكك يكــون النظــام فــي حالــة تراجــع«6. األهــم أّن هــذه الروابــط بحركتهــا تشــكل قاعــدة قــد يتــم االســتناد إليها 
وتوظيفهــا إلعــادة تشــكيل طابــع تنظيــم العاقــات االقتصاديــة والسياســية ليــس فقــط لألطــراف المنخرطــة 
بهــا وإنمــا أيضــا علــى الصعيــد الدولــي. إذ ال يمكــن اعتبــار الُصُعــد الجغرافيــة المختلفــة مــن المحلــي وصــواًل 
ــا لهنيــة تتشــكل الصعــد الجغرافيــة  للدولــي مــروًرا بالوطنــي واإلقليمــي ككيانــات مســتقلة ومعزولــة؛ فوفًق
ــة  ــة وإنمــا هــي عاقــة داخلي ــى أّن هــذه العاقــات ليســت ُمتخارج ــا، عل ــن بعضه ــر العاقــات بي ــة عب المختلف
ُمكِونــة لــكل منهــا وُتســهم بإنتــاج هــذه الصُعــد ضمــن عمليــة واحــدة7. وعليــه، مــن الجديــر بمــكان دراســة إلــى 
أي مــدى يشــكل إطــاق مبــادرة الحــزام والطريــق فــي العــام 2013 محاولــة مــن بكيــن لتنظيــم وتثميــر عاقاتهــا 

االقتصاديــة الدوليــة بمــا يحقــق أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية علــى الصعــد الجغرافيــة المختلفــة.
 يعــّرف اإلعــان الرســمي للمبــادرة كسياســة وبرنامــج اســتثماري طويــل األجــل وعابــر للقــارات يركــز علــى 
مجمــل شــبكات االتصــال متعــددة األبعــاد والمســتويات للربــط بيــن آســيا وأوروبــا وإفريقيــا والبحــار المجــاورة 
ــدول الواقعــة علــى طــول الحــزام والطريــق8. انضمــت معظــم  ــن ال ــة الشــراكات بي لهــا، بهــدف إقامــة وتقوي
دول الشــرق األوســط للمبــادرة )باســتثناء إســرائيل(، كمــا تــم توقيــع 12 اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع 
الصيــن منهــا 5 اتفاقــات اســتراتيجية شــاملة )الســعودية، وإيــران، واإلمــارات، ومصــر، واليمــن(. ُيشــار إلــى أّن 
توقيــع االتفاقــات مســتجّد ومتســاّرع منــذ العــام 2014 )باســتثناء مصــر التــي قامــت فــي العــام 2014 بترقيــة 

ــة الســابقة الموقعــة(. االتفاقي

و«المنطــق  للقــوة«  الرأســمالي  »المنطــق  لمفهومــي  نقديــة  بقــراءة  باالســتعانة  الدراســة  هــذه  تقــوم 
المكانــي للقــوة« المصاغيــن مــن قبــل جيوفانــي أريغــي وديفيــد هارفــي لتحليــل بعــض محــددات ونتائــج 
العاقــات الصينيــة الشــرق األوســطية9. تركــز الدراســة علــى ســؤال: كيــف يمكــن أن يســتثمر إعــادة التموضــع 
المكانــي لــرأس المــال الصينــي فــي الشــرق األوســط بالتقــدم ضمــن مســعى إيجــاد طــرق تجــارة ووصــل 
جديــدة، باإلضافــة للســعي نحــو تأميــن إمــدادات الطاقــة، والعمــل علــى إيجــاد قواعــد عادلــة وآمنــة فــي مــا 
يخــص الترتيبــات النقديــة المرتبطــة بتجــارة النفــط، وذلــك فــي ســياق مضــي واشــنطن قدًمــا فــي خيــار حصــار 

ومواجهــة الصيــن.

ــح وأنشــطة  ــي بعــض مصال ــي للدراســة، ليســتعرض القســم الثان يقــدم القســم األول اإلطــار النظــري التحليل
الصيــن االســتثمارية فــي مجــال الطــرق التجاريــة متعــددة الوســائل التــي تعبــر منطقــة الشــرق األوســط وكيــف 
ــر الطبيعــة  ــد تغيي ــة علــى صعي ــار المحتمل ــه إلــى األث ــة« مــع التنوي تســهم بعــض المشــاريع بإيجــاد طــرق »بديل
االســتراتيجية للمحيــط الهنــدي. يناقــش القســم الثالــث مفهــوم أمــن الطاقــة ومحدداتــه، وبعــض الطــرق التــي 



تســهم عبرهــا األنشــطة الصينيــة فــي مجــال النفــط فــي المنطقــة بتحقيــق أمنهــا الطاقــي. يحلــل القســم الرابــع 
المســعى الصينــي لرفــع االســتقالية النقديــة فــي ســوق النفــط عبــر إطــاق البترويــوان بالتــوازي مــع الهندســة 
المؤسســاتية الجاريــة علــى صعيــد نظامهــا المالــي التــي تشــكل أرضيــة معــّززة للدفــع باتجــاه تســعير النفــط 
باليــوان، كمــا يرصــد درجــة انخــراط بعــض دول المنطقــة فــي قنــوات تدويــل اليــوان كمؤشــر لمســتوى تجاوبهــم 
مــع الجهــود الصينيــة فــي هــذا المجــال. فــي خضــم اآلثــار المحتملــة للعاقــات الصينيــة الشــرق أوســطية علــى 
روافــع الهيمنــة األميركيــة تناقــش الخاتمــة االتجاهــات العامــة للسياســة األميركيــة فــي المنطقــة بالربــط مــع 

الــدور الصينــي فيهــا.

  إطــار نظــري: كيــف يمكــن فهم الُمحّددات والنتائــج المحتملة لمبادرة الحزام والطريق؟ 

تســود فــي اآلداب ثاثــة تيــارات تحليليــة مــن حيــث تركيزهــا علــى المحــددات والنتائــج السياســية و/أو االقتصاديــة 
السياســي،  الشــق  علــى  يركــز  األول  عــام.  بشــكل  الصينــي  االقتصــادي  وللــدور  والطريــق  الحــزام  لمبــادرة 
وينقســم التجاهيــن. أولهمــا يــرى فــي المبــادرة مســًعى لتوســيع النفــوذ السياســي الصينــي وتعزيــز التبعيــة 
ــة10، إذ جــرى اســتحضار الخطــاب  ــة اقتصادي ــر العمــل علــى ربطهــا بعاقــات تبعي ــدول الشــريكة عب السياســية لل
المناهــض لإلمبرياليــة نفســه مثــل »فــخ الديــن«11 الــذي يوســم فــي ســياقات أخــرى بالمؤامراتيــة. الثانــي، يــرى 
أّن المســعى السياســي الصينــي هــو إيجــاد نظــام دولــي أكثــر عدالــة، وأّن صعودهــا قــد يــؤدي إلــى ظهــور حركــة 

عــدم انحيــاز جديــد أقــوى وأكثــر صابــة12 مــع إمكانيــة تجــاوز النظــام الرأســمالي13.

ــر  ــادرة والتــي تتــدرج مــن تعزيــز وإســناد النمــو الصينــي عب ــار الثانــي يركــز علــى األهــداف االقتصاديــة للمب التي
ــة للنقــل إذ يــرى بعضهــم أن  ــر االســتثمار بالبنــى التحتي تأميــن أســواق جديــدة، إلــى تخفيــض تكلفــة التجــارة عب
العائــق امــام التجــارة لــم يعــد التعاريــف الجمركيــة وإنمــا تكاليــف النقــل نتيجــة ضعــف تطــور البنــى التحتيــة، 
ــض  ــادرة طريقــة الســتثمار فائ ــد بعضهــم فــي المب ــة، كمــا يج ــة الصيني ــض القــوى الصناعي ــر فائ مــروًرا بتصدي
ــًرا عــن دور  ــا لــرأس المــال وتعبي االحتياطــي النقــدي األجنبــي الصينــي14. عليــه اعُتبــرت المبــادرة توّســًعا جغرافيًّ

ــاج النظــام الرأســمالي15. ــادة إنت ــن فــي إع الصي

التيــار الثالــث يقــدم رؤيــة مركبــة تقــوم علــى عــدم إمكانيــة الفصــل بيــن االقتصادي-والسياســي، وبيــن المحــددات 
الداخليــة والخارجيــة16. مــن بيــن األطــر التحليليــة المســتخدمة، تــم االســتناد إلــى مفهوميــن صاغهمــا جيوفانــي 
أريغــي وبنــى عليهمــا دافيــد هارفــي الحقــا، وتحديــًدا مفهومــي »المنطــق الرأســمالي للقــوة » و«المنطــق 
المكانــي للقــوة«17. يعــّرف هارفــي »منطــق المكانــي للقــوة« بـ«االســتراتيجيات السياســية والدبلوماســية 
والعســكرية التــي توظفهــا وتســتخدمها دولــة أو مجموعــة مــن الــدول ضمــن صراعهــا لتأكيــد مصالحهــا وتحقيــق 
ــى التحكــم  ــن تعتمــد ســلطتهم عل ــن الذي ا »لاعبي ــل مشــروًعا سياســيًّ ــه المعمــورة«، إذ تمّث ــى وج أهدافهــا عل
بمنطقــة جغرافيــة مــا وبالقــدرة علــى تعبئــة مواردهــا البشــرية والطبيعيــة لتحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة 
وعســكرية«. أمــا »المنطــق الرأســمالي القــوة« فيشــير إلــى »العمليــات الجزيئيــة لتراكــم رأس المــال فــي المــكان 
والزمــان« حيــث يكــون »للســيطرة علــى رأس المــال واســتخدامه األولويــة«، إذ تتدفــق القــوة االقتصاديــة »مــن 

خــال الممارســات اليوميــة لإلنتــاج، والتجــارة، والتبــادل، وتدفقــات رأس المــال.18” 

مــن المفيــد االســتعانة بالمفهوميــن الســابقين لفهــم محــددات وآثــار مبــادرة الحــزام والطريــق فــي الشــرق 
ــن العوامــل  ــع العاقــة بي ــًدا فــي مــا يخــص )1( طاب ــا لهمــا، تحدي ــا نقديًّ ــب تمحيًص ــذي يتطل األوســط، األمــر ال
االقتصاديــة والعوامــل السياســية بشــكل عــام، )2( طابــع العاقــة بيــن منطقــي القــوة علــى الصعــد الجغرافيــة 
ــة(، )3( محــددات المنطــق  ــة لألنشــطة الرأســمالية وللسياســات الخارجي ــة والخارجي المختلفــة )المحــددات الداخلي
المكانــي للقــوة. إّن التفاعــل بيــن منطقــي القــوة واتجــاه فعلهمــا يختلــف مــن قــوة ألخــرى تبًعــا لطابــع جهــاز 
الدولــة وعاقتــه بالقــوى الطبقيــة المختلفــة، وللســمات االقتصادية-السياســية لنمــوذج التنميــة الوطنــي بمــا 
يعنيــه ذلــك مــن الطبيعــة الطبقيــة للســلطة السياســية، باإلضافــة للســياق التاريخــي ومــا يفرضــه مــن صراعــات 

ــة. ــة المعني جيوسياســية علــى الدول

يشــرح هارفــي أســباب وعوامــل المنطــق الرأســمالي للقــوة عبــر نظريتــه المســماة »إعــادة التموضــع المكانــي« 
)spatial fix( لــرأس المــال والتــي تبنــي علــى نظريــة ماركــس حــول األزمــات الرأســمالية وقانــون ميــل معــدل 
الربــح لانخفــاض. تتجلــى هــذه األزمــات عبــر فيــض رأس المــال )بشــكله البضاعــي، واإلنتاجــي، والنقــدي( 
ــرأس المــال  ــل يوفــر التوســع الجغرافــي وإعــادة التموضــع المكانــي ل ــة. فــي ســياق مماث ــد العامل وفيــض بالي

ــب انخفــاض وتاشــي قيمــة رأس المــال. ــاد توظيفــات مربحــة تجن ــارات األساســية إليج أحــد الخي



بالعكــس مــن أريغــي الــذي يــرى فــي منطقــي القــوة تعبيــًرا عــن سياســات الدولــة، يعتبــر هارفــي المنطــق 
الرأســمالي مســتقًا عــن ســلطة الدولــة إلــى حــٍد بعيــد. لكــّن عاقــة الدولــة باالقتصــاد هــي عاقــة ترابــط متبــادل 
تنتــج تــزاوج بنيــوي بمــا فيهــا علــى المســتوى العالمــي، إذ تقــوم الــدول ذات الــوزن فــي تشــكيل الشــروط الدوليــة 
ــي،  ــح رأس المــال األجنب ــن )interiorize( مصال ــي وتبّط ــدول بتبن لنشــاطات رأس المــال. فــي وقــت تقــوم ال
ُتقــدم أيًضــا علــى تصديــر مصالــح الرأســمال المحلــي خارجًيــا19. هنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أّن طابــع الــدور االقتصــادي 
الــذي تؤديــه الدولــة بالمســتوى الدولــي يختلــف حســب نموذجهــا االقتصادي-السياســي علــى الصعيــد الوطنــي 
وحســب المشــروع الطبقــي الــذي تمثلــه الســلطة السياســية وعلــى هــذا األســاس تتفاعــل الــدول فــي تشــكيل 

اإلطــار القتصــادي الدولــي عبــر تقديــم مشــاريع متناقضــة لهــذا الحــّد أو ذاك20.

أمــا فــي مــا يخــّص السياســات المكانيــة بمــا تعنيــه مــن سياســات خارجيــة وتوجــه جيوسياســي قائــم علــى 
الســيطرة المكانيــة، فــإّن هارفــي ال يوضــح محدداتهــا21. مــا تجــدر اإلشــارة إليــه هنــا هــو أّن التحّكــم المكانــي ال 
يعنــي بالضــرورة الســيطرة المباشــرة أو االحتــال )وهــو مــا يشــير اليــه هارفــي بشــكل عابــر(، وإنمــا يشــمل 
أيًضــا مجمــوع االتفاقــات والترتيبــات المكانيــة )territorial arrangements( ذات الطابــع االقتصــادي واألمنــي 
والتــي تؤثــر علــى شــروط توزيــع ثــروات المنطقــة المعنيــة ولمصلحــة مــن، بمــا لــه مــن نتائــج علــى قنــوات دوران 
رأس المــال بشــكله البضاعــي )طــرق تجاريــة( أو النقــدي، وبمــا يضمــن تحقيــق أهــداف السياســات الخارجيــة للدولة 
المعنيــة بمــا تمثلــه مــن مصالــح اجتماعيــة محــددة علــى الصعيــد الوطنــي والفــوق وطنــي. وهــو مــا قامــت بــه 
بالضبــط واشــنطن عبــر ترتيبــات البتــرودوالر فــي الشــرق األوســط أو عبــر تعميــم النمــوذج النيوليبرالــي كمشــروع 
سياســي طبقــي ممثــل لمصالــح الرأســمال المالــي22. نهايــًة، تنبغــي اإلشــارة إلــى أّن محــّددات السياســة 
الخارجيــة متداخلــة بيــن العوامــل الخارجيــة والداخليــة وال يمكــن عــزل الصعــد المختلفــة عــن بعضهــا. كمــا ال يمكــن 

فــك العــرى بيــن محــددات السياســات المكانيــة الداخليــة منهــا والخارجيــة، أو االقتصاديــة والسياســية23.

إًذا، فهــم العاقــة بيــن االقتصــادي والسياســي وتفاعلهــا علــى المســتويات الجغرافيــة المختلفــة لمشــروع 
ــدرس بعــض  ــي. إذ ي ــة الصين ــد الســمات االقتصادية-السياســية لنمــوذج التنمي ــب تحّدي ــق يتطل ــزام والطري الح
الباحثيــن الدولــة الصينيــة عبــر مفهــوم »الدولــة المكافحــة« أو الجاهــدة )contender state(، وهــي دولــة تحــاول 
تغييــر موقعهــا داخــل التقســيم الدولــي للعمــل، معتمــدة علــى الــدور المركــزي لجهــاز الدولــة فــي قيــادة وتوجيــه 
ــة« بمقابــض القــوة الرئيســية وتعمــل كقــوة تتوقــع  ــث تحتفــظ »طبقــة الدول ــة، وحي ــة االقتصادي ــة التنمي عملي
وتوّجــه التشــكيل الطبقــي فــي المجتمــع وفــي جهــاز الدولــة24، كمــا يلفــت بعضهــم إلــى أّن إمكانيــة تحقيــق 
انعطــاف اشــتراكي أمــر غيــر مســتبعد25. تتدخــل الدولــة الصينيــة بقــوة فــي االقتصــاد وتتحكــم بــه لدرجــة كبيــرة، 
األمــر الــذي ال يتعــارض مــع التحريــر الُمتحكــم بــه لقــوى الســوق، إذ أّنــه ذو طابــع جزئــي وانتقائــي وقابــل للعكــس، 
وُيســتخدم كواحــدة مــن أدوات اســتراتيجية التصنيــع الموّجــه مــن قبــل الدولــة26 العاملــة علــى تطويــر القــوى 
ــم  ــذي يت ــة27 فــي الوقــت ال ــة وحديث ــة متكامل ــة وتكنولوجي ــاء منظومــة صناعي ــي وبن ــة لاقتصــاد الوطن المنتج

العمــل علــى رفــع مســتوًى التحكــم بعمليــة تراكــم رأس المــال والعمــل علــى توطيــن عناصرهــا األهــّم.

إّن دراســة اآلليــات المؤسســاتية التــي يتــم عبرهــا إدارة وتنفيــذ مشــروع الحــزام والطريــق تظهــر ضعــف مقولــة 
انفــات المنطــق الرأســمالي مــن ســلطة الدولــة، إذ يتــم تخطيــط وتنفيــذ النشــاطات االقتصاديــة للمبــادرة 
ــة المؤسســاتية )البنــوك  ضمــن إطــار تفاعلــي يشــمل المســتوى السياســي الصينــي المركــزي، وبنــوك الدول
الدولــة  مــن  والمحليــة  اإلقليميــة  والمســتويات  الصناعييــن،  وجمعيــات  الدولــة،  وشــركات  الكبــرى(،  األربــع 
الصينيــة28، وهــو مــا ُأطلــق عليــه »تدويــل الدولــة الصينيــة«.29 ويشــير بعضهــم إلــى كــون حــزام الطريــق بشــكل 
عــام وفــي بعــض مناطــق الشــرق األوســط بشــكل خــاص جــزًءا مــن سياســة صناعيــة عابــرة للحــدود وتحديــًدا 
ــارج بمــا يحقــق  ــادة التموضــع الرأســمالي فــي الخ ــم بإع ــة التحك ــى محاول ــا يشــير إل ــدي30. م ــط الهن ــول المحي ح
أهدافــا مترابطــة علــى الصعــد: الوطنــي )تنفيــس أزمــة فيــض رأس المــال( والمحلــي )معالجــة قضيــة التطــور 
الرأســمالي المتفــاوت داخــل الصيــن عبــر تحويــل المناطــق المهمشــة لعقــد وصــل فــي مشــاريع الحــزام والطــرق( 
والدولــي )إيجــاد طــرق تجــارة بديلــة، وتدويــل اليــوان(. ال شــّك بأّنــه مــن الممكــن لمنطــق رأس المــال أن يعمــل 
عبــر جهــاز الدولــة وأن يأســر مــوارده وســلطاته، بمــا فيهــا شــركات الدولــة، تحديــًدا فــي ســياق نشــاطها الدولــي 
خــارج الواليــة السياســية والقانونيــة المباشــرة للدولــة الصينيــة، هــذا عــدا عــن محاولــة اســتقطاب نشــاطاتها 
وادارتهــا مــن قبــل العبيــن خارجييــن، األمــر الــذي يطــرح موضــوع الترتيبــات المؤسســاتية والتنظيميــة التــي تحــّدد 
مســتوى التأثيــر علــى النشــاطات الصينيــة فــي الخــارج. علــى أّن إدراك وجــود تحــّدي مــن هــذا النــوع هــو شــيء، 
والمســارعة إلــى اســتنتاج بــأن العمليــات الرأســمالية العابــرة للحــدود هــي خــارج ســلطة الدولــة هــو شــيء آخــر.

علــى صعيــد الترابــط بيــن المســتوى الداخلــي والخارجــي، تجــدر اإلشــارة إلــى أّن الحفــاظ علــى النمــوذج التنمــوي 
ــة بهــدف  ــة الدولي ــر القواعــد الناظمــة للعاقــات االقتصادي الصينــي يتطلــب مــن بكيــن التفــاوض علــى تغيي



توســيع حريتهــا فــي اتبــاع نموذجهــا التنمــوي فــي وجــه محــاوالت واشــنطن والغــرب توســيع نطــاق السياســات 
النيوليبراليــة31. فــي هــذا الســياق يمكــن فهــم تســارع انخــراط الصيــن فــي عمليــة إنشــاء مؤسســات تجاريــة 
وماليــة دوليــة جديــدة إثــر فشــل محاولــة إصــاح المؤسســات الدوليــة المهيمنــة عليــه غربًيــا32، وذلــك بمــا 
ــة سياســاتية  ــق كمظل ــزام والطري ــادرة الح ــن فهــم مب ــا33. فــي هــذا الســياق يمك ــع نمــوذج تنميته يتوافــق م
تعمــل علــى تنظيــم وتنســيق إعــادة التموضــع المكانــي لرأســمال الصينــي كرافعــة لتغييــر قواعــد تنظيــم 
العاقــات االقتصاديــة الدوليــة، بمــا يخــدم مســعى الصيــن لتغييــر موقعهــا فــي التقســيم الدولــي للعمــل. 
ــا )territorialized( يمكــن إنجازهــا  إّن عمليــة تغييــر القواعــد االقتصاديــة الدوليــة هــي عمليــة متموضعــة مكانيًّ
بشــكل جزئــي عبــر ترتيبــات واتفاقــات مــع دول معينــة فــي مناطــق معينــة، فعاقــة الترابــط االقتصــادي 
المتعمــق بيــن الصيــن والــدول المصــدرة للنفــط مثــًا تشــكل أرضيــة ماديــة لتوســيع عمليــة تدويــل اليــوان بمــا 

يســمح لبكيــن مــن رفــع اســتقاليتها النقديــة والماليــة مقابــل الــدوالر.

ــوان مــع دول  ــن بتوســيع البتروي ــاح مســاعي الصي ــإّن نج ــط االقتصــادي بالسياســي، ف ــد تراب ــى صعي ــا عل أم
الشــرق األوســط ســيكون لهــا تأثيــر علــى التراتبيــة الدوليــة للعمــات األمــر الــذي ســيؤدي لتضعضــع الموقــع 
ــر  ــي تعتب ــة الت ــة والمالي ــة لتراجــع ســلطتها النقدي ــي لواشــنطن كنتيج ــدوالر وتراجــع الموقــع الدول ــي لل الدول

ــة.  ــة والداخلي واحــدة مــن أخــر معاقــل قوتهــا الخارجي

أخيــرًا، إّن فهــم ُمحــددات المســارات المحتملــة لمبــادرة الحــزام والطريــق يتطلــب وضعهــا فــي الســياق الزمنــي 
ــر االســتعانة بتحليــل أريغــي للتسلســل  ــذي يمكــن أن يتــم عب التاريخــي الراهــن للتطــور الرأســمالي، األمــر ال
الزمنــي لــدورات التراكــم البنيويــة الرأســمالية )systemic cycle of accumulation( ودورات الهيمنــة34. إذ 
يــرى أريغــي بأننــا نعيــش نهايــة الــدورة الرابعــة التــي تســيدتها الواليــات المتحــدة، معتبــًرا أّن هيمنــة واشــنطن 
قــد انتهــت وأّن عناصــر قوتهــا تســتمر بالقــوة النابــذة. بالمقابــل فــإن صعــود الصيــن قــد يطلــق عمليــة انتقــال 
ــا قــد تــؤدي ضمــن محــددات قــام بمناقشــتها إلخــراج العالــم مــن دوريــة  باتجــاه منظومــة عالميــة مختلفــة بنيويًّ
النظــام الرأســمالي باتجــاه نظــام عالمــي جديــد35. ففــي الســياق الــذي يبــدو فيــه أّن واشــنطن قــد مضــت فــي 
خيــار المواجهــة مــع الصيــن، مــن إعــادة »التمركــز نحــو آســيا«، إلــى تصعيــد النشــاط األمنــي فــي بحــر الصيــن 
الجنوبــي، إلــى تشــكيل حلــف الناتــو اآلســيوي )AUKUS(، إلــى الحــرب التجاريــة، والدفــع نحــو عــزل بعــض مــن 
شــركاتها الدوليــة الوازنــة عــن الســوق العالميــة مثــل هــواوي تحــت حجــج أمنيــة إلــخ، لــم يعــد أمــام بكيــن ســوى 
إيجــاد حلــول تســمح بتأريــض محــاوالت الضغــط األميركــي االقتصاديــة واألمنيــة فــي حــال أرادت المضــي 

قدًمــا فــي نمــوذج تنميــة »الدولــة المكافحــة«. 

  األنشــطة االســتثمارية الصينية في الشــرق األوســط وطرق التجارة البديلة

ــرى  ــن أقطــاب النشــاط االقتصــادي الكب ــذي يتوســط التدفقــات بي ــة للشــرق األوســط ال ــة الجغرافي إن المركزي
فــي آوراســيا وإفريقيــا، يجعــل منــه منطقــة ال غنــى عنهــا فــي مســعى تنويــع طرق التجــارة األوروبية-اآلســيوية 
ا الواليــات المتحــدة. ثاثــة مــن المســارات  وطــرق إمــداد الطاقــة خــارج المســارات التــي تهيمــن عليهــا عســكريًّ
المعلنــة لمبــادرة الحــزام والطريــق تمــّر عبــر المنطقــة: طريــق الحريــر البحــري، الممــر االقتصــادي الواصــل بــي 
الصيــن - آســيا الوســطى - غــرب آســيا، والممــر االقتصــادي بيــن الصيــن وباكســتان. األمــر الــذي يتطلــب 
مشــاركة األطــراف اإلقليميــة األكثــر قــدرة علــى التشــبيك البــري باإلضافــة لــدول البوابــات البحريــة التــي 
تســمح بوصــل الطــرق البحريــة مــع الطــرق البريــة. عليــه توجــد فــي المنطقــة أربــع نقــاط وصــل مركزيــة علــى 

األقــل: تركيــا وإيــران ومصــر ومنطقــة الخليــج36.

ُتعــّد تركيــا وإيــران جزأيــن مركزييــن مــن الممــر االقتصــادي: الصيــن - آســيا الوســطى - غــرب آســيا. تشــكل إيــران 
جســر وصــل عبــر آســيا الوســطى والقوقــاز إلــى الشــرق األوســط والخليــج، وعبــر تركيــا إلــى أوروبــا، باإلضافــة 
لدورهــا بالوصــل بيــن المحيــط الهنــدي وبحــر قزويــن ودول القوقــاز. وفــي هــذا الســياق يأتــي مثــًا إكمــال إيــران 
وأفغانســتان للجــزء الخــاص بهمــا مــن ســكة حديــد: إيــران - أفغانســتان - قيرغيزســتان - طاجيكســتان - الصيــن 
فــي العــام 2021. بالمقابــل، فــإن تطويــر شــبكة النقــل التركيــة يســمح بإنشــاء اتصــال بــري بالصيــن عبــر إيــران 
و/أو آســيا الوســطى والقوقــاز، مشــكًا جســر عبــور إلــى أوروبــا. لتركيــا سياســة محــددة فــي آوراســيا تتجلــى 
فــي مبادرتهــا المعروفــة بمســمى »الممــر األوســط«، أو طريــق الحريــر التركــي الــذي اكتمــل وُدّشــن فــي 
العــام 2020 وهــو ممــر ربــط متعــدد الوســائط يمتــد مــن تركيــا إلــى جورجيــا وأذربيجــان )بشــبكة ســكك حديديــة(، 
ليعبــر بحــر قزويــن )بعّبــارات بحريــة(، مــرورًا بتركمانســتان وكازاخســتان ونهايــة إلــى الصيــن. تتخــذ أنقــرة مــن هــذا 

التوجــه أداة إلعــادة التــوازن التجــاري مــع أوروبــا وللتخفيــف مــن االعتمــاد علــى شــبكة اإلنتــاج األوروبيــة37. 



ــوب  ــا وجن ــا بشــرق إفريقي ــري التصاله ــر البح ــق الحري ــى طري ــة خاصــة بالنســبة إل ــج أهمي ــة الخلي تشــّكل منطق
آســيا وباقــي مناطــق الشــرق األوســط. تســارع أخيــًرا تطــور البنيــة التحتيــة اللوجســتية متراكبــة الوســائل البريــة 
والبحريــة والجويــة )intermodal logistics( فــي دول الخليــج فــي مســعًى لاندمــاج ضمــن ساســل التوريــد 
العالميــة عبــر النشــاطات اللوجســتية ذات القيمــة المضافــة. يعــّد جبــل علــي فــي دبــي النمــوذج األبــرز لبوابــة 
تجــارة إقليميــة كبــرى عبــر دوره كمركــز إعــادة تصديــر للســلع علــى طــرق التجــارة بيــن أوروبــا وشــرق آســيا. كمــا 
تعمــل قطــر وســلطنة عمــان علــى بنــاء مســاحات لوجســتية متكاملــة مخّدمــة عبــر النقــل متعــدد الوســائل 
للربــط مــع مناطــق حــرة جديــدة حيــث يمكــن تجميــع الســلع وضــع عامــات الجــودة وإعــادة تغليفهــا بهــدف إعــادة 
التصديــر. الجديــر بالذكــر هــو وجــود تنافــس جــدي بيــن دول الخليــج فــي ســياق الســعي لبنــاء نقــاط وصــل 
ــى  ــة فــي تشــييد البن ــاالت ازدواجي ــا أدى لح ــارات مم ــر للق ــم اعتمادهــا فــي شــبكات الوصــل العاب ــزي يت مرك
التحتيــة38. فــي مؤشــر علــى تصاعــد التنافــس، أعلنــت الســعودية فــي فبرايــر 2021 التوقــف عــن منــح العقــود 
الحكوميــة للشــركات التــي تنشــئ مراكزهــا الشــرق أوســطية فــي أي دولــة أخــرى ضمــن المنطقــة، وفــي 
ــة،  ــة التفضيلي ــازات التعريفي ــرة مــن االمتي ــة فــي المناطــق الح ــع المصنوع ــاض البضائ ــو اســتبعدت الري يولي

فــي محاولــة لتحــدي مكانــة اإلمــارات كمركــز للتجــارة واألعمــال فــي المنطقــة.39

ضمــن هــذه اإلحداثيــات تزيــد الشــركات الصينيــة اســتثماراتها فــي تطويــر وتشــغيل المطــارات والموانــئ 
والمراكــز اللوجســتية فــي الشــرق األوســط وفــق عقــود تشــغيلية واســتثمارية متنوعــة )انظــر الجــدول 1(. 
الجديــر بالذكــر أن تنفيــذ اســتثمارات البنيــة التحتيــة يتــم بالغالــب مــن قبــل شــركات دولــة صينيــة، وفــي بعــض 
ــة  ــم الصيني ــة والتنســيق مــع إدارات األقال ــوك الدول ــك القطــاع الخــاص الممــول مــن بن المجــاالت يقــوم بذل

ــق.  ــزام والطري ــم ودول الح ــن األقالي ضمــن سياســة التوأمــة بي

ُيعــّد اســتثمار الصيــن فــي ُعمــان وبخاصــة مشــروع الدقــم مثــااًل لمســتوى انخــراط الدولــة الصينيــة فــي إعــادة 
التموضــع المكانــي لــرأس المــال، إذ تنّســق هــذه االســتثمارات علــى نطــاق متعــدد المســتويات بــدءًا مــن 
المنطقــة المحليــة وصــواًل للمســتوى الدولــي، ليتــم تعبئــة الجهــات الفاعلــة العامــة والخاصــة فــي إطــار تنســقه 
ــا مــن  ل مشــروع الدقــم جزئيًّ الدولــة الصينيــة، وذلــك فــي ســياق إيجــاد تفريعــات طــرق تجــارة دوليــة جديــدة. مــوُّ
البنــك اآلســيوي للبنــى التحتيــة واالســتثمار بهــدف بنــاء مينــاء الدقــم ونظــام الســكك الحديديــة الخليجيــة. 
تهــدف الســكك الحديديــة إلــى تســريع تدفــق الطاقــة مــن المنتجيــن الخليجييــن اآلخريــن ومــن عمــوم الشــرق 
األوســط إلــى الدقــم40. فــي مــوازاة ذلــك قامــت شــركة ُعمــان وانفانــغ بتطويــر منطقــة صناعيــة بمســاحة 
ــرع  ــأن الشــركة هــي ف ــم ب ــع العل ــي، م ــارات دوالر أميرك ــغ 9.7 ملي ــة تبل ــة تقديري ــع بتكلف ــر مرب 12.72 كيلومت
لشــركة وانفانــغ الصينيــة العربيــة إلدارة االســتثمار والتــي تــّم تأسيســها بدعــم حكومــي فــي العــام 2015 مــن 
قبــل شــركات فــي منطقــة نينغشــيا ذاتيــة الحكــم شــمال غــرب الصيــن41. وفًقــا لمديــر المنطقــة الصناعيــة، فــإن 
10 شــركات مــن مقاطعــات لياونينــغ وخبــي ونينغشــيا تعهــدت بإنشــاء مرافــق إنتــاج جديــدة داخــل المنطقــة42. 
الجديــر بالذكــر هنــا هــو أّن المنطقتيــن األخيرتيــن همــا مــن بيــن المقاطعــات الصينيــة الُمكلفــة بتنفيــذ مشــاريع 
الحــزام والطريــق فــي منطقــة الشــرق األوســط ضمــن سياســة الصيــن الجغرافية-االقتصاديــة للتعــاون فــي 

مجــاالت القــدرات الدوليــة وحيــث ُتعــّد ُعمــان واحــدة مــن الــدول الشــريكة43.

حــدّد البنــك اآلســيوي لاســتثمار والبنيــة التحتيــة الهــدف مــن بنــاء مينــاء الدقــم بـــ »جعــل منطقــة الشــرق األوســط 
وشــبه القــارة الهنديــة وســاحل شــرق إفريقيــا كالَمصــدر األساســي للســلع التــي ُتصــّدر عبــره«44  كمــا تّمــت 
اإلشــارة إلــى إمكانيــة تحولــه إلــى مركــز نقــل أساســي للســعودية وإنتــاج حقولهــا النفطيــة45. إّن الموقــع الجغرافــي 
ــرى، إذ يشــكل  ــك فــي المناطــق األخ ــع تل ــة م ــة بالمنطق ــن بعــض المشــاريع الجاري ــط بي للســلطنة يوضــح التراب
مينــاء الدقــم عقــدة وصــل بيــن الجزيــرة العربيــة وشــرق إفريقيــا مــع الممــر االقتصــادي بيــن الصيــن وباكســتان.

الجدول 1- استثمار الشركات الصينية في البنى التحتية للربط في الشرق األوسط
العقودالمستثمرالمشروعالعامالدولة
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المصدر: مصادر متعددة

أمــا مــن ناحيــة التبعــات، فــإّن مــن نتائــج اســتثمار الصيــن فــي ُعمــان بالترابــط مــع مشــاريع اللوجســتيات والبنــى 
التحتيــة األخــرى علــى شــواطئ المحيــط الهنــدي والواصلــة إليــه هــي تغييــر الطبيعــة االســتراتيجية لهــذا المحيط 
الــذي يعــّد منطقــة مغلقــة كونــه مطّوًقــا بتضاريــس جغرافيــة قاســية مــن ثــاث جهــات، باإلضافــة لوجــود عــدد 
قليــل مــن المنافــذ الشــاطئية علــى المحيطــات والبحــار األخــرى تفصــل بيــن موانئهــا مســافات شاســعة. كّل 
هــذا يخلــق أفضليــة اســتراتيجية للقــوى القــادرة علــى الســيطرة علــى مــا يســمى بـ«نقــاط االختنــاق« البحريــة 
ــع منافســيها مــن الوصــول  ــك من ــي(، إذ تســتطيع بذل ــه معظــم النفــط الصين ــذي يمــر من ــق ملقــا ال )كمضي
للموانــئ داخــل المنطقــة. لقــد شــكل هــذا الواقــع الجغرافــي األرضيــة الماديــة لظهــور مــا يســمي بـــ »القــوى 
البحريــة«، حيــث ســعت القــوى الكبــرى الرئيســية منــذ عهد االســتعمار إلى االســتناد على هذا الواقــع الجغرافي 
ا وخاضعــة لســيطرتهم )بريطانيــا  للحفــاظ علــى المحيــط الهنــدي وســواحله كمســاحة اســتراتيجية مغلقــة نســبيًّ
ومــن ثــّم الواليــات المتحــدة(. لذلــك مــن المتوقــع أن يكــون لنجــاح تطبيــق مشــروع الحــزام والطريــق وتحديــًدا 
طــرق الربــط البريــة الجديــدة بيــن المناطــق الخلفيــة آلوراســيا وصــواًل للمحيــط الهنــدي، دور فــي تغييــر هــذه 
ا دون وجــود قــوى  الطبيعــة االســتراتيجية للمحيــط الهنــدي مــن منطقــة مغلقــة إلــى منطقــة مفتوحــة نســبيًّ
قــادرة علــى الهيمنــة المطلقــة49. فــي هــذا الســياق يمكــن قــراءة أثــر االســتثمارات فــي ُعمــان باعتبارهــا »دولــة 
بوابــة« تربــط الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة بثرواتهــا بالمحيــط الهنــدي وبموانئــه، وتحديــدا جــوادر الباكســتاني 

الــذي يجــري عبــره بنــاء خــط وصــل بــري بأراضــي آوراســيا الخلفيــة باتجــاه مقاطــع شــينجيانغ الصينيــة.

ــن طــرق التجــارة وإمــدادات النفــط الصينــي مــن الشــرق   إّن اكتمــال مجمــوع هــذه المشــاريع سيســهم بتأمي
األوســط دون المــرور بمضيــق ملقــا وبحــر الصيــن الجنوبــي, ممــا يســمح بـــتخفيف اعتمــاد الصيــن علــى الطــرق 
ا مــن قبــل الواليــات المتحــدة األميركيــة. إال أّن تأميــن التدفقــات التجاريــة  التجاريــة المهميــن عليهــا عســكريًّ
والطاقيــة ال يعتمــد فقــط علــى المرافــق الماديــة للنقــل، بــل أيًضــا علــى شــروط الحصــول علــى النفــط بشــكل 

مســتدام وآمــن.

  األمن الطاقي الصيني والعالقات االســتثمارية في الشــرق األوســط

ُتعــّد الصيــن مــن الــدول ذات مســتوى االعتماديــة العالــي علــى المصــادر الخارجيــة للنفــط، اذ ارتفعــت نســبة 
مــا تســتورده مــن مجمــل اســتهاكها النفطــي بيــن العاميــن 2007 و2019 مــن %47 إلــى مــا يقــارب 73%  50. 
يحتــل الشــرق األوســط أهميــة كبــرى فــي تحقيــق األمــن الطاقــي للصيــن إذ إّن مــا متوســط قيمتــه %50 مــن 
واردتهــا النفطيــة أتــى مــن المنطقــة خــال -2007 51.2017 كمــا يقــدر بــأّن خمــس الصــادرات النفطيــة للشــرق 

األوســط يتجــه إلــى الصيــن )انظــر جــدول )2((.
 

الجدول 2- تحّول اتجاهات تجارة النفط الشرق أوسطية
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 2018 OPEC المصدر

يرّكــز تعريــف مفهــوم أمــن الطاقــة علــى إمكانيــة الوصــول المــادي إلــى الطاقــة، وفًقــا ألســعار مقبولــة، 
ــدرة  ــد األمــن الطاقــي: الن ــى تهدي ــؤدي إل ــة عوامــل يمكــن أن ت ــي المســتدام52. ثاث ــر البيئ ــاة األث ومــع مراع
الناتجــة عــن عوامــل مرتبطــة بالطلــب، النــدرة الناتجــة عــن عوامــل مرتبطــة بالعــرض، والنــدرة الناتجــة عــن أســباب 
بنيويــة53. العامــل األخيــر قــد ينتــج مــن إحــداث أزمــة اصطناعيــة فــي العــرض الطاقــي الموجــود بالســوق بشــكل 
ــدول التــي تســتطيع  ــد محــّدد ألســباب سياســية أو جيوسياســية. فال ــاه بل ــام أو فــي تدفقــات الطاقــة باتج ع
ــة إيقــاف التدفــق  ــك إمكاني ــر للحــدود، تمل ــاج والتدفــق الطاقــي العاب ــر المباشــر بشــروط اإلنت ــم والتأثي التحك
ــا تســتطيع الواليــات المتحــدة  الطاقــي، األمــر الــذي جــرى فــي مناســبات عــدة فــي التاريــخ الحديــث54. حاليًّ
القيــام بذلــك نتيجــة دور الشــركات الدائــرة فــي فلكهــا فــي عمليــة اإلنتــاج، باإلضافــة إلــى وجودهــا العســكري 

المباشــر فــي منطقــة الخليــج وإحاطتهــا العســكرية بطــرق نقــل الطاقــة باتجــاه الصيــن.

تعمــل الصيــن علــى تحقيــق أمنهــا الطاقــي الخارجــي عبــر االســتثمار المباشــر فــي الخــارج بالحصــول علــى 
ــك علــى دور  ــدول المســتقبلة لاســتثمار55، معتمــدة بذل ــاج فــي ال ــة فــي النفــط، بتوســيع اإلنت حقــوق ملكي
شــركات الدولــة التــي يشــير بعضهــم إلــى أّن محــددات نشــاطاتها هــي محــض تجاريــة واقتصاديــة، فــي حيــن 
يــرى بعضهــم اآلخــر أنهــا تعمــل أيًضــا ضمــن محــددات سياســية-اجتماعية إذ تضبــط الدولــة الصينيــة االتجاهــات 
العامــة الســتثماراتها56. يتــم التدليــل علــى ذلــك عبــر عــدة أمثلــة تــم اتخــاذ فيهــا قــرارات اســتثمارية ذات طابــع 
فــوق تجــاري، مثــل دفــع ســعر ال يتوافــق مــع القيمــة الســوقية فــي صفقــة تملــك شــركات نيكســن الكنديــة 
)ســعر شــراء أعلــى بـــ%61 مــن قيمــة أســهم الشــركة الســوقية(57, باإلضافــة لاســتثمار فــي مناطــق غيــر آمنــة 
ــه الشــركات األخــرى. إذا يمكــن فهــم  ــذي تخــرج في ا مثــل العــراق والســودان فــي الوقــت ال ا وسياســيًّ عســكريًّ
محــددات النشــاط االســتثماري الخارجــي لهــذه الشــركات بالســعي لتحقيــق تــوازن بيــن ضمــان المــاءة الماليــة، 

وتوفيــر الطاقــة الرخيصــة الازمــة للنمــو االقتصــادي الصينــي.58

إًذا تعمــل الصيــن علــى تأميــن إمداداتهــا النفطيــة فــي الشــرق األوســط عبــر االســتثمار والتملــك المباشــر فــي 
مســتويات عــدة مــن عمليــة إنتــاج البتروكيماويــات مــن االســتخراج إلــى التكريــر، وعبــر تطويــر الحقــول وتوســيع 
طاقتهــا اإلنتاجيــة وتشــييد المصافــي ومصانــع التكريــر. كمــا تتركــز اســتثماراتها، فــي العــراق، والســودان، 
ــرول  ــة للبت ــة الصيني ــن اســتثمارات الشــركة الوطني ــدول )3( يبي ــران. الج ــارات، والســعودية، وعمــان وإي واإلم

فــي كل مــن الســودان والعــراق.

الجدول 3 - استثمارات شركة النفط الوطنية الصينية CNPC في العراق والسودان

الدورالحصةالشركاءالعام

العراق

 2008China North Industries Corp. and SOMOحقل الدهب
)both Chinese(

مشّغل37.5%

 2009Total, Petronas and Missan Oil Companyحلفايا
)MOC(

مشّغل45%

طرف تعاقدي2009BP and SOMO46.4%الرميلة



 ,)2014ExxonMobil 32.7%, Pertamina )19.6%القرنة الغربية-1
ITOCHU )10%( and Oil Exploration 
Company of Iraq)5%(  

طرف تعاقدي32.7%

السودان

مشّغل1995Sudapet)5%( 95%السودان بلوك 6
بلوك  السودان 

1/2/4
1997Petronas )30%( ONGC )25%( Sudapet)5%( 40%مشّغل

بلوك  السودان 
3/7

2000Petronas )40%(  Sudapet )8%( Sinopec 
)6%( TriOcean, by 5%

مشّغل41%

بلوك  السودان 
15

2005Petronas )35%( Sudapet )15%( Express 
)10%( Hi-Tech)5%( 

مشّغل35%

بلوك  السودان 
13

2007Pertamina )15%( Sudapet )15%( Express 
)10%( Africa Energy )10%( Dindir)10%( 

مشّغل40%

CNPC المصدر: موقع

إّن إلقــاء نظــرة علــى األرقــام المتاحــة حــول اســتثمارات شــركات النفــط الصينيــة فــي الخــارج يشــير إلــى انتشــارها 
فــي أكثــر مــن 42 دولــة نصفهــا فــي الشــرق األوســط، علــى أّن الشــروط االســتثمارية تعطيهــا الحــق فــي تحديــد 
لمــن وكيــف يتــم بيــع اإلنتــاج النفطي.59 يشــير متتبــع االســتثمارات الصينــي إلــى أّن قيمــة االســتثمارات الصينيــة 
فــي قطاعــي النفــط والغــاز فــي الشــرق األوســط بيــن عامــي 2005 و2019 بلغــت 43 مليــار دوالر )منهــا مــا يقــارب 

الـــ 14 مليــاًرا فــي العــراق والـــ 10 مليــارات فــي الســعودية(.

أنتجــت الشــركات الصينيــة فــي الخــارج 2.1 مليــون برميــل باليــوم فــي 2013 أو مــا يعــادل نصــف إنتاجهــا النفطــي 
المحلــي60. كمــا يتجــه نصــف هــذا اإلنتــاج مباشــرة إلــى الصيــن، وتحديــًدا النفــط الخــام العراقــي والســوداني 
ــارج  ــا خ ــة النفطــي مــن مجمــل إنتاجه ــة الصيني ــاج شــركات الدول ــام 2013 نســبة انت واألنغولــي61. بلغــت فــي الع
الصيــن العــراق %26. هــذا وتصــّدر العــراق الموقــع األول مــن حيــث حصــة إنتــاج الشــركات الصينيــة فــي الخــارج مــن 

ــة السادســة بنســبة 5%62. ــا بنســبة %22, واحتلــت مصــر المرتب النفــط والغــاز مًع

ــق الترتيبــات  ــا تأميــن النفــط ال يتوقــف علــى تأميــن شــروط الحصــول عليــه بشــكل مســتدام، بــل أيًضــا يتعّل طبًع
ــه. ــة المرتبطــة بتجارت ــة والمالي النقدي

  مستقبل البترويوان والعالقات الصينية الشرق أوسطية

أطلقــت الصيــن فــي العــام 2018 عقــد البترويــوان الــذي يتــم علــى أساســه بيــع النفــط باليــوان كاســرًة بذلــك هيمنــة 
الــدوالر علــى تســعير النفــط، األمــر الــذي يأتــي ضمــن المســعى الصينــي لتدويــل عملتهــا بهــدف رفــع مســتوى 
اســتقاليتها لنقديــة وذلــك عبــر رفــع قدرتهــا التســعيرية للمــواد األوليــة63 فــي مواجهــة قــوى الســوق، إذ إّن قدرتهــا 
محــدودة بكــون الــدوالر هــو العملــة الدوليــة لتبــادل النفــط، وهــي ال تســتطيع التأثيــر علــى السياســة النقديــة 
ــواردات  ــا للرئيــس الســابق لبنــك الصــادرات وال ــة. وفًق ــر بدورهــا علــى أســعار النفــط العالمي ــة، التــي تؤث األميركي
الصينــي، تكبــدت بكيــن خســارات ماليــة كبــرى فــي 2007 قدرهــا 18.4 مليــار دوالر إضافيــة علــى وارداتهــا النفطيــة 
نتيجــة الضــخ المتزايــد للــدوالر فــي االقتصــاد العالمــي الــذي رفــع أســعار النفــط64. حتــى اآلن أطلقــت الصيــن 
خمســة عقــود ســلع أساســية مســّعرة باليــوان متاحــة للتــداول مــن قبــل المســتثمرين األجانــب: النفــط الخــام، وخــام 

الحديــد، والمطــاط الطبيعــي، والنحــاس المحــّزم )bonded copper(، وزيــت الوقــود منخفــض الكبريــت. 

يعــّد البترويــوان أداة ســوقية مــدارة مــن قبــل بورصــة شــانغهاي المملوكــة للدولــة، والجديــر باإلشــارة هــو أّن مصــدر 
النفــط المتــداول وفًقــا للعقــد يأتــي مــن منطقــة الخليــج والعــراق باإلضافــة للنفــط المنتــج فــي الصيــن65. الجديــر 
بالتنويــه هنــا هــو أّن تغّيــر مســارات التجــارة وتدفقــات رأس المــال علــى المســتوى اإلقليمــي قــد قّلــل مــن فعاليــة 
اتفاقيــات البتــرودوالر التــي حــددت االقتصــاد األميركــي كوجهــة أساســية إلعــادة تدويــر فوائــض حصيلــة تصديــر 
النفــط، وحــددت الــدوالر كعملــة تبادلــه الحصريــة. إذ أصبحــت الصيــن ال الواليــات المتحــدة، هــي الوجهــة األساســية 



إلعــادة تدويــر فوائــض البتــرودوالر الخليجــي عبــر القنــاة التجاريــة66.

بالتــوازي، فــإّن التطــورات المتســارعة فــي إعــادة هيكلــة األســواق الماليــة الصينيــة تشــكل أرضيــة ماديــة لتوســيع 
عمليــة تســعير النفــط باليــوان. فرغــم أن بكيــن لــم تحــرر أســواقها الماليــة بالطريقــة النيوليبراليــة67، إاّل أنهــا بــدأت 
بفتــح حســابات رأس المــال مّتبعــة بذلــك مقاربــة مركبــة وتجريبيــة تتوافــق مــع نموذجهــا التنمــوي68، وفــق إدارة 
ــة التحكــم بأســعار صــرف العملــة  إبداعيــة لمعضلــة الثالــوث النقــدي )Monetary Trilemma( وبمــا يســمح للدول
ــد ذلــك انفتاًحــا متنــوع  وعلــى تدفقــات رؤوس األمــوال العابــرة للحــدود وعلــى الســوق الماليــة المحليــة69. لقــد وّل
المســتويات وفًقــا لطابــع المســتثمرين ولطابــع الهــدف مــن النشــاط االقتصــادي، كالتمييــز بيــن المســتثمر المحلــي 
واألجنبــي، بيــن التدفقــات الخارجــة )Offshore( والداخلــة ))Onshore، وبيــن المســتثمرين الحقيقييــن والمضاربين، 
وذلــك بهــدف منــع تراكــم مخاطــر ماليــة كبــرى ولوضــع النشــاطات الماليــة فــي خدمــة االقتصــاد الحقيقــي70. أنشــأت 
هــذه المقاربــة قنــوات فعالــة ومتوّســعة تضمــن لحاملــي اليــوان فــي الخــارج االســتثمار فــي المراكــز الماليــة 
الصينيــة، االمــر الــذي ُترجــم أخيــًرا بتســارع تدفــق المســتثمرين الخارجييــن نحــو األصــول الصينيــة )تحديــًدا ســندات 
ــاز بانخفــاض مخاطرهــا وارتفــاع  الدولــة بنســبة %85 مــن جملــة مــا يحملــه األجانــب مــن أصــول صينيــة( التــي تمت
عوائدهــا؛ مــا يعنــي أّن أحــد الشــروط األساســية لتســعير النفــط باليــوان قــد بــدأ بالتحقــق، أال وهــو وجــود فــرص 

اســتثمارية مربحــة مقومــة بالعملــة الصينيــة لتوظيــف الفائــض النقــدي الناتــج عــن بيــع النفــط باليــوان71.

 أمــا فــي مــا يخــص دور العاقــات الصينيــة الشــرق أوســطية فــي دفــع هــذه العمليــة إلــى األمــام، فــإّن بنيــة 
ووزن العاقــات االقتصاديــة بيــن الــدول الشــرق أوســطية المصــدر للنفــط مــع الصيــن، تهّيــئ األرضيــة الماديــة 
لتســعير صــادرات النفــط إلــى الصيــن باليــوان، علــى األقــل بمــا يســمح بتغطيــة واردات هــذه الــدول مــن الصيــن 
ويمــول عقــود االســتثمار الصينيــة فــي المنطقــة ويمــّول اســتثمارات الخليــج فــي الصيــن72. باإلضافــة لذلــك، 
فــإّن تســعير النفــط باليــوان ســيتطلب تغييــر نظــام الربــط بالــدوالر الُمعتمــد فــي معظــم دول التعــاون الخليجــي 
)ماعــدا الكويــت التــي أوقفتــه فــي العــام 2008(، نحــو نظــام ربــط بســلة عمات تتضمن الــدوالر واليــورو واليوان، 
األمــر الــذي يعــد أكثــر مؤامــة لبنيــة العاقــات االقتصاديــة الدوليــة لبلــدان الخليــج، تحديــًدا فــي ســياق تراجــع الثقــة 

الــدوالر األميركــي73.

وفــي داللــة علــى االتجــاه الممكــن لتطــور األمــور، فــإّن مصــّدري النفــط فــي الخليــج هــم مــن بيــن المســاهمين األكثر 
فاعليــة فــي مختلــف قنــوات تدويــل اليــوان؛ إذ تســتثمر دول مجلــس التعــاون بنشــاط نســبي فــي القنــوات الحاليــة 
لعمليــة التدويــل، ونشــطت أخيــًرا مؤسســات فــي الســعودية واإلمــارات وقطــر والكويــت فــي األســواق الماليــة 
وأســواق رأس المــال الصينيــة، وذلــك عبــر البرنامــج الصينــي للمســتثمرين األجانــب )انظــر الجــدول )4((. ففــي 
الشــهر التاســع مــن 2021 ُصّنــف صنــدوق أبــو ظبــي الســيادي بالمرتبــة الخامســة مــن حيــث حجــم االســتثمارات فــي 
البرنامــج باعتبــاره يحــوز قرابــة 1.4 مليــار دوالر مــن األســهم الصينيــة )A-shares( بارتفــاع قــدره 1.1 مليــار مقارنــة 

بالعــام 201574.

الجدول 4- مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي المؤهلين لدخول السوق المالية الصينية 

طبيعة المنظمات البلد التاريخ المنظمة

مؤسسة عامة السعودية 19-08-2021 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

صندوق ثروة سيادي الكويت 24-08-2021 مكتب االستثمار الكويتي

صندوق استثمارات خاص اإلمارات 16-06-2021 المحور لاستثمارات التجارية

صندوق ثروة سيادي قطر 25-09-2021 قطر القابضة  

صندوق ثروة سيادي اإلمارات 03-12-2008 صندوق أبو ظبي السيادي

صندوق ثروة سيادي السعودية تّم إيداع طلب االنضمام 
نهاية 2021 صندوق االستثمارات العام السعودي

المصدر: لجنة تنظيم السندات الصينية 

كمــا اســتمر إصــدار الديــون المقومــة باليــوان فــي االرتفــاع فــي منطقــة الخليــج، إذ أصــدرت أربعــة بنــوك فــي 
قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة ســندات ديــن بأكثــر مــن 2,5 مليــار دوالر فــي العــام 2020، كمــا هــو موضــح 
فــي الجــدول 5. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن كا البلديــن مــن بيــن الُمصِدريــن األكثــر نشــاًطا فــي هــذا المجــال، إذ 



ســاهما فــي لنــدن بـــ 52 إصــداًرا مــن إجمالــي 137، وفــي لوكســمبورغ بـــ 40 إصــدار مــن 252. هــذا وقــد صّنــف 
مؤشــر FTSE Dim Sum Bond Index بنــك أبــو ظبــي األول فــي المرتبــة الخامســة وبنــك قطــر الوطنــي فــي 

ريــن لــألوراق الماليــة المقّومــة باليــوان75. المرتبــة الســابعة بيــن أكبــر عشــر ُمصدِّ

الجدول 5- اإلصدارات القطرية واإلماراتية لسندات دين اليوان خال عامين- مليون يوان

20192020الجهة المصدرةسوق اإلصدار 

2,0206,632بنك قطر الوطنيلندن

2,4735,878بنك أبو ظبي األول

1,175882بنك المشرقلوكسمبورغ

NBD 3,042.71,706بنك اإلمارات دبي الوطني

8,708.715,098المجمل

المصدر: حسابات الباحث من بيانات سوقي لندن ولوكسمبورغ

كمــا يتزايــد اســتخدام اليــوان الصينــي فــي التبــادل االقتصــادي بيــن دول الخليــج والصيــن. فــي العــام 2015 
شــّكل اليــوان ٪74 و٪60، علــى التوالــي، مــن مجمــل قيمــة مدفوعــات اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر إلــى 
الصيــن وهونــغ كونــغ76. بحلــول أغســطس 2016، شــّكلت المدفوعــات باليــوان أكثــر مــن ٪80 مــن المدفوعــات 
المباشــرة بيــن اإلمــارات والصين/هونــج كونــج )وهــي المدفوعــات المرســلة والمســتلمة حســب القيمــة(. فــي 
العــام 2016 تجــاوز معــدل اســتخدام الكويــت لليــوان مــن المدفوعــات المباشــرة مــع الصيــن وهونــج كونــج 77.10٪

هــذا وقــد وقعــت الصيــن اتفاقيــات مبادلــة العمــات باليــوان )Currency Swap( مــع قطــر فــي العــام 2014 
ــم تجديدهــا مرتيــن  ــار دوالر( ومــع اإلمــارات فــي 2012 )ت ــة قدرهــا 11.4 ملي ــّم تجديدهــا مــرة بقيمــة تراكمي )ت
بقيمــة تراكميــة 18.5 مليــار دوالر(، باإلضافــة إلــى تركيــا فــي 2012 )تــم تجديدهــا مرتيــن بمبلــغ تراكمــي 5.1 
مليــار دوالر(، كمــا ُوّقعــت اتفاقيــة مماثلــة مــع مصــر عــام 2016 )بقيمــة 2.7 مليــار دوالر(. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تــّم إنشــاء مركــز لمقاصــة لليــوان فــي المنطقــة )حيــث يجــري تــداول اليــوان بالعمــات المحليــة دون الحاجــة 
إلــى المــرور بالــدوالر( وذلــك فــي قطــر عــام 2015، وفــي اإلمــارات عــام 2016. وقــد ســجلت منطقــة الشــرق 
ــل  ــوان مقاب ــة التــي تســتخدم الي ــة فــي عــدد المؤسســات المالي ــادة إقليمي ــر زي ــا أكب األوســط وشــمال إفريقي
ــى 173 فــي 2019 78. كمــا بلغــت  ــة فقــط فــي العــام 2013 إل ــدوالر، ليرتفــع العــدد مــن 61 مؤسســة مالي ال
قيمــة عمليــات المقاصــة باليــوان فــي اإلمــارات 53.02 مليــار يــوان فــي العــام 201979، حيــث اعتبــرت اإلمــارات 

.SWIFT ــا لتقاريــر العربيــة المتحــدة مركــز مقاصــة اليــوان األســرع نمــوًا فــي العالــم عــام 2018 وفًق

يبــدو أّن اإلمــارات تعمــل علــى أن تتحــول إلــى المركــز إقليمــي للتدفقــات الماليــة باليــوان80، حيــث اتفــق 
كّل مــن ســوق أبــو ظبــي العالمــي، الــذي يعــّد المركــز المالــي الدولــي لإلمــارات، علــى التعــاون مــع بورصــة 
شــنغهاي إلنشــاء ســوق تبــادل مرتبــط بمشــروع الحــزام والطريــق، مــع التركيــز علــى التجــارة الخارجية واالســتثمار 
الصينييــن وبمــا يدعــم تدويــل اليــوان الصينــي فــي المنطقــة81. وبدورهــا اعترفــت المؤسســات الماليــة 
الصينيــة بمركــز دبــي المالــي العالمــي )بمــا فــي ذلــك بنــوك السياســات الحكوميــة الصينيــة األربعــة األكثــر 
فاعليــة فــي تدويــل اليــوان(، كعقــدة مركزيــة فــي مبــادرة الحــزام والطريــق وفًقــا للرئيــس التنفيــذي للمركــز82. 
بحلــول العــام 2015، ضاعفــت البنــوك الصينيــة ميزانيتهــا العموميــة فــي مركــز دبــي مقارنــة بمنتصــف العــام 
ــي  ــز دب ــي األصــول فــي مرك ــع إجمال ــة مــا يقــارب رب ــوك الصيني ــول العــام 2018 شــّكلت البن 2014 83، وبحل

المالــي العالمــي84.

تجــدر اإلشــارة أيضــًا إلــى إدراج بورصــة دبــي أول عقــود الذهــب اآلجلــة الخارجيــة المقومــة باليــوان بالربــط مــع 
مؤشــر بورصــة شــنغهاي للذهــب، باإلضافــة إلدراجهــا للعقــود اآلجلــة لتحويــل الــدوالر- يــوان باالتجاهيــن. كمــا 
تنبغــي اإلشــارة إلــى المســتوى المتقــدم للتعــاون فــي مجــال تطويــر أنظمــة الدفــع البديلــة، حيــث يشــارك 
ــر نظــام دفــع متعــدد  ــغ فــي تطوي ــغ كون ــد وهون ــن وتايان ــه مــن الصي ــي مــع نظرائ ــزي اإلمارات ــك المرك البن
ــأّن  ــر الحــدود يعتمــد علــى العمــات الرقميــة. لقــد بلغــت التجربــة مرحلــة متقدمــة، مــع العلــم ب العمــات عب
ــه فــي نظــام الدفــع العالمــي الحالــي المهيمــن عليهــا مــن  األداء التقنــي لهــذا النظــام أعلــى ممــا هــو علي

الواليــات المتحــدة85.



  خاتمة: السياســة األميركية في الشــرق األوســط في ضوء الدور الصيني

ُتظهــر الدراســة أن تعّمــق الوجــود االقتصــادي الصينــي فــي الشــرق األوســط ال يمكــن اختصــاره لمجــرد 
ــب دراســة هــذا  ــأّن قــراءة أشــمل تتطل ــي لفائــض رأس المــال كمــا يعتقــد هارفــي86، وب ــادة تموضــع مكان إع
العامــل بالتفاعــل مــع التناقضــات والضــرورات التــي يفرضهــا االقتصاد-السياســي لنمــوذج التنميــة الصينــي، 

وتفرضهــا الصراعــات الجيوسياســية للمرحلــة التاريخيــة الراهنــة.

مــن الجديــر باإلشــارة بــأّن مــن بيــن محــّددات مســتقبل مبــادرة الحــزام والطريــق عامليــن مترابطيــن، األول 
هــو مســتوى االســتقرار السياســي واألمنــي فــي األماكــن الجغرافيــة الشاســعة التــي تمــر عبرهــا مشــاريع 
المبــادرة، والثانــي هــو طابــع الــرد األميركــي علــى هــذه المبــادرة87. إذ تنظــر الواليــات المتحــدة بعيــن القلــق 
للتحــوالت الجاريــة داخــل رقعــة آوراســيا إثــر تعّمــق الروابــط االقتصاديــة بيــن كتلهــا األساســية فــي آســيا 
وأوروبــا الغربيــة والشــرقية, فلطالمــا كان مــن الثوابــت األساســية فــي الجيواســتراتيجية األميركيــة هــو لعــب 
دور »المــوازن الخارجــي« آلوراســيا »الــذي يعمــل علــى منــع نشــوء قــوة اقليميــة فيهــا كــون حجــم المــوارد 
ــح  ــد للمصال ــة هــي »تهدي ــأن أي قــوة إقليمي ــي ب ــا يعن ــاري فيه ــة النشــاط االقتصــادي الج والســكان وطبيع
األميركيــة«, وكــون العاقــات البينيــة للــدول واألقاليــم فــي آوراســيا ال تســمح بـ«منــع قيــام قــوة إقليميــة 

ــي«88. بشــكل تلقائ

إّن تعّمــق العاقــات االقتصاديــة البيــن آرواســية ومــن بينهــا الصينيــة الشــرق أوســطية ال يهــّدد فقــط ترتيبــات 
حيويــة ووجوديــة بالنســبة للواليــات المتحــدة مثــل البتــرودوالر, بــل قــد ُيخّفــض مــن قيمــة ووظيفــة رأس المــال 
ــة لألطــراف  ــح االقتصادي ــة المصال ــًرا فــي بني السياســي لهــا فــي المنطقــة، إذ ُتشــّكل هــذه العاقــات تغيي
ــة للــدول ولــألوزان النســبية  ــة لتحديــد اتجــاه السياســات الخارجي ــة مادي ــذي ُيعــّد أرضي المنخرطــة بهــا، األمــر ال
التــي تعطيهــا لعاقاتهــا السياســية الدوليــة، األمــر الــذي يمكــن تلّمســه عبــر مســتوى حماســة حلفــاء أميــركا 
بالخليــج لتطويــر العاقــات مــع الصيــن فــي قضايــا ذات آثــر ســلبي كبيــر علــى واشــنطن وموقعهــا الدولــي. 
ومــن المتوقــع أن ُتصبــح الــدول الشــريكة للصيــن أكثــر اســتجابة للتفضيــات السياســية الصينيــة، مّمــا يقلــل 
مــن حجــم القــوى التــي ســتنخرط فــي أحــاف أميركيــة معاديــة للصيــن، فالميــل العــام هــو االســتناد إلــى الــوزن 
والــدور الصينــي إلعــادة ضبــط عاقاتهــا السياســية باتجــاه »أكثــر توازًنــا« وأقــل اعتمــاًدا علــى واشــنطن89، كمــا 
يشــير بعضهــم إلــى أّن أي محاولــة لدفــع الــدول الحليفــة ألميــركا ألخــذ موقــف مــن الصــراع األميركــي الصينــي 

قــد تــؤدي إلــى اختيارهــم الصيــن90. 

تبًعــا ألريغــي يوجــد أمــام واشــنطن ثاثــة خيــارات اســتراتيجية لمواجهــة الصعــود الصينــي عبــر العالــم والتــي 
تتــراوح مــن إعــادة الضبــط والتكيــف للنمــوذج األميركــي بهــدف التســوية مــع الصيــن بحيــث يتــم تأميــن اســتقرار 
ــاردة،  ــر نمــط تحالفــات الحــرب الب ــرح هنــري كيســنجر(، إلــى المواجهــة عب ــة )مقت المنظومــة الرأســمالية العالمي
مــروًرا بسياســة تــوزان القــوى وفــرق تســد )ضــرب القــوى ببعضهــا( الــذي ال يضعــف فقــط الصيــن وإنمــا أيًضــا 
اليابــان والهنــد وغيرهــا مــن الــدول91. وفــي الســياق الــذي أعلنــت فيــه واشــنطن بّكيــن »منافــس علــى صعيــد 
ــر بسياســات  ــراءات الضاغطــة عليهــا، مــن المناســب التفكي ــد اإلج ــة النظــام« )systemic rival( مــع تصعي بني
أميــركا فــي الشــرق األوســط بالربــط بالــدور الصينــي فيــه، وفًقــا لفرضيــة اســتراتيجية »تــوازن القــوى« ضمــن 
ــا عبــر الجغرافيــة العالميــة وفــي الشــرق األوســط،  محاولــة لفهــم كيفيــة تموضــع هــذه االســتراتيجية مكانيًّ
وبمــا يســمح بتجــاوز الخطــاب التبريــري الســائد فــي الغــرب حــول »أخطــاء« السياســة األميركيــة فــي المنطقــة؛ 
فعندمــا تتكــرر »األخطــاء« بشــكل دائــم يجــب البحــث عــن القانونيــة الموضوعيــة الحاكمــة لذلــك. الجديــر بالتنويــه 
هــو تحــّول طابــع وموضــوع الصراعــات بيــن الــدول العظمــى فــي عصــر الســاح النــووي مــن مواجهــات 
مباشــرة إلــى أخــرى غيــر مباشــرة مثــل المواجهــات التــي تســتهدف شــبكات الترابــط والوصــل التجــاري والمالــي 
ا إلــى الحــروب  والنقــدي والمعلوماتــي والبنــى التحتيــة )Connectivity Wars(92 بمــا فيــه باالســتناد عســكريًّ
محــدودة الشــدة )Low Intensity Warfare( وعبــر توظيــف االنفجــارات االجتماعيــة الموضوعيــة للسياســات 

النيوليبراليــة ضمــن الحــروب بالوكالــة93.

ــة لاســتقرار94،  ــة المزعزع ــى ســمته البنيوي ــة عل ــة فــي المنطق ــام للسياســات األميركي ــط الع ــد حافــظ الخ لق
مــن الحــرب علــى العــراق وفــرط جهــاز الدولــة، إلــى الحــرب فــي ليبيــا واليمــن، إلــى الــدور االســتقطابي الــذي 
أّدتــه واشــنطن فــي ســوريا، إلــى تشــجيع الصــراع الســعودي-اإليراني، إلــى عــدم اســتخدم واشــنطن روافــع 
ــدت  ــذي أب ــة الســام« فــي فلســطين فــي الوقــت ال ــا يســمى بـــ »عملي ــى إســرائيل ضمــن م ــا عل ضغطه
القــوى المتنفــذة فــي الســلطة الفلســطينية اســتعداًدا لتقديــم تنــازالت تاريخيــة إلــخ. إذ يمكــن اعتبــار حالــة 



عــدم االســتقرار المتصاعــدة فــي المنطقــة واحــدة مــن تعبيــرات فوضــى النظــام العالمــي التــي تنبــأ بهــا 
ــة. ــر موازيــن القــوى الدولي ــف مــع تغيي ــركا التكّي أريغــي فــي حــال رفــض أمي

المؤكــد أّن اســتمرار وتوّســع حــاالت التدهــور األمنــي واالنقســام السياســي فــي المنطقــة ال يخجمــان مصالــح 
الصيــن، وتشــكل عائًقــا فــي وجــه تطبيــق مبــادرة الحــزام والطريــق، مثــل انخفــاض اإلنتــاج النفطــي الصينــي 
لمســتويات قياســية فــي كل مــن الســودان وليبيــا95، وإعاقــة تنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة أخيــًرا فــي لبنــان، وأثــر 

الخــاف الســعودي اإليرانــي علــى الوصــل البــري بينهمــا وعلــى االســتقرار األمنــي فــي الخليــج إلــخ.  

نهايــًة، تبقــى درجــة تحقــق أهــداف مبــادرة الحــزام والطريــق فــي المنطقــة وفــي العالــم وأثرهــا علــى النظــام 
الرأســمالي رهًنــا لمحــددات عــدة داخليــة صينيــة وخارجيــة، لكــّن المؤكــد أن الوجــود الصينــي فــي الشــرق 
األوســط يشــّكل أحــد عوامــل إعــادة إنتــاج الفضــاء المكانــي للمنطقــة وذلــك عبــر الــدور المباشــر للصيــن، وعبــر 

طابــع تفاعــل دولهــا والواليــات المتحــدة مــع هــذا الوجــود. 
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