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 لخصالم

عبء الديون لذا فإن  ،من خالل زيادة الديون 9112عام لقد تم تمويل نمو االقتصاد الصيني منذ  

مالية في الصين عواقب وخيمة على الألزمة لسيكون و ،يد يهدد استقرار االقتصاد الصينيالمتزا

ال يثقون بالدولة ، خاصة بعد القيود المفروضة على االقتصاد العالمي. المواطنون الصينيون 

الصينية وتعزيز  تحقيق االستقرار في األسواق الماليةالى خطة الصين تهدف   .صادرات رأس المال

في مواجهة الطلب المحلي الراكد ، و. ليس ممكنا   لكن تحقيق الهدفين في نفس الوقت ،النمو االقتصادي

(. الديونحجم على أساس زيادة االقتصادي الذي لم ينجح حتى اآلن )تحاول الصين تصدير النموذج 

 المتلقيةتعاني بعض البلدان .  (BRI) هي مبادرة الحزام والطريق الديون الخاصةداة لتصدير إن األ

، مثل بكثافة، اقترضت العديد من دول طريق الحرير  وفعال  من حالة خطيرة من المديونية الزائدة. 

، من البنوك الحكومية الصينية في السنوات األخيرة. لمالديف وإثيوبيا وسريالنكا ماليزيا وجزر ا

أصبحت الصين منخرطة بشكل متزايد في وقد   .للمشروع الصيني المناطقفي بعض وهناك مقاومة 

ا تداعيات عسكرية وأمنية وإيران.  باإلضافة إلى الظروف االقتصادية المواتية ، سيكون للشراكة أيض 

يفرض الضغط توسيع نفوذها في الشرق األوسط. وهذا في كبيرة من منظور جيوسياسي ، وبالتالي 

  .على دول الخليج  وخاصة السعودية

األوروبية ودول الخليج والواليات  على الدول ينبغيهذه المديونية المفرطة الخطيرة ،  ولتفادي

، وخاصة للدول  ليابانكاالبنية بنيتها التحتية المتحدة الرد على استراتيجيات الصين وإطالق مبادرة 

إلنقاذ هذه الدول من اإلفراط في و .وهكذا تُمنح القروض دون فوائدالنامية والدول اآلسيوية الناشئة. 

دوًرا مهًما ان تلعب والبنوك اإلسالمية وصندوق النقد الدولي  يجب على مالية الجيل الثالث التنمية

  .من خالل توفير ائتمان سخي بدون فوائد

ا بدون جودة ، و ا "نوعي ا" أو نمو  يؤثر على وف في الصين ، فسففي حالة تباطئه سواء كان نمو 

ا نما الناتج المحلي معهد االقتصاد األلماني السيناريو التالي: "إذ قّدروهنا االقتصاد العالمي. 

مما  9192القيمة الحقيقية بحلول عام من دل نقطة مئوية واحدة أقل سنويًا اإلجمالي الصيني بمع

نقطة مئوية  9.2هو مفترض حاليًا ، فإن نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سيكون أقل بمقدار 

ئة ، سيكون هناك نمو أقل بنسبة إذا انهار نمو الصين بنسبة تصل إلى ثالثة في الماو". بشكل عام

"طريق الحرير الجديد"  -ثمانية في المائة في جميع أنحاء العالم ، وإذا نجحت مبادرة الحزام والطريق 

 وهذهفإن الدولة الصينية ستستفيد من الفوائد طويلة األجل والمدفوعات الرئيسية للمقترضين.  -

 .دولة 925تثمارات الصينية في أكثر من أكثر من مليار دوالر من االستتطلّب المبادرة 

 

 :داف البحث في هذا العمل هياه

تحليل اإلطار االقتصادي والقانوني لتنفيذ االستثمارات الصينية تحت اسم طريق الحرير  .9

 .الجديد في العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق األوسط بشكل خاص
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 عالمية على االستثمارات الصينية المساعدة صانعي السياسات والمستثمرين من خالل الرقابة  .2

  .سلبياتها ومزاياهابومبادرة الحزام والطريق 

وتحديد القيود  ةالمباشر ةاألجنبي اتتحديد النتائج التي تم الحصول عليها في جذب االستثمار .3

من أجل تكثيف دخول وخروج االستثمارات. تتمثل إحدى افتراضات التكامل للعديد من 

االمتثال لشروط اتفاقية االستقرار و (BRI) في مبادرة الحزام والطريقالبلدان في الصين 

رجال والمشاركة ، مما يعني تنفيذ اإلصالحات االقتصادية بهدف تعزيز االقتصاد وبيئة 

. ةالخاص ةوالوطني ةاألجنبي اتالمناخ المالئم لالستثمار وايجادوالسياسات االقتصادية األعمال 

في النقدي لإلطار القانوني والمؤسسي لمبادرة الحزام والطريق ، و وينعكس العمل في التحليل

جاذبية ومخاطر استثمارات رأس للوقوف على مدى تقييم النتائج التي تم تحقيقها والتوصيات 

  .المال الصيني في جميع أنحاء العالم

   و TOTAL_INVESTMENT إلظهار درجة التأثير اإليجابي أو السلبي المحتمل لـ .4

IMPORT_GOODS_SERVICES  و EXPORT_GOODS_SERVICES و 

FDI_INFLOWS و FDI_OUTFLOWS و GROSS_DOMASTIC_SAVING و 

DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVATE   الناتج المحلي اإلجماليعلى في السلسلة الزمنية  

 .للصين

زيادة الناتج المحلي اإلجمالي تعني التنمية االقتصادية. باإلضافة إلى ذلك فإن الزيادة في  .5

الناتج المحلي اإلجمالي هي عنصر مهم لتحسين مستوى المعيشة )الرفاهية( وتقليل البطالة ، 

باإلضافة إلى عوامل أخرى داخلية وخارجية مهمة تؤثر على النمو االقتصادي للدول وتحدده 

، والتجارة المفتوحة ، والتضخم ، وعدم استقرار سعر وحقوق االنسان ل الديمقراطية ، مث

الصرف بسبب التدفقات الرأسمالية الخارجة واإلصالح االقتصادي إلجراء إصالح هيكلي 

االستثمار المؤسسي األجنبي واالستثمار األجنبي كالدولية  رؤوس االموالقوي في تدفقات 

  .المباشر
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  قدمةمال

هي سياسة خارجية واستراتيجية اقتصادية لجمهورية  (OBOR) "مبادرة "حزام واحد ، طريق واحد

و "طريق الحرير  البريالصين الشعبية. المصطلح مشتق من "الحزام االقتصادي لطريق الحرير" 

المفاهيم التي قدمها رئيس جمهورية الصين الشعبية ، شي وهي البحري للقرن الحادي والعشرين" ، 

التنمية. وفق ا لخطة الصين ، يجب أن يحقق سياسات سيق تنفي اطار . ... 2093جين بينغ ، في عام 

العديد من البلدان على تطوير البنية التحتية من النقل ان تساعد المبادرة  :طريق الحرير األهداف التالية

المسافة  تقليص .إلى الطاقة الكهربائية وتعزيز التجارة بين كل دولة وتحقيق منافع اقتصادية متبادلة

ا  بتوفير مع األمل ز االقتصاد العالمي ،يعزتبين كل بلد و ا مستمر  لكل بلد. لكن الصين  ومنافعتقدم 

ينمو االقتصاد الصيني بشكل أبطأ مما حيث ، الحرب التجارية مع الواليات المتحدة بتداعياتتشعر 

 قادمة،مشكلة ديدة ، مما يخلق جتقاوم الصين هذا بديون ، و(2،  9)األشكال  عاًما 01ه منذ كان علي

تبذل الحكومة قصارى جهدها لمواجهة التباطؤ في النمو. أوال  ، أعلنت الحكومة عن إعفاءات حيث 

وأخذت . 9112 ظلت الصين تغذي نموها بالديون منذ عاموقد مليار دوالر.  400ضريبية بقيمة 

في المائة  011الدين الوطني اآلن ما يقرب من يمثل ، وفي الوقت نفسه ، في تصاعدالديون المنزلية 

( ٪4113معظم الدين )وال يقع وينمو بمعدل أسرع من الناتج االقتصادي.  من الناتج المحلي اإلجمالي

بل يقع على عاتق الشركات واألسر والقطاع من الناتج المحلي اإلجمالي على عاتق الحكومة ، 

تريليون دوالر واألسر  9117بـ تحتل الشركات الصينية حاليًا المرتبة األولىو(. 0المصرفي )الشكل 

هذا يزيد من مخاطر حدوث أزمة مصرفية وائتمانية في الصين. وتريليون دوالر.  616الخاصة بـ 

، تضاعفت حصة القروض المعدومة في ميزانيات البنوك الصينية تقريبًا وفقًا  9109منذ عام و

 2091دل نمو االقتصاد الصيني لعام وفق ا لمعهد بروكينغز ، فإن معو  .لإلحصاءات الصينية الرسمية

ا وتقدر البط 30هو األدنى منذ  ( ومعدل نمو االقتصاد 5و 4األشكال  في المائة )ا 318الة بنحو عام 

ا. االنخفاض في القوى العاملة ال جدال فيه. في عام  40هو األدنى منذ  2020الصيني لعام  عام 

بالده بحاجة إلى نمو  في تقييم له إنتشيانغ ، قال رئيس الوزراء الصيني الحالي لي كه  2093

يمكن خلق عشرة ماليين و ،على األقل من أجل ضمان استقرار سوق العمل ٪712اقتصادي بنسبة 

  .فرصة عمل جديدة سنوي ا وسيبقى معدل البطالة ضمن الحدود

ا بنسبة  2029للعام الحالي  كالة بلومبيرغ وته للصين ، وفق ا لمسح أجر ٪511، يتوقع االقتصاديون نمو 

خلص معهد البحوث االقتصادية بجامعة بكين الشعبية إلى أن القيادة الشيوعية ما زالت  فيما. للخدمات

 اإليرادات الحكوميةان أي الوعد ، هذا هو : %518قادرة على تحقيق أحد أهم أهدافها بنمو قدره 

الخبراء يعتقدون أن الناتج . لكن العديد من 2020و  2090تضاعف في البالد بين عامي تسوف 

  .االقتصادي الحقيقي زاد بأقل من نصف قيمته الرسمية

على مدى فلكن صادرات رأس المال الحكومي الصيني ال تقتصر على مبادرة الحزام والطريق. 

السنوات الخمس عشرة الماضية ، اقترضت أكثر من مائة دولة نامية ، معظمها من آسيا وأفريقيا ، 

من الجدير بالذكر أنه و. وهذا يمثل تغييرا تاريخيا في تدفقات رأس المال عبر الحدود. من الصين

 باستثناء المقرضين والمقترضين ، ال يكاد أحد يعرف أي شيء عن هذه القروض. حتى بعد انضمام 
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Figure 1: 
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Figure 2: 
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Figure 3: 

 

 

 

Source: Global Debt Monitor, Devil in the details, January 15, 2019, pag 3. IIF, institute of 

international finance  

 

 

 

 

 



15 
 

Figure 4: 

 

 

Figure 5: 
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من غير ففي مجموعة البلدان التي تقدم تقاريرها إلى بنك التسويات الدولية في بازل ،  الصين

  .على انفرادالمعروف ما هي المبالغ التي أقرضتها الجمهورية الشعبية للبلدان 

مشكلة للحكومة  هالسنوات عديدة ، لم يكن هروب االموال رؤوسقيود المفروضة على تصدير المع 

في الحساب الجاري وتدفق رأس  فائض، كان للجمهورية الشعبية  2094إلى  9114من فالصينية. 

اشترى البنك المركزي العمالت األجنبية مقابل اليوان وقام وقد المال األجنبي الخاص إلى البالد. 

نمت المخزونات بشكل مطرد ووصلت إلى أعلى مستوى وبتكوين احتياطيات من العمالت األجنبية. 

ر. دعمت هذه التطورات جهود تريليون دوال 4 وحيث يبلغت 2094لها على اإلطالق في عام 

عالمية  الصين قوة كون الحكومة الصينية لتعزيز دور عملتها الوطنية في األسواق المالية الدولية. إن 

مع الدوالر على المدى المتوسط. في الوقت نفسه ، ال تهتم بها تحتاج إلى عملة يمكنها التعامل 

خفض اليوان ، فقد يُنظر إليه على أنه عالمة إذا ان ،أسعار الصرف بشدة الحكومة الصينية بتذبذب

على عدم االستقرار االقتصادي والضعف في الصين ، وقد يؤدي ذلك إلى اإلضرار بمصداقية 

 ض حجم فوائض الحساب الجاري للصينمن المثير للدهشة انخفاوالسياسة االقتصادية للرئيس شي. 

في المائة من  218أمريكي ، أي ما يعادل  مليار دوالر 304 بواقع ، كانت الزيادة 2095في عام ف

و  2007الناتج االقتصادي. وهذا أقل بكثير من أعلى المستويات المسجلة على اإلطالق في عامي 

مليار دوالر على  420مليار دوالر و  353، عندما كان فائض الحساب الجاري للصين  2008

 ٪111حلي في ذلك الوقت ، مثلت الفوائض التوالي. وبسبب االنخفاض الكبير في إجمالي الناتج الم

، وفق ا لألرقام األولية ، كان الفائض  2098( من الناتج القومي. في عام 2008) ٪119( و 2007)

من الناتج المحلي اإلجمالي . االقتصاد الصيني ، على عكس ألمانيا ، يحقق اآلن فقط زيادة  013٪

، يقلل هذا من النقد الموجه إلى فوائض الصين آخر  نبجامعتدلة جد ا في تجارة السلع والخدمات. من 

يوضح أن صادرات رأس المال الكبيرة لن تكون ممكنة إال على حساب آخر  جانبلكنه من ، 

قد تؤدي صادرات رأس المال الخاص أو حتى رأس المال الحكومي و. احتياطياتها من النقد األجنبي

على نطاق واسع إلى عجز في الحساب الجاري. لذلك ، ال يمكن للحكومة الصينية تمويل مبادرة 

لفترة طويلة بشكل والحزام والطريق إال إذا سمحت بقدر صغير من تصدير رأس المال الخاص. 

ستقرار سعر الصرف وتحرير حركات رأس المال في البالد مفاجئ ، تمكنت بكين من الحفاظ على ا

 . تدريجيا  

تريده إن ما مواطني الحزب الشيوعي قد أحبطوا خطط الحزب الشيوعي لبعض الوقت.  غير ان

 وذلك نظرا  إلى ان شقة أخرى في الصين ، بل االستثمار في جميع أنحاء العالمالصين ليس شراء 

الشيء إن . بهاأسواق األسهم مبالغ والعقارات ، قيمة  ، وحيثنادرةلد فرص االستثمار المربحة في الب

الوحيد المتبقي ألصحاب رأس المال هو التصدير غير المشروع لرأس المال. في وقت مبكر من عام 

مليار دوالر بين التحويالت التي أجرتها البنوك  500، لوحظ أن هناك فجوة تبلغ حوالي  2095

مليار إلى  212 وقد تدفق حواليوإحصاءات الواردات من الجمارك الصينية.الصينية للواردات 

، كان  2095مليار دوالر . في عام  917الخارج ، في حين أن الجمارك سجلت فقط واردات بقيمة 

هناك تغيير جذري في المسار. منذ ذلك الحين ، نظرت الحكومة الصينية إلى صادرات رأس المال 

ا ، من يونيوخطرا  وهذا ما لوحظ طوال العشرين تشكل الخاص على أنها  إلى  2094 /حزيران شهر 

مليار  312مليارات دوالر إلى  4انخفضت احتياطيات النقد األجنبي من إذ ،  2096 / شباطفبراير
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دوالر أمريكي للفرد سنويًا  01111على  المسموح اقتصرت صادرات رأس المالفي حين دوالر. 

إلى مما ادى الحين ، شدد البنك المركزي القيود على حركة رأس المال  ومنذ ذلك 9100منذ عام 

ا اليوم عما كان استقرار الوضع . لقد تغيرت التحديات التي يواجهها البنك بشكل كبير. إنه مختلف تمام 

يجب أن يضمن البنك المركزي الصيني أن المعروض النقدي المحلي وعليه في العقدين الماضيين. 

الخارجة وتراجع فوائض الحساب الجاري.  رؤوس األموالاٍف على الرغم من تدفقات ينمو بشكل ك

واضحة: كل من المستثمرين الصينيين واألجانب يقللون من استثماراتهم في  9100إشارة عام إن 

إذا أراد وزمة مالية. ألقد يكون هذا التغيير بالطبع نذير و. الصين لصالح االستثمارات في الخارج

الحفاظ على أمان رأس مالهم في الخارج ، فيمكن االفتراض أنهم لم يعد لديهم ثقة كبيرة في السكان 

اقتصادهم. بطبيعة الحال ، ال يقتصر عدم االستقرار المحتمل للنظام المالي الصيني على المستثمرين 

 .منيةاأل هاأن يكون لألزمة في الصين تداعياتايضا  يمكن ، بل فقط يةوعلماء المال

 

 

  : التنافس االقتصادي والسياسي بين الصين والواليات المتحدة0 -األول الباب

من البلدلن تتاجر مع الواليات المتحدة اكثر مما تفعل مع الصين، وبحلول  %80كان  2000قبل عام 

فقط ، كأن الخريطة تقول : كل مكان يخرج منه االمريكييون  %30انخفض هذا الرقم إلى  2098

نييون وكذلك يفعلون، كان الصعود الصيني اقتصاديا وسياسيا قلقا مستمرا لالدرات يحل فيه الصي

اراد اوباما مواجهة الصين بحرمانها من االسواق المحيطة بها وجعلها  2095االمريكية المتعاقبة. في 

تي لم مرتبطة بالواليات المتحدة فوقع اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادي ، وهي االتفاقية ال

تعجب ترامب الذي قال حيئذ: ساقوم بسحب الواليات الممتحدة االمريكية من اتفاقية التجارة الحرة 

عبر المحيط الهادي. خالل االسبوع األول بعد تسلمه منصب الرئيس الغى االتفاقية وقال عنها "إنها 

ليزيا"، وقال " امريكا كارثة، ستجعل العامل االمريكي خاسرا  أمام يد عاملة رخيصة في فيتنام وما

 أوال  ، امريكا أوال ".

في االورقة الداخلية كان القلق من ان سياسة امريكية االنعزالية ستفيد الصين التي ستتحرك لملء 

جاء النبأ : توقيع اكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم  2020الفراغ المتروك ولو بعد حين ، في اواخر 

، في الحقيقة لم يكن هذا االعالن التاريخي سوى مؤشربسيط على دولة على رأسها الصين 95بين 

تخلي الرئيس االمريكي عن دور القائد االقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي وافساح المجال 

للصين، ولم يكن الفراغ االخير، فقد كان الصينييون يقرؤون عقيدة " امريكا أوال " بجملة الفتة امالء 

ة : ربما لم يترك ترامب حليفا إال وهاجمه، اخاف كوريا الجنوبية عندما طالبها بـ " الفراغات التالي

الدفع مقابل الحماية " واقلق استراليا حينما تراجع عن اتفاق اعادة توطين الالجئين ، اذى اليابان 

قط في ف %0,2بحربه التجارية مما سبب لها خسائر فادحة لتسجل نموا  اقتاصديا ضئيال  جدا  ، بلغ 

 ، وكل هذه االسماء ستحضر للتوقيع مع الصين الحقا  .  2091عام 

منظمة دولية  20دولة و 926كان ترامب ينعزل عن العالم ، وكانت الصين توقع اتفاقيات تعاون مع 

وفجأة  2091باريس في  ضمن ما تعرف بـ " مبادرة الحزام والطريق" . انسحب ترامب من اتفاقية

والتقت فرنسا في سدة القيادة العالمية لحماية مناخ  " تنفيذها الصارم " لالتفاقيةظهرت الصين لتؤكد 
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مليار دوالر، اوقف ترامب تمويل منظمة الصحة  95الكوكب ووقعت الدولتان اتفاقيات تجارية بقيمة 

:  مشككا  في قدرتها على مواجهة جائحة كورونا ، وفي االسبوع نفسه  2020العالمية في ابريل نيسان 

مليون دوالر . اذن كان ترامب يخلي  30تعلن الصين تمّسكها بدور المنطمة وزيادة دعمها بمبلغ 

الساحة الدولية وكان " شي " يغتنم كل فراغ جديد. خذ مثال  ما قال ترامب" امريكا خالل ادارتي على 

مريكي يقف في االمم حقيقتها تماما  ، لم اتوقع ردة الفعل هذه لكن ال بأس". عندما كان الرئيس اال

المتحدة ويقول  " نحن ندافع عن امريكا وعن الشعب االمريكي" ، كان الرئيس الصيني يحتفي بحجم 

التقارب الدولي الذي تقوده الصين. يقول محللون إن اهم عطاء ورثته بكين عن واشنطن هو القوة 

  الناعمة . 

نسان التابعتين لالمم المتحدة، في حين تنسحب الواليات المتحدة من اليونيسكو ومنظمة حقوق اال

ويشاركون في مناصب عليا بالبنك  95من وكاالت االمم المتحدة الـ  4يحضر الصينيينون في رئاسة 

الدولي واالنتربول واالتحاد الدولي لالتصاالت وغيرها ، وتشارك بكين بمزيد من القوات في بعثات 

وية يمجلس االمن وترسل جنراالتها ببعثات إلى قبرص حفظ السالم اكثر من بقية الدول دائمة العض

 والصحراء الغربية وجنوب السودان ومالي . 

دولة  40تغيّب ترامب عن قمة عالمية لمواجهة فيروس كورونا ، فتحضر الصين مع  2020في 

مليار دوالر للدول المتضررة من تبعات الجائحة ، ترك ترامب فراغ القيادة في  2وتتعّهد بدفع 

لتجارة الحرة العالمية متجها  نحو مزيد من " الحماية التجارية " غير المعهودة في ادبيات الحزب ا

الجمهوري وشن حربه التجارية ضد بكين التي اتهمها بالسرقة واالحتيال ، وفرض تعريفات جمركية 

 على اقرب حلفائه في اوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا. 

كيين تساءل ساخرا   "حتى كندا يا رجل ، ما حصل هو ان الكوكب ُمني بخسائر احد الصحفيين االمري

مليار دوالر، وأن الصين لم تُهزم بكل تأكيد ، بل العكس عززت موقفها كـ " مدافع عن  700تقّدر بـ 

التجارة الحرة " وسط الفراغ االمريكي، وسّجلت اعلى نمو في العالم خالل جائحة كورونا ، اما 

ألف وظيفة ولم تحل مشكلة سرقة الملكية الفكرية ولم تعد الغالبية العظمى من  300فخسرت امريكا 

الشركات االمريكية الى ارض الوطن ولم ينقلب الميزان التجاري لصالح واشنطن . ترامب تجاهل 

ق أو دعم الديمقراطية وحقوق االنسان وصادق االنظمة االستبدادية وحّول امريكا لدولة ال تلتزم بميثا

معاهدة. " شي " كان يعلن عن حقبة " دبلوماسية  القوى العظمى ذات الخصائص الصينية "، وكان 

يقول إن نموذج النظام السياسي الصيني يحقق نموا  اقتصاديا  اسرع مع قابلية للتطبيق في دول العالم 

قبل  لفراغاتاألخرى، على حد وصفه ، واآلن يرحل ترامب ويأتي رئيس جديد يريد اعادة ملء ا

    فوات األوان ، هذا إن لم يفت بالفعل.
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 في الصين مليون فقير 720/ 2.2.

ا رائع ا. في منتصف القرن الماضي ، كان الناتج  ا ، أحرزت الصين تقدم  في هذا المجال أيض 

، وكان الفقر مرتفع ا بالمقابل. اآلن هناك  9820 عامفي  مما كان عليهاالقتصادي الصيني للفرد أقل 

 21لكن الصين حاليا تحتل المرتبة . في توّسع الطبقة الوسطى الغنيةوهناك العديد من المليارديرات 

قبل أن تصبح  9109سيستمر ذلك حتى عام وفق ا للتوقعات ، و. فقط على مقياس الرخاء العالمي

مع االزدهار المقابل لعدد كبير من السكان. ال يزال عدد  .الصين دولة صناعية متطورة بالكامل

مليار  914إجمالي ضمن ،  مليون نسمة 091المزارعين الفقراء والعمال المهاجرين يقدر بنحو 

،  إذا كان دخل الفرد الصيني العام الماضي يقارب معدل دخل سكان مقدونيا أو الجزائرنسمة. لذلك ، 

الواليات كالبالد ، كما يتكهن البعض ،  اصبحت فعله ، حتى لو نبغييفال يزال هناك الكثير مما 

،  2028عام هذا وينبغي ان تحدث تغييرات عالمية في . في العالمالمتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد 

 ، لذا فإنمليون شخص فقط في الواليات المتحدة ، أي ربع سكان الصين 327يعيش حوالي يا  لوحا

على درجة معينة من السالم االجتماعي حتى مع نمو أقل من ستة في المائة.  يحافظالشراء باالئتمان ب

ا سيئ ا لعملية  األسبوعية  Die Zeit دي تسايت مجلةوهذا ما حكمت عليه ، التنميةلن يكون هذا أمر 

ا: "في الوقت الحالي ، يتباطأ النمو إلى مستوى صحي". يشير التقييم ، من بين أمور أخرى ،  مؤخر 

لى مشكلة محتملة االنفجار في االقتصاد الصيني: لقد تم شراء الكثير من النمو االقتصادي السابق إ

ت الحكومية الكبيرة الشركاعلى . هذا ال ينطبق فقط على الترويج المستمر للعجز وعن طريق االئتمان

ق السريعة على برامج االستثمار باهظة الثمن للمطارات والطر ، بل ينطبق ايضا   غير الفعالة

ازدهار متزايد من خالل االستثمار العام ب هى انير المجلة االلمانية إلوتشوالقطارات عالية السرعة. 

ديون البالد ضخمة. وفق ا لتقرير تكون ال عجب أن فالمفرط في المحافظات المشتراة بسعر مرتفع" ، 

لمائة من إجمالي الناتج با 011، يبلغ إجمالي الدين حوالي  Neue Züricher Zeitung صادر عن

يتم توزيع هذه الديون على نطاق واسع بين البنوك والمناطق والشركات الحكومية واالقتصادي. 

. باإلضافة إلى عروض المستهلك ، فإن االفتقار إلى خيارات التزويد يعزز هذا الدين واألسر الخاصة

أكثر من نصف الدين الخاص يأتي من فإن بالمناسبة ، والخاص ، لتغطية الشيخوخة والمرض. 

، وض المعدومة في البنوك بشكل كبيرحجم القر وقد صعدعقارية. القروض اي من مصادر أخرى ، 

 .2008عام كأزمة عالمية مالية  امام أزمةقنبلة موقوتة  بمثابةسيكون وهذا 

 

 

"اإلبادة الجماعية" لألويغور واألقليات  ارتكابتتهم الواليات المتحدة الصين بـ  - 79.

 في شينجيانغ

ررت الواليات المتحدة رسمي ا أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية ضد مسلمي ق

قال وزير واإليغور واألقليات العرقية والدينية التي تعيش في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية. 

نشهد محاولة ونحن و في بيان: "هذه اإلبادة الجماعية مستمرة ، الخارجية األمريكي مايك بومبي

(. 8،1 االشكالآخر يوم إلدارة ترامب ) وفي الصينية". الدولة على يد حزب منهجية لتدمير األويغور 

على األقل ، كثفت السلطات المحلية بشكل كبير حملتها  2097بومبيو: "منذ مارس / آذار قال 
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مسلمي اإليغور وأفراد األقليات العرقية والدينية األخرى ، بما في ذلك  المستمرة منذ عقود على

قدرت وزارة الخارجية األمريكية سابق ا أن ما يصل إلى مليوني من األويغور ، والكازاخ والقرغيز". 

باإلضافة إلى أفراد األقليات المسلمة األخرى ، قد تم احتجازهم في شبكة واسعة من معسكرات 

إنهم  CNN قال محتجزون سابقون في معسكرات إعادة التأهيل لشبكةفيما المنطقة.  االعتقال في

تعرضوا للتلقين السياسي واالنتهاكات داخل المعسكرات ، مثل الحرمان من الطعام والنوم والحقن 

أن بعض نساء األويغور أجبرن على استخدام وسائل منع الحمل  CNN القسري. كما وجدت تقارير

وتنفي  .عقيم كجزء من محاولة متعمدة لخفض معدالت المواليد بين األقليات في شينجيانغوالخضوع للت

 اعلى أن معسكراته تالصين مزاعم عن مثل هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان في شينجيانغ. وقد أصر

مليون  99التي تضم حوالي  طرف الديني واإلرهاب في المنطقةضرورية لمنع التالتأهيل هي إلعادة 

من األويغور ، وهم أقلية عرقية يغلب عليها المسلمون ويتحدثون لغة مرتبطة ارتباط ا وثيق ا بالتركية 

كما اعترضت تقارير في وسائل اإلعالم الصينية التي تسيطر عليها الدولة  . ولديهم ثقافتهم الخاصة

في مؤتمر صحفي ،  القائم، و اعية" على الوضععلى وجه التحديد على تطبيق مصطلح "اإلبادة الجم

عن  هينغ بومبيو بنشر "السم" مع إعالناتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون 

هذه مجرد واحدة من أكاذيبه السخيفة". " :CNN هوا ردا على سؤال لشبكة توقال .اإلبادة الجماعية

طعة من الورق وقالت: "هذا السياسي األمريكي المعروف "في رأينا ، تصريح بومبيو المزعوم هو ق

لن يؤدي بيان وزارة الخارجية إلى فرض أي  ."بالكذب ، أصبح نهاية مهرج العالم ونكتة القرن

عقوبات فورية تلقائي ا ، لكن بيتر إروين ، كبير مسؤولي البرامج في مشروع األويغور لحقوق اإلنسان 

وقال "إن مثل هذه  .وعلى الصعيد الدوليي قوي ، في الواليات المتحدة ، قال إنه سيكون له تأثير رمز

القرارات ذات مغزى فقط بقدر ما تكون مدعومة بضغط ملموس ومستمر". "إن أسوأ شيء يمكن أن 

تفعله الحكومة األمريكية ، خاصة عندما نكون في منتصف عملية انتقال للسلطة ، هو الشعور بالرضا 

رحبت مجموعة مناصرة ومقرها واشنطن ،  ."ابي القوي حول األزمة دون متابعةعن هذا البيان الخط

 قال روشان عباس ، مديرمن جانبه   .حملة من أجل األويغور ، بهذا التصنيف كخطوة نحو العدالة

CFU  في بيان: "كما سيقول لك أي ضحية ، أن ترانا أعين المجتمع الدولي وتدرك أن رعبنا حقيقي ،

 ."كل شيء ، فهذا يعني

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

  Figure 8:                                            Figure 9: 

 

      

 

 

 

ا على أختي بتهم ملفقة يرتبط بشكل واضح بنيّة اإلبادة  20من الواضح أن الحكم بالسجن لمدة  عام 

دارين بايلر ، خبير الجماعية للنظام الصيني. فهي ، وجميع األويغور ، يستحقون العدالة". قال 

شينجيانغ وباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة كولورادو ، إنه يتوقع أن يعزز الحكم طلبات لجوء 

في  2022األويغور في الواليات المتحدة ويزيد الضغط لمقاطعة دورة األلعاب األولمبية الشتوية لعام 

ر في الصين". القلق بشأن قضايا حقوق بكين. وقال: "لكنني ال أعرف ماذا سيعني ذلك بالنسبة لألويغو

اإلنسان في شينجيانغ هو قضية مشتركة بين الحزبين في الواليات المتحدة. ومع ذلك ، فإن اإلعالن 

في الساعات األخيرة من إدارة ترامب قد يزيد من تعقيد نهج إدارة بايدن القادمة وتعاملها مع بكين. 

وصف االعتقال  2091إلنسان في الصين ، وفي نوفمبر تحدث الرئيس المنتخب عن انتهاكات حقوق ا

الجماعي لمسلمي اإليغور بأنه "أحد أسوأ انتهاكات حقوق اإلنسان في العالم اليوم". وكتب بايدن على 

موقع تويتر "ال يمكن للواليات المتحدة أن تظل صامتة ، يجب أن نتحدث ضد هذا القمع وأن ندافع بال 

 "جميع أنحاء العالم هوادة عن حقوق اإلنسان في

في في أغسطس تصرفات الصين  نشرهبيان في  ، أندرو بيتس،وصف المتحدث باسم حملة بايدن

مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية ، أنتوني وهذا اما اعرب عنه  .بأنها إبادة جماعيةشينجيانغ 

الخارجية لحكومة الرئيس من جانبه وزير يتفق ايضا  مع هذه الوصف . أنه مشيرا  إلى بلينكين ، 

إنه "وجه وزارة الخارجية األمريكية لمواصلة التحقيق وجمع المعلومات ذات  ، بومبيو ترامب ،

الصلة حول الفظائع الجارية التي تحدث في شينجيانغ ، وإتاحة هذه األدلة للسلطات المختصة 

عاملة األويغور واألقليات األخرى المجتمع الدولي م ويدينطالما يسمح القانون بذلك. والمجتمع الدولي 

دولة ، بما في ذلك اليابان والمملكة  99، وقعت  9109في يوليو و ،في شينجيانغ على نطاق واسع
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المتحدة ، رسالة تحث الصين على إنهاء "االعتقاالت التعسفية الجماعية واالنتهاكات ذات الصلة" 

في ديسمبر / كانون األول ، و .ى المنطقةودعت بكين للسماح لخبراء األمم المتحدة بالوصول إل

. كما انتقدت الحكومة اعتمد البرلمان األوروبي قراًرا يدين الصين بسبب مزاعم العمل الجبري

البريطانية بكين ، قائلة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستغرم الشركات التي تخفي عالقاتها 

ان أن جميع المنظمات البريطانية "ليست متواطئة تم تصميم اإلجراءات الجديدة لضم وقد ،بشينجيانغ

   .أو تستفيد من انتهاكات حقوق اإلنسان في شينجيانغ" ، وفق ا لوزارة الخارجية البريطانية

 

 

 فصل الخامس. ال

 في الشرق األوسط (BRI) مبادرة الحزام وطريق الصين

( ، وبالتالي توسع نفوذها في الشرق األوسط. وهذا 29تنخرط الصين بشكل متزايد في إيران )الشكل  

/  يضغط على دول الخليج ، وخاصة السعودية. في الشرق األدنى واألوسط ، هناك تحول جيوتكتوني

ريقة . تصبح مالمح الكتلة األوراسية مرئية كلما وسعت الصين نفوذها بطعلم الحركات االرضية

منهجية ومستمرة. والدليل األخير هو االتفاق الذي تربط بكين به إيران اقتصادي ا وعسكري ا. إيران ، 

التي يقوم اقتصادها بقمع العقوبات األمريكية ، تسحب رأسها من الحلقة. بالنسبة لشعب إيران ، ليس 

ه باالستثمارات الضخمة. بالضرورة أن تكون "الشراكة" مع الصين سيئة. ألن بكين ستقرر ما ستفعل

  .الخط الحديدي وليس نحو تصدير الثورةرقعة توسيع  وذلك عبر تفقدها نحو

قامت  حيثفي الشرق األوسط.  تبع اساليب المراهنة وتجاوز المخاطراالتفاق مجرد مرحلة. بكين 

كيا وإسرائيل. بما في ذلك اليونان وترالصين بالفعل بتأجير أو تشغيل عشرة موانئ في ستة بلدان ، 

في  ، وهي قيد اقامة قاعدة اخرىعسكرية لها خارج الصين في جيبوتيأقامت بكين أول قاعدة و

  .جاسك بإيران عند مدخل المحيط الهندي لمضيق هرمز

 

. في السنوات األخيرة ، أن مثل هذه المشاريع المالية يمكن أن تغري البلدان المتلقية في فخ الديون

االستراتيجي بشكل مطرد بسبب إمكاناتها االقتصادية وتأثيرها الجيوسياسي ، ال ازداد موقع إيران 

سيما في قطاع الطاقة. النفوذ الديموغرافي واالقتصادي والعلمي إليران وحده يجعل البالد شريك ا 

ل جذاب ا. باإلضافة إلى ذلك ، توفر إيران وصوال  سهال  إلى أوروبا. حقيقة أن البالد تعتمد اآلن بشك

 Covid عاجل على المساعدات الدولية بسبب العقوبات األمريكية والعواقب االقتصادية الوخيمة لوباء

  .توفر للصين فرصة فريدة 19

. يهدف منظور ا موقع باكستانل تمامفإن موقع إيران االستراتيجي يكمّ  من وجهة النظر الصينية ،

ئ والطرق السريعة وشبكات السكك الحديدية على بكين إلى توسيع البنية التحتية للنقل ، مثل الموان

طول هذه الطرق. لن تعمل الموانئ فقط كمراكز لوجستية للطرق البحرية ، ولكن يمكن أيض ا 

  .استخدامها الحق ا للعمليات العسكرية
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وحدات تبريد وتدفئة للمباني الصناعية سيتم شحنها قريب ا إلى الواليات المتحدة وباكستان  نحن امام

مجموعة الواسعة من الشركات المصنعة ، وهي شركة مقرها في هونان ، وهي بنغالديش والمكسيكو

، الصين متخصصة في تكييف الهواء الموفر للطاقة في السنوات القادمة ، وتتوقع الشركة التي تضم 

م موظف أن التوسع بشكل أكبر بمساعدة مخطط االستثمار في الطرق السريعة والحزا 3000أكثر من 

في الصين منذ سنوات ، اعتمدت المشاريع في البلدان األخرى على التمويل من الحكومات أو 

ا لتوفر التمويل ،  المشاريع تتطور بشكل  فإنالشركات المحلية ، وتقدمت األمور ببطء ، ولكن نظر 

 38اجتمع وقد ،   2021نيسان/ العالم في نهاية أبريل عبرلتنفيذها مشاريع الهناك العديد من أسرع. 

من قادة العالم في بكين لمناقشة المبادرة المعروفة على نطاق واسع باسم حزام الطريق والطرق 

منصة جديدة للتجارة واالستثمار الدوليين  وايجادمساحة جديدة لنمو االقتصاد العالمي  التاحةالسريعة 

لناس في العديد من البلدان ، وتسمى في رفاهية ا واالسهامأشكال الحوكمة االقتصادية العالمية وتوفير 

هي خطة استثمارية ضخمة في البنية وطريق بيلتون  تحت اسممبادرة ،  ةأحيان ا طريق الحرير الجديد

أفضل في جميع أنحاء القارة األوروبية  الصالالتحتية التي توفر خطوط السكك الحديدية الجديدة 

فق ا لألرقام الرسمية ، تجاوزت القيمة اإلجمالية و، وفتح طرق تجارة بحرية جديدة وإن اآلسيوية. 

مليار دوالر أمريكي ، ويتم تنفيذ المشاريع إلى حد كبير من  500 الـ للمشاريع التي تم توقيعها بالفعل

أثناء دفع الصين  الضخمةقبل الشركات الحكومية الصينية التي اكتسبوا معها خبرة في مشاريع البناء 

ا الماضية ، للبنية التحتية في األ لكن هناك انتقادات للمبادرة الدولية ، فالعديد من الدول ربعين عام 

ومن احد الغربية ، بما في ذلك ألمانيا ، مترددة في توقيع اتفاقيات الحزام والطريق الثنائية ، 

إلى وتعود انتقاضاته  ،المنتقدين في الجنوب العالمي هو رئيس وزراء ماليزيا مهاتير بن محمد

وتشعر الدول الشريكة بالقلق إزاء هذه ، وسواحله  وتلّوث مياه البحارزيادة انسكابات النفط 

المفاعل في بعض  استدامة مستويات ومدىهذا التلّوث  الباهضة للتعامل معبسبب التكلفة القضايا 

يجب االخذ و. في ضوء طفرة البناء الضخمة في الصينوما يعني هذا كله من تفاقم الديون األماكن 

مجرد مفاجأة ، لقد لم يكن األمر أن العديد من مشاريع االستثمار الصينية طموحة للغاية. في االعتبار 

طموحاتها الدولية من أوروبا لمحطات ومراكز المجموعات العاريضة ب بنوية او هيكليةكانت صدمة 

دولة وعلى الرغم من تنفيذ معظم مشاريع الطرق  80افتتاح مكاتب واسعة في  إذ تم ،إلى مصر

الشركات الخاصة على نطاق واسع  تتمكنواألحزمة من قبل الشركات الصينية المملوكة للدولة ، 

إلى األسواق في العديد من البلدان ، ومن بين تلك البلدان باكستان ، من الوصول أفضل  وبصورة

د في بكين على تمكين التجارة الثنائية بالرنمينبي الصيني من خالل تمرير الدوالر وافقت إسالم أبا

كورقة مساومة ، نأمل في تقليل مخاطر العملة من خالل استثمار الرنمينبي وتلقي الرنمينبي في 

هذه  هذا هو السبب في أننا نقوم اآلن بتحليل المقابل ، لذلك نحن اآلن نحلل هذه االتفاقيات بعناية حتى

االتفاقيات بعناية. وحتى اآلن ، تم تشكيل قواعد التجارة الدولية من قبل الدول الغربية. وتأمل 

 ،الشركات الصينية أنه من خالل استثماراتها الضخمة ، ستكسب الصين حصة أكبر في هذه القواعد

ارج. اليوم كان سنة القادمة في تزويد شركتنا بفرص ممتازة في الخ 20الي  95ان تستمر  وهناك أمل

  .واآلن يعود األمر إلى بقية العالم للردمن المعتاد أن نرى ما هي طموحات الصين على الطاولة ، 

الوضع الحالي لجمهورية الصين الشعبية ، وتطورها غير العادي الذي أصبح  يعرض هذا التحليل

الرائدة من حيث أنشطة  خالل عقدين من الزمان الدولة التجارية الرائدة في العالم ، أي الدولة

التي تحظى الديموغرافيا وبسالحها الجيوسياسي ،  لي اإلجمالي. التصدير واالستيراد وناتجها المح

 ا، تغزو العالم بحضورها المطلق في معظم البلدان في عالم مترابط بشكل متزايد. لقد جعلتهبها
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الصين ، الدائن الرئيسي للواليات  ، واصبحتالمالية غير العادية أكبر مقرض في العالم اقوته

مليار  01تتلقى سنويًا ما يقرب من ومليار دوالر من سندات الخزانة ،  0.2المتحدة ، الحائزة على 

، التي تسارع الصين الستثمارها في إفريقيا ، وهي الواليات المتحدة.  دوالر من الفوائد على الديون

ا ، أزال  20ير مباشر في افريقيا. في أقل من أولئك الذين يمولون التوسع الصيني بشكل غ عام 

الصينيون اإلذالل القومي بطرد القوى االستعمارية السابقة من أسواقها األسيرة في إفريقيا. كل هذا 

كان ممكنا بفضل الشخصية الدؤوبة واالنضباطية والصارمة للشعب الصيني ، الذي حقق قدرة تنافسية 

 .طريقة إنتاجه وتسويقهغير عادية في منتجاته ، وفي 

 

التوليف التاريخي والزراعة والتعدين والصناعة ما تقوم به من و ة الصينجغرافيصف يهذا العمل 

سارح الجيوستراتيجية المو ،والتجارة والطاقة والسياسة المالية والعالقات الدولية والقوات المسلحة

الجيوستراتيجية والجيوسياسية واالقتصادية ، تليها االعتبارات  بهاللدول التي تحيط و  لبحار الصين

تشكل مبادرة الحزام   .نتهي باالستنتاجات المقابلةي، لوالمالية واالستراتيجية الجيولوجية للصين 

ا للمشاريع ذات 2093في عام  Xi Jinping والطريق التي قدمها ا عام  أنه يجب فتح أسواق  مصطلح 

العالمية لتصبح النمو االقتصادي المستدام للصين  جديدة بشكل أساسي وتأمين سالسل التوريد

مكون  .تتكون مبادرة الحزام والطريق من عنصرين .والمساهمة في االستقرار االجتماعي للصين

 يربط الصين عبر الشرق األوسط بأوروبا و :(MSRI) طريق الحرير البحري -الطريق البحري 

،  (SREB) لبري ، الحزام االقتصادي لطريق الحريرأفريقيا. من المفترض أن يكون المعادل للطريق ا

، مع ارتباط  ولكن بدرجة أقل أيًضا عبر الشرق األوسطحول الصين وآسيا الوسطى بشكل أساسي ، 

من المفترض أن تعبر من بحر  .أوروبا. يعتبر طريق الحرير البحري أكثر أهمية للشرق األوسط

هناك عدة  .ناة السويس إلى ميناء بيرايوس اليونانيوق الصين الجنوبي المحيط الهندي وخليج عدن

أسباب وراء قربها من شرق طريق الحرير البحري. يلعب المرء مثل هذا الدور المركزي. للحفاظ 

  .على استمرارية اقتصادها ، تعتمد الصين بشكل متزايد على واردات الطاقة

ما  ما يقرب من نصف. لعالم، أصبحت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في ا 9100في عام 

 %90ما بين نسبة   ، باإلضافة إلى من الشرق األوسط من النفط الخام يأتي تستهلكه الصين 

بالتالي فإن و األمر بهذا لدى الصين اهتمام بالغ فيما وارداتها من الغاز الطبيعي. لذلك ، من  %20و

يتعين على معظم سفن الشحن ، بما في ذلك   .سالمة النقل البحري هي مصدر قلق كبير للصين

ناقالت النفط ، السفر بين الصين وأوروبا ويمكن أن تحدث اختناقات مختلفة في المنطقة. ما يصل إلى 

عبر مضيق هرمز قبل ساحل إيران واإلمارات العربية المتحدة. كما أنه  ثلث النفط الخام يُنقل بحراً 

با عبر مضيق باب المندب بين جيبوتي واليمن. وهذا يجعل يمتد الطريق البحري بين الصين وأورو

ً واردات الصين من الطاقة  ً أمراً مهما تعرض بضائعها للقرصنة امام التوقعات ب، خاصة وقلقا

لتفادي هذه العراقيل التوترات والصراعات اإلقليمية. لذلك ، تبحث بكين أيًضا عن طرق بديلة و

نوايا وشراكات متفاوتة  مذكراتفي هذا السياق ، تربط الصين دول المنطقة من خالل  . والمخاوف

ويشمل أن تركز العالقات على التعاون في قطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية. ومن الوارد الكثافة. 

لطرق  ، على سبيل المثال ، بناء الموانئ البحرية والبنى التحتية للنقل ، والتي تعتبر ضرورية هذا 

ا تكثيف العالقات التجارية مع وبحرية أكثر أمان ا ، وكذلك إنشاء طرق نقل بديلة.  تحاول بكين أيض 
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  .المنطقة. في ترتيب أقل باإلضافة إلى ذلك ، تعمل مبادرة الحزام والطريق بمثابة تبادل شخصي

 ية الجديدة جاهزةمال مواردهناك بالنسبة للمشاريع المدعومة كجزء من طريق الحرير البحري ، و

، البنك وذلك بمشاركة ،  مليار دوالر أمريكي لتمويل طريق الحرير 011 تُقّدر بـ، الستثمارها

والبنوك الحكومية الصينية ، بما في ذلك بنك التنمية  (AIIB) اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

دخلت الصيني ، وبنك التصدير واالستيراد الصيني ، والصناعي والتجاري . باإلضافة إلى ذلك ، 

 .الصين في سلسلة من مقايضات العمالت مع دول المنطقة لتسهيل التجارة

 

طريق الحرير البحري توجد دول مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة  وسطي ف

وإيران ومصر. أقامت بكين شراكات إستراتيجية واسعة مع كل من هذه الدول وألمحت إلى ذلك حول 

. الرغبة في التوسع في جوانب أخرى. من الواضح سبب أهمية هذه الدول لطريق الحرير البحري

د المملكة العربية السعودية الجزء األكبر من واردات الصين من الخام ، وقد حظيت باهتمام تزو

خاص لهذا السبب وحده. تقع دولة اإلمارات العربية المتحدة على طريق هرمز السريع ، وبالتالي فهي 

حديثة كما أن موقعها وبنيتها التحتية ال مهمة لضمان المرور السلس لناقالت النفط إلى الصين.

وتحاول إيران أيض ا إشراك الصين في تنويع إمداداتها تجعلها بوابة مهمة ألسواق الشرق األوسط. 

العمل مع الصين من الطاقة وتقليل اعتمادها على المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. كما تريد 

ر مضيق هرمز. طهران لتحمل مخاطر التقليل إلى أدنى حد من تعطيل حركة المرور البحري عب

وتهدد إيران مراًرا وتكراًرا بإغالق المضيق مستنتجةً أن أسعار النفط سترتفع على غير هدى 

لذلك ، تريد بكين إقامة عالقات وثيقة مع طهران. عالوة على ذلك ، تأمل  وتعطل إمدادات الطاقة.

ا ما من الحصول عل ى ما يعتمد على الممرات بكين في أن يتمكن النفط اإليراني البري إلى الصين يوم 

البحرية وتلك المرتبطة بها ستقلل من المخاطر. كما أن مصر مهمة بالنظر إلى أهمية قناة السويس في 

البحر األبيض  في طريقها نحوال تزال الصين تبحث عن بدائل نقل البضائع الصينية إلى أوروبا. 

، وإن كان أقل مهم باعتبارها بلد  أيًضا االهتمامهذا إسرائيل ولدى إسرائيل. وذلك عبر ، المتوسط 

  .(22)الشكل أهمية من مصر 

 

 الصين في الخليج لتنافس الواليات المتحدة  0.0

الشراكة مع الدول العربية في مختلف المجاالت تضع الصين في موقع بديل محتمل للواليات المتحدة 

التي قام وبحسب بيان مشترك صدر في نهاية الزيارة   .، على األقل في مجال التعاون االقتصادي

، سيعمل البلدان على توحيد المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع "رؤية بها أمير دولة الكويت 

دول مجلس التعاون و" ، والعمل على تعزيز بناء منطقة تجارة حرة بين الصين 9100الكويت 

   .الخليجي في وقت مبكر

بكين الدورة الثامنة لـ "منتدى التعاون الصيني  ةاستضافمع ير الكويت للصين ، زيارة أم تزامنت

دولة  29ناقش المنتدى ، الذي حضره ممثلو و 2020.يوليو 1العربي" على المستوى الوزاري في 

عربية واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، سبل تحسين التعاون الشامل بين الصين 
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توظيف الدور البناء للعديد  تكمن فيوهذه المبادرة ل العربية ، في إطار "الحزام والطريق". والدو

التي تنظمها الدول الواقعة على طول  البارزة ذات الصلة لمنصات اإلقليمية ودون اإلقليميةمن ا

  "."الحزام والطريق

مليار دوالر للدول العربية ،  91تعهد الرئيس الصيني خالل االجتماع بتقديم قروض بقيمة و

لدول الشرق الستخدامها في مجاالت التنمية االقتصادية ، في إطار جهود بكين لبناء نفوذ تنافسي 

 .وأفريقيا األوسط الرئيسية

تعميق وجودها في المنطقة العربية  الصين إذن ، وفي سياق تنافسها مع الواليات المتحدة ، تعمل على

، وجذب المزيد من الصفقات  وتقديم خدمات أقل تكلفةوتعمل على توسيع أنشطتها االقتصادية هناك ، 

خالل الوالية الثانية للرئيس األمريكي السابق   .لسلع واالستثمارات الصينيةامام ال وفتح األسواق

دة من دورها في المنطقة فرصة لروسيا والصين ودول أتاح انسحاب الواليات المتحباراك أوباما ، 

  .اقتصادي وسياسي وعسكري ،أخرى لتسجيل حضور فعال متعدد األبعاد

تركز الواليات المتحدة على تعزيز مصالحها اإلقليمية في نظام دول مجلس التعاون الخليجي من 

النفوذ والتهديدات اإليرانية في خالل الجهود المشتركة لمكافحة اإلرهاب والقرصنة البحرية ومكافحة 

  .المنطقة

من أهم منافسيها اإلستراتيجيين على المدى الطويل ، وأن العالقات هي ترى واشنطن أن الصين و

  .بين البلدين تواجه أزمات متكررة وتراكم مشاكل كثيرة

واصلت الواليات  وربما تواجه بكين تحدي قيادة تحالف دولي واسع لمواجهة النفوذ األمريكي إذا

بناء عالقات أقوى بعد لقاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي الى المتحدة وروسيا 

 ورائهاوانسحاب روسيا من المواجهة التي تختبئ ،  هلسنكي فالديمير بوتين على هامش القمة

ام والواليات المتحدة قوة داعمة لروسيا ضد النفوذ الغربي بشكل عكانت الصين عقود وطوال الصين. 

  .بشكل خاص

تهتم الصين بملفات مشتركة مع الواليات المتحدة إليجاد آليات إلنقاذ االتفاق النووي اإليراني ، 

ونشر األمن واالستقرار والسالم في شبه الجزيرة الكورية ، ووضع مناهج لتوازن عالقاتها مع كل 

  . عالقات اوثق مه البلديناقامة ، واستطاعت من الواليات المتحدة وروسيا 

ومع ذلك ، على الرغم من الجهود الصينية لتحسين وجودها وارتباطها بالمنطقة العربية ، فليس من 

ال تزال  .الواضح في المستقبل القريب أن النفوذ الصيني في المنطقة سيتجاوز نفوذ الواليات المتحدة

ى مظلة حماية أمنية أمريكية من األخطار دول الحلفاء العربية بما فيها دول الخليج بحاجة إل

الشكل ) .والتهديدات الخارجية ، وهذا يشكل عامال  حاسما  في مسار العالقات مع الواليات المتحدة

24) 
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هناك مشاركون صينيون وعربى وخليجيون فى مجال الشراكة التجارية فى مجاالت الطاقة والتنمية 

في موقع بديل محتمل للواليات المتحدة ، على األقل في مجال شراكة مهمة تضع الصين  .االقتصادية

 .باإلضافة إلى الوجود العسكري الصيني في جيبوتي لمكافحة القرصنة البحرية .التعاون االقتصادي

، أنشأت بكين أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها ، في هذه الدولة العضو في  9109في العام 

 جامعة الدول العربية

لصين ثاني أهم شريك تجاري للدول العربية ، والتي بدورها تزود بكين بمعظم احتياجاتها من تعد ا

مليار دوالر في عام  091بلغ حجم التجارة البينية العربية الصينية أكثر من   .النفط والغاز الطبيعي

تعتبر  .والعربيةفي إطار آلية متوازنة إلى حد ما للواردات والصادرات بين األطراف الصينية  9100

إيران ودول الخليج العربي من قبل الصين مصدًرا مهًما للحصول على الطاقة ومجااًل متاًحا 

ا متزايد ا ، مما يتيح لها أن تطأ قدمها بثقة على  لالستثمارات الصينية ، التي يشهد اقتصادها نمو 

ين بحاجة إلى إمداد دول الخليج ال تزال الص .األنشطة االقتصادية لجميع الدول العربية ودول الخليج

 2091من احتياجاتها ، وفي أبريل  في المائة 01كبيرة تغطي نحو العربي بالنفط والغاز بكميات 

  بينما قدرة الواليات المتحدة على تحقيق االكتفاء الذاتي مليون برميل في اليوم ،  116بلغت حوالي 

 .ديازدفي االقد اخذت  .الطاقة وتغطية احتياجاتها من

ا من  ،حثت الواليات المتحدة دول العالم على وقف شراء النفط اإليرانيوقد  / تشرين نوفمبر 4اعتبار 

للعقوبات المفروضة  االمتثال بكين ال تأمل مندون استثناء ألي بلد ؛ لكن واشنطن  9109 الثاني

 .على طهران بمجرد دخولها حيز التنفيذ
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 بادرة الحزام والطريق 

تتبنى الصين خطة   .(24"الحزام والطريق" هي محور آخر للشراكة العربية الصينية )شكل مبادرة 

وتهدف  .التي يبلغ إجمالي مخصصاتها تريليون دوالرطموحة ضمن مبادرة "الحزام والطريق" 

المبادرة إلى إحياء "طريق الحرير" القديم من خالل شبكة عالمية من الموانئ والطرق والسكك 

يضم بعض الدول ي عشرات الدول التي تغطيها المبادرة على أساس الموقع الجغرافي الذي الحديدية ف

لتوحيد بلدان آسيا الوسطى وشرق إفريقيا والمحيط  القديمةالعربية الواقعة في قلب منطقة "الحرير" 

  .الهندي بالبحر األبيض المتوسط

دول عربية  0انضمت ووالطريق". ، انضمت تسع دول عربية إلى مبادرة "الحزام  9100منذ عام 

   .كأعضاء مؤسسين (AIIB) ، إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية 9100، منذ عام 

تم إنشاء هذا البنك من قبل بكين كمؤسسة مالية متعددة األطراف ، بهدف توفير التمويل لمشاريع و

البنية التحتية في المنطقة اآلسيوية ، ويعتبره البعض منافًسا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، 

  .الواليات المتحدة الخاضعين تحت هيمنة

 

  :ةاالنفتاح الصيني على المنطقة العربي

، بذل الرئيس شي جين بينغ جهود ا كبيرة لالنفتاح على منطقة  2093منذ توليه رئاسة الصين في عام 

بناء أسس النفوذ الصيني في وقام بالشرق األوسط وإفريقيا والمنطقة العربية على وجه الخصوص ؛ 

لى دول عربية وشملت هذه الجهود زيارات إ  .مختلف المجاالت االقتصادية والعسكرية والسياسية

كانت دولة اإلمارات العربية  .ولقاءات مهمة مع مسؤولين عرب شهدت إبرام شراكات واتفاقيات مهمة

وأعلنت أبوظبي وبكين خالل  ،2091/ تموزيوليو 91المتحدة محطة توقف للرئيس الصيني في 

 فيشاملة  استراتيجيةشراكة عاما ، اتفاقهما على إقامة  21الزيارة ، وهي األولى لرئيس صيني منذ 

كما سلطت المباحثات بين البلدين الضوء على أهمية تحسين  .ثمانية محاور منها السياسية والعسكرية

باإلضافة  ،سلحة النوويةالتعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة اإلرهاب وانتشار األ

  .الطاقة المتجددة والمياه والنفط والغازإلى زيادة تعزيز التعاون واالستثمار المتبادل في مجاالت 

مليار دوالر سنويًا من  00.0إنها الشريك التجاري الرائد لدولة اإلمارات العربية المتحدة بحوالي 

اإلمارات خطط البلدان لبناء أكبر مركز صيني في الشرق األوسط ، ومقره في . يُ التجارة غير النفطية

مليارات  4أكثر من  2097النفطية إلى الصين في عام  راتهبلغت صاد ذيالعربية المتحدة ، وال

، فيما تُعتبر الصين ي نمو العالقات العربية الصينيةدوالر. تعد الكويت أيض ا عالمة فارقة مهمة ف

مليار دوالر في عام  92التجاري الرئيسي للكويت ، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين الشريك 

الكويت ة صينية في الكويت في قطاعات النفط والبناء والبنية التحتية. شرك 40. تعمل حوالي 2097

؛  9110مليارات دوالر في صندوق الثروة السيادية الصيني منذ  01هي أول دولة عربية تستثمر 

أجرى أمير الكويت  .كما أنها من أوائل الدول التي وقعت على مبادرة "الحزام والطريق" مع الصين
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،  9191يوليو  01إلى  0بر الصباح ، خالل زيارته للصين في الفترة من صباح األحمد الجا

 .محادثات مع الرئيس الصيني لتعزيز العالقات االقتصادية وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين

 

 األدوار الرئيسية للصين في الشرق األوسط  0.9

كان الشرق األوسط وال يزال موطن ا للعديد من القوى واإلمبراطوريات الكبرى التي تتنافس على 

ا ألهميته االستراتيجية والموارد الهائلة التي يحتوي عليها. منذ القرن العشرين ، كانت  النفوذ ، نظر 

ا للحرب الباردة بين أمريكا واالتحاد السوفيتي ، حيث أعيد تشكي لها وفق ا لمناطق نفوذ المنطقة مسرح 

، أصبحت الواليات المتحدة هي المهيمنة ، باعتبارها القوة  تياالتحاد السوفيكل منهما ، ومع انهيار 

 لماضي ، عادت المنطقة إلى الساحةالعظمى في النظام الدولي ، ومع تراجع هذا الدور في العقد ا

حاد السوفيتي ، وظهور فاعل جديد يسعى للمنافسة مرة أخرى مع عودة روسيا ، الوريث الشرعي لالت

 .لبسط نفوذه والمشاركة في المنطقة ، وهي الصين ، وتوسيع هيمنتها االقتصادية والسياسية المتنامية

ا  2091أكتوبر  29في ضوء ذلك ، أصدر المجلس األوروبي للعالقات الخارجية ، في  ، تقرير 

من إعداد "كميل لونس وجوناثون فولتون " ، لعبة الصين الكبرى في الشرق األوسطبعنوان "

في منطقة وتغلغها  حضور الصينناصر التميمي" ، تهدف إلى تحليل جوانب ووديجانج سون ، 

"الحزام  إلى شريك اقتصادي ودور مبادرةالشرق األوسط وأهميتها لدول المنطقة في ظل تحولها 

   .والطريق" في هذه الشراكة

. على الرغم من وجودها في الشرق أن غزو الصين للمنطقة هو األهم يتفق العديد من المراقبين على

األوسط منذ بداية إنشاء طريق الحرير من القرن الثاني قبل الميالد ، فقد أمضت معظم التاريخ 

لكن العقد الحالي شهد عودتها مرة أخرى نتيجة النمو االقتصادي الحديث غائب ا عن المنطقة ، 

في المنطقة لسنوات  اوتعزيز مكانته اعلى بسط نفوذه ا، مما ساعده سيوالتوسع العسكري والسيا

ومع ذلك ، فإن غزو  .الهائلة واإلرادة السياسية لقادة دول الشرق األوسط اعديدة من خالل موارده

أوالً: يعتبر تدخالً  :الصين للشرق األوسط مهم ألنه يختلف عن التدخالت األخرى لعدة أسباب ، منها

 ً بالدرجة األولى ، ويدل على ذلك حجم النشاط الذي تقوم به ، حيث أقامت تحالفات اقتصاديا

مليار دوالر  000دولة في المنطقة في العقد الماضي. وبلغ حجم استثماراتها نحو  00اقتصادية مع 

مليار دوالر إلى دول الخليج ، في مختلف القطاعات مثل الطاقة والعقارات  01، ذهب منها 

ثانياً: حرصها على تجنب  .في المنطقة لبنية التحتية ، مما جعلها أكبر مستثمر أجنبيوالتصنيع وا

تكرار أخطاء التدخالت الدولية السابقة ، من فرض واقع عسكري وسياسي قوي في المنطقة ، إلى 

الحفاظ على أهداف أوسع مثل إرساء الديمقراطية والقضاء على التهديدات الفكرية االشتراكية ، أو 

امة االشتراكية و القضاء على المشروع الغربي ، خاصة في فترة الحرب الباردة وما بعدها ، مما إق

يجعل تجربة الصين فريدة من نوعها ، مقارنة بالعديد من القوى واإلمبراطوريات العظيمة التي 

، بما في مارست نفوذًا في المنطقة عبر التاريخ ، هو أنه يعزز التواصل المحايد مع جميع البلدان 

  .ذلك تلك التي تتعارض مع سياساتها ، على أساس اتفاقيات المنفعة المتبادلة
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ثالثًا: تزداد أهمية التدخل الصيني مع انسحاب الواليات المتحدة من الشرق األوسط ، واعتماد رئيس 

حالة من الفراغ  الواليات المتحدة ، دونالد ترامب ، الرؤية االنعزالية لـ "أمريكا أوالً" ، مما أدى إلى

الناتج عن عدم وجود قيادة من طرف دولي ، مما دفع بكين للعمل بشكل مريح كقوة اقتصادية 

 .عظمى ، باإلضافة إلى العمل بشكل أكثر انسجاما مع الالعبين اإلقليميين الخارجيين التقليديين

دفق مستدام للنفط يمكن تلخيص دوافع الصين وراء هذا التدخل في هدفين: األول هو ضمان وصول ت

 بالتالي تحقيق النمو االقتصادي.والغاز الطبيعي ، وهو أمر ضروري للنهوض بالصناعة الصينية و

إنها استراتيجية  .(BRI) والثاني هو مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ

من آسيا ،  للنقلتنمية عالمية طموحة تسعى إلى إنشاء طريق بحري لتجارة السلع والخدمات الصينية 

  .عبر إفريقيا وأوقيانوسيا ، إلى أوروبا

ل وفرة موارده بالنسبة للهدف األول ، برز الشرق األوسط كسوق مرغوب فيه للتوغل الصيني بفض

 0من وارداتها النفطية ، و  ٪01حيث تمثل المنطقة اليوم أكثر من ،  الصين وقربه الجغرافي من

أكبر الدول المصدرة للنفط إلى الصين من الشرق األوسط. العربية السعودية هي ثاني  00من أصل 

، تليها العراق  9102مليار دوالر من النفط في عام  99.0أكبر مورد بصادرات بلغ مجموعها 

 00.0 بـ مليار دوالر ، وإيران 00.0والر ، في حين ساهمت عمان بـ مليار د 99.0بصادرات بلغت 

 ،مليار دوالر 0.00 بـ مليار دوالر ، واإلمارات العربية المتحدة 00.90 بـ مليار دوالر ، والكويت

 مليار دوالر.  0.00 بـ وليبيا

بيرة لتأمين الطرق ، تبذل الصين جهوًدا ك "فيما يتعلق بالهدف الثاني ، "مبادرة الحزام والطريقو

البرية والبحرية لدول الشرق األوسط التي من المتوقع أن تكون ضمن نطاق المبادرة من أجل أن 

تكون آمنة ومستقرة ومزدهرة ، مثل إيران وسلطنة عمان والسعودية واإلمارات ومصر. استثمرت 

، وركزت  9100عام  الشركات الصينية بكثافة لتعزيز اقتصادات المنطقة منذ الكشف عن الخطة في

الصين بشكل أساسي على البنية التحتية لهذه الدول ، واستثمرت مليارات الدوالرات في تطوير 

الموانئ مثل ميناء الدقم العماني وميناء بورسعيد في مصر ، وكذلك في الطرق والسكك الحديدية 

سرعة الذي يربط جدة على سبيل المثال ، استثمرت في خط السكك الحديدية عالي الووالمطارات. 

يقول جون ألترمان من مركز الدراسات  .السعوديةالعربية  لمنورة فيبمكة المكرمة والمدينة ا

 بل، وحيدةاالستراتيجية والدولية: "إن استراتيجية الصين في الشرق األوسط ليست استراتيجية إقليمية 

ويخلص أيضا إلى أن "األدوار التي تلعبها  ،لكل بلد " األفضلمحفظة استثمارية تتماشى مع المصالح 

في المنطقة تركز بشكل صارم على العالقات االقتصادية ، مدفوعة بالرغبة المزدوجة لتأمين واردات 

 تقديمها في عام الطاقة وتمهيد الطريق إلنشاء طرق برية وبحرية في مبادرة الحزام والطريق منذ

بكين في الشرق األوسط كان محدود ا لعقود من الزمن ، حيث لومع ذلك ، فإن الوجود األمني  . 2093

اقتصر فقط على المبادرات التي تحمي مصالحها االقتصادية بشكل مباشر ، وهي مبادرات صعبة 

 .للغاية
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  التأثير اإلقليمي  0.0

بالطبع ، من الواضح أن الصين تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة في مزيد من التعاون مع دول 

 مصمم MSRI  فإن مشروع وبالتالي المنطقة. ومع ذلك ، فإن بكين لديها مبادرة الحزام والطريق

ا. تهتم العديد من دول المنطقة المشاركة  كمبادرة مربحة للجانبين ، والتي ينبغي أن تفيد شركائها أيض 

إعادة بما فيها ت حاالوهي في مبادرة الحزام والطريق ألنها تحتاج إلى بنية تحتية عالية الجودة. 

ا  ُمعتّمة اإلعمار بالنظر إلى االستثمار ومسألة تمويل هذه األنواع من المشاريع. دون تناول تمام 

ا إلى فرصة تكثيف التجارة مع الصين على أنها فرصة  الصيني ونمو السكان الشباب ، يُنظر أيض 

  .لخلق وظائف تمس الحاجة إليها

لبلدان الغنية ابل لدول األقل ثراء  في المنطقة ا ال يهم فقط يمع ذلك ، فإن طريق الحرير البحرو

النفطية ،  اعاون مع الصين إلى تعزيز صادراتهفي أن يؤدي المزيد من التوهي تأمل  ،بالموارد

. كما ترى هذه الدول في االستثمارات الصينية وسيلة خاصة بعد انخفاض الطلب من الواليات المتحدة

ا مع خطط التنمية للعديد من دول الخليج التي لتنويع اقتصاداتها  على المدى الطويل ، بما يتماشى تمام 

  .قللت من االعتماد على النفط

العوائد توزيع آمالها ، فمن المفترض أن تعزيز  بكاملها تطلعات نحو المنطقةلدى حتى إذا كانت 

أكبر المستفيدين حتى اآلن هم دول إن طريق الحرير البحري سيتم بشكل غير متساو. لاالقتصادية 

تعتبر المملكة والخليج الثرية ، وخاصة المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

الصين ، من ناحية فيما تُعتبرالعربية السعودية اليوم أهم شريك تجاري للصين في الشرق األدنى. 

  .أخرى ، الشريك التجاري األكبر للمملكة

، وكذلك من استيراد  السعودية للنفط والمنتجات البتروكيماوية صادراتظم حجم التجارة من يأتي مع

، تعد المملكة الهدف المفضل لالستثمارات الصينية في اآلالت والسلع االستهالكية. باإلضافة إلى ذلك 

كات المنطقة ، والتي ركزت حتى اآلن بشكل أساسي على قطاع الطاقة. غالبًا ما تستثمر الشر

، وكذلك في بناء وصيانة محطات الطاقة النووية ومفاعالت  الصينية في مصانع البتروكيماويات

. وسيساعد ذلك العربية السعودية في مواجهة زيادة االستهالك المحلي للطاقة واالحتياطيات األبحاث

ارات إضافية مثل أن تساهم استثمويكمن األمل في األحفورية المستنفدة إليجاد مصادر بديلة للطاقة. 

المشروع المشترك إلنشاء منطقة صناعية في المشروع االقتصادي "مدينة جازان االقتصادية" في 

 .تنويع االقتصاد السعودي ، إلى جانب البنية التحتية لتحسين إطار االقتصاد والسياحة

 

تشمل و. للصيند العربية السعودية ، ستصبح اإلمارات العربية المتحدة ثاني أهم شريك تجاري بع

التجارة بشكل أساسي صادرات اإلمارات من النفط والغاز الطبيعي من جهة وواردات المنسوجات 

موقعها االستراتيجي وبنيتها التحتية إن الصينية والمنتجات الصناعية الخفيفة واآلالت من جهة أخرى. 

ا جذاب ا القتصاد ا لقد استخدمتها ولتصدير الصيني. الممتازة تجعل من اإلمارات العربية المتحدة مركز 

خالل العام ، وقعت اإلمارات العربية المتحدة واإلمارات بنجاح ألغراض التنمية الخاصة بها. 

أمريكي لدور دبي كمركز لوجستي إقليمي لتعزيز المنتجات مليار دوالر  0.0اتفاقيات بقيمة  والصين

ا توسيع ميناء جبل علي للميا ومن المرجح أيًضا أن يستفيد ميناء ه العميقة. الصينية. ويشمل ذلك أيض 
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ليس من المستغرب أن تشهد و. خليفة في أبوظبي من التعاون المكثف في إطار طريق الحرير البحري

ا زيادة في االستثمار من الصين.  في العديد من المشاريع الرائدة التي بدأها الرئيس عبد ومصر أيض 

ا رئيسي ا الفتاح السيسي في مصر ، تلعب الصين ، يُعزى بناء عاصمة إدارية على سبيل المثال ف ،دور 

مليارات دوالر  0باستثمار قدره صيني ال ةتجاريالو ةصناعيالقروض البنك  قيامجديدة جزئيًا إلى 

، تستثمر الصين في إعادة تأهيل قناة السويس وبورسعيد ، وكذلك في  أمريكي. باإلضافة إلى ذلك

ويبقى أن نرى ما إذا كانت جميع هذه المشاريع ستخدم بالفعل أهداف  البالد.المناطق الصناعية في 

   . مشروعات مرموقة يشك في إمكانية خلق فرص عمل فيها هناكالتنمية في مصر: ففي بعضها 

ارتفع معدل الدين القومي  نهاية المطاففي و؛  التخطيط ةقد يتبين أن بعض هذه المشاريع سيئو

. باإلضافة إلى االستثمار في مصر ، من الناتج المحلي اإلجمالي ٪21حوالي الى المصري بالفعل 

تضغط بكين من أجل توسيع البنية التحتية للنقل في إسرائيل من أجل إنشاء طريق من البحر األحمر 

لذلك ، تقوم الصين ببناء خط سكة حديد  .دون المرور عبر قناة السويسإلى البحر األبيض المتوسط 

واستثمرت  خليج العقبة إلى أشدود على ساحل البحر األبيض المتوسط فيمن إيالت سرعة فائق ال

كما تم التخطيط لبناء ميناء جديد في حيفا شمال تل أبيب. تتوقع الصين أن في توسيع الميناء هناك. 

 صينيةال شركة الموانئ على متن ليتم نقلهايونانية  موانئ تقوم هذه الموانئ بتحويل البضائع إلى
إلسرائيل ، ولكن من المحتمل أن تكون سلبية لمصر إذا  ارباحاوسيانا شيبينغ وهي مشاريع تدر 

  .فقدت قناة السويس أهميتها

. كانت الصين إيران هي إحدى الدول التي لم تستفد بعد من طريق الحرير البحري بالقدر المتوقع

لذلك تم تنفيذ هذه وتأمل في زيادة التجارة مع إيران بشكل كبير ، خاصة في مجال واردات النفط. 

انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي وفرض عقوبات وإلغاء عقوبات ثانوية.  إثرالخطة 

االمتثال للعقوبات  ، فقد حاولت الصين حتى اآلن نظًرا ألن أمريكا أهم بكثير بالنسبة للصينو

أدى ذلك إلى انخفاض واردات إيران من النفط. باإلضافة إلى ذلك ، تمتلك الشركات مما األمريكية. 

الصينية غالبية أنشطتها التجارية في البالد. بالنظر إلى هذه التطورات ، تستمر أهمية العربية 

" آخذة في الظهور ، الفوز للجميعت "السعودية في إمدادات الطاقة الصينية بال هوادة. يبدو أن حاال

، وتحديداً السعودية االستسالم لدول المنطقة  ولئك الذين لديهم بالفعل ما يكفيفقط بالنسبة ألوهذا 

التي تستخدم ظروف ا اقتصادية أكثر خطورة  من المحتمل جًدا أال تحقق البلدانو  .واإلمارات وإسرائيل

أكثر تواضعا ومن المرجح أن تفشل أفقر البلدان ، وهي هو ، الفوائد المتوقعة. التوازن  مصر، مثل 

من ناحية أخرى ، فإن المصلحة الصينية )الذاتية(  .أقل أهمية ألمن إمدادات الطاقة والنقل البحري

ئل القالليست محصورة على فوائد طريق الحرير البحري وهذا يعني أن في استقرار المنطقة تكمن 

تساهم في التنمية واالستقرار. من ناحية أخرى ، التي اإلقليمية  بل تستفيد منها ايضا  الدول، االغنياء

يمكن أن يوجد مناخ استثماري غير مستقر ، خاصة في بلدان مثل سوريا وليبيا ، حيث لم تلوح نهاية 

لمزايا العظيمة للصناعة اب الحروب األهلية في األفق بعد ، فهي تحد من رغبة الصين في المشاركة

 .من البلدان ال يمكن حجز طريق الحرير إال لعدد قليلالبحرية ، لذلك ، 
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يُنظر إلى إيران على أنها مثال رئيسي على طموحات الصين الجيوسياسية طويلة   0.0

 المدى

تم إحياء طرق وقد  .يهدف "طريق الحرير الجديد" إلى تقليل االعتماد على طرق الشحن الدولية

القوافل السابقة عبر سهوب أوراسيا بفضل استثمارات الصين بماليين الدوالرات في "طريق الحرير 

الجديد". الفكرة األساسية للمشروع هي تكامل البنية التحتية التجارية والنقل في جميع أنحاء القارة 

الجديد" يقلل من اعتمادها على العمالقة. الميزة الجيوسياسية األخرى للصين هي أن "طريق الحرير 

بكين أقل عرضة لخطر الوقوع ضحية الحصار من قبل القوى البحرية وتُعد طرق الشحن الدولية. 

تؤكد استراتيجية "عقد و. المعادية مثل الواليات المتحدة في المضائق مثل مضيق ملقا أو هرمز

ا لتحقيق طموحات في أعالي البحار تم بناء عدة قواعد بحرية بين وقد . اللؤلؤ" أن الصين تسعى أيض 

. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، هاينان وجيبوتي لتأمين الطرق البحرية التي ال غنى عنها للتجارة

طريق الحرير الجديد" ، وخاصة إن  " .تدرك الصين أنها دونية لتفوق الواليات المتحدة في البحار

يشير اسم هذا الممر و  (BRI) "حزام والطريقالجزء الذي يمر عبر إيران ، هو محور "مبادرة ال

ا تجاري ا  االقتصادي بين الصين وأوروبا إلى الوقت التاريخي الذي كانت فيه الصين تعتبر مركز 

وفي حالة باكستان فإنها تعبر مبادرة الحزام والطريق عبر آسيا الوسطى ومضيق ملقا ، وعالمي ا. 

األصل ، كان نهج مبادرة الحزام والطريق ، المعروف ألول في   .تربط أيًضا الطرق البرية والبحرية

، هو تعزيز فرص التواصل وتنسيق مبادرات التنمية بين  (OBOR) "مرة باسم "طريق الحزام الواحد

ا باستمرار نحو المصالح الصينية من  دول أوراسيا. ومع ذلك ، ظل التنفيذ العملي مرن ا وكان موجه 

تضمنت ضافة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة والنقل بجميع أنواعها ، باإل .حيث النطاق والمحتوى

مبادرة الحزام والطريق بشكل متزايد مجاالت أخرى مثل الزراعة والبناء والسياحة واإلنتاج 

ويشمل ذلك أيًضا "طريق . الصناعي والتكامل المالي أو التبادل الثقافي والعلمي والتكنولوجي

ذي يشمل االتصاالت السلكية والالسلكية والتخزين السحابي ومعالجة البيانات الحرير الرقمي" ، وال

 .وقبل كل شيء أنظمة األمان والكشف

 

 ميناء شهبهار هو بديل لقاعدة جوادر في باكستان  0.0

تقع أفغانستان على حدود الصين ، لكن نقل البضائع على نطاق واسع صعب ، في حين أن أسرع 

كما تؤثر النزاعات الحدودية التي تخوضها الصين طريق إلى المحيط الهندي يمر عبر باكستان. 

 ، ال سيما فيما يتعلق بقضية كشمير. باختصار ، تعد وباكستان مع الهند على التوازن االستراتيجي

ا أساسي ا من "مبادرة الحزام والطريق" ، وكجزء من استراتيجية "عقد اللؤلؤ" ، تقدم لميناء  إيران جزء 

من منظور الصين ، فإن االستثمارات على طول طرق  .في باكستان شاهبهار بديالً عن قاعدة جوادر

ثمارات في قطاع الطاقة التجارة تقلل من تكاليف النقل وتخلق أسواق مبيعات جديدة ، بينما تؤمن االست

إمدادات النفط. في الوقت نفسه ، توفر االستثمارات في البنية التحتية ، التي تنفذها الشركات الصينية ، 

تتمتع هذه الشركات بشكل عام  .حال  للقدرة الزائدة وصعوبات التكيف مع ظروف السوق الجديدة

ا ، وبتمويل عام كبير.  ا دور  حيث يهدف إلى زيادة قيمة اليوان الصيني في يلعب المكون المالي أيض 

ا ، و. المعامالت الدولية ا وليس آخر  لمبادرة الحزام والطريق تأثير مباشر على التنمية أخير 
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االقتصادية للمقاطعات الغربية والجنوبية من الصين ، والتي تخلفت حتى اآلن عن المقاطعات 

ا في االتصاالت الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا و  .الشرقية األكثر ثراءً  تستثمر الصين أيض 

فيما يتعلق بالبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات ، سيتمكن مقدمو خدمات والمعلومات. 

الهاتف المحمول الصينيون قريب ا من التنافس مع أحجام السوق التقليدية ، ومعظمها من الشركات 

 .يمكن أن توفر السحابة الصينية وسيلة تخزين ومعالجة للبيانات لجميع الشركات المعنيةاألمريكية. 

ا للشركات الصينية استخدام هذه البنية التحتو  ية الرقمية الجديدة فيما يتعلقسيكون من المنطقي تمام 

BRI.  ا أن تستخدم الشركات العاملة في إحدى الدول المشاركة ف، و ي مبادرة من مصلحة الصين أيض 

 .الخدمات السحابيةأو  G 0مثل الحزام والطريق تطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات الصينية 

 

 التكامل المالي بين إيران والصين 0.0

، الذي فرضته العقوبات األمريكية ، فراغ ا في السلطة يمثل فرصة  ترك انسحاب الهند من تشاهبهار

مثالية للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة. إن تأمين إمدادات النفط التي ال تسيطر عليها الواليات 

المتحدة يمنح بكين ميزة كبيرة أخرى في قطاع الطاقة. في القطاع الرقمي ، يمثل االقتصاد اإليراني 

. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن إليران شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابيةة الستخدام سوق ا مثالي

ا لوصولها المحدود  االستفادة من تقنيات التجارة اإللكترونية الصينية وأنظمة الدفع عبر اإلنترنت نظر 

ة أخرى نحو يمكن أن تتخذ الصين خطوة كبيرإلى أنظمة الدفع الدولية. مع التكامل المالي إليران ، 

لكن اندماج إيران في النظام المالي البديل للصين يعني . ةحلمها بتحويل اليوان إلى عملة احتياطي

ا أن أيًضا هجوًما مباشًرا على قوة واشنطن المهيمنة على النظام المالي العالمي : من المحتمل تمام 

ان بات التجارية كأسلحة سياسية ، دوال  مثل روسيا ، التي سئمت من استخدام األدوات المالية والعقو

سافر وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف إلى وقد هذا البديل في المستقبل. إلى  تفعل ذلك وأن تنضم

وستؤدي االتفاقية أو  ى الجدول الزمني لالتحاد الجديد.للتفاوض عل  2020 / آببكين في أغسطس

لصينية في القطاعات الرئيسية لالقتصاد اإليراني صناديق اإلنتاج االرصدة زيادة هائلة  الى الصفقة

كما ستشتمل االتفاقية على مكون أمني وعسكري ، بما في ذلك تدريب . مقابل إمدادات النفط الرخيصة

اآلن إيران منتسبة القوات والتعاون في مكافحة اإلرهاب واألسلحة واالستخبارات. في هذا الصدد ، 

 .كمراقب (SCO) للتعاونبالفعل إلى منظمة شنغهاي 

 

 الخصم على سعر النفط اإليراني 5.7 .

عاًما ، سيكون هناك تعاون في الشؤون التجارية والعسكرية والبنية التحتية  90على مدى 

على المدى القصير ، ستركز و. للمواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية والمسائل المالية

  .ن إيران تمنح الصين خصومات سخية للغاية مقابل االستثماراتاالتفاقية على قطاع الطاقة. يقال إ

. في المقابل %01الخصم على سعر النفط إلى اجمالي يمكن أن يصل بعض الخبراء ،  لتقديراتوفق ا 

،  مليار دوالر على مدى خمس سنوات في صناعة النفط والغاز اإليرانية 921ستستثمر الصين ، 

باإلضافة إلى الظروف االقتصادية   .وقطاع البتروكيماويات،  التكرير التي تفتقر حاليًا إلى قدرة
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ا تداعيات عسكرية وأمنية مهمة من منظور جيوسياسي.  ربط إن  المواتية ، سيكون للشراكة أيض 

، وقعت بغداد  2019في العام و. شبكة البنية التحتية اإليرانية بالعراق يمنح الصين وصوالً مباشراً 

ستؤدي إضافة العراق ومليارات دوالر لدعم تطوير البنية التحتية للعراق.  01بقيمة وبكين معاهدة 

من منظور اليوم ، فإن و  .اتفاقية الشراكة بشكل كبير دورإلى ممر الحزام والطريق الجديد إلى 

 الطبيعة الحقيقية للصفقة وحالتها الحالية ومحتواها الفعلي بعيدة كل البعد عن الوضوح. ومع ذلك ،

 .إذا تم تأكيد المعلومات المسربة ، فإن الصين تواجه نقلة نوعية مع عواقب جيوسياسية

 

 مبادرة صينية حول الحرير البري والبحري من منظور إيراني 0.2

إذا تمكنت من أن وترى إيران في مبادرة طريق الحرير فرصة لحل العديد من مشاكلها. 

فإنها ستعيق الجهود المبذولة لفرض عقوبات  تكون ممرا  دوليا  كبيرا  بهذه الطريقة ،

عندما أطلق الرئيس الصيني شي جين واقتصادية عليها وتقوية نفوذها اإلقليمي سياسيا . 

خالل زيارته إلى قرغيزستان ،  2093بينغ مبادرة إعادة تنشيط طريق الحرير في عام 

الترحيب كان في  لكن أكثرلم يستطع رئيس قيرغيزستان إخفاء فرحته بهذا المشروع. 

المتمثل في إنشاء . بينما استعادت الحكومة اإليرانية الجديدة حلم البالد القديم إيران

. يهدف المشروع الصيني إلى استثمار مئات المليارات طريق الحرير وجعل إيران قلبها

من الدوالرات ، وبناء طرق نقل الحديد والمياه ، وكذلك مد خطوط أنابيب الغاز والنفط 

في  والتي يمر معظمها عبر إيران ويصل إلى بحر الصينوالطاقة واأللياف الضوئية ، 

يون من إقناع الصينيين بتوقيع تمكن اإليرانوقد أوروبا وأفريقيا في الغرب.  الشرق مع

ريثما  اتفاقية تعاون تجاري مشترك لتحويل إيران إلى مركز "عبور" للبضائع الصينية

 00تم التوقيع على يتم تفعيل طريق الحرير. وخالل زيارة الرئيس الصيني لطهران ، 

يتضمن المشروع ممرين: و. مليار دوالر 40تعاون اقتصادي تجاوزت قيمتها  اتفاقية

"طريق بحري" و "طريق بري". يبدأ الطريق البحري من ميناء شينجيانغ شمال الصين 

يتصل خط آخر ويمتد إلى أوروبا وإفريقيا عبر البحر األحمر وشواطئه من جانب واحد. 

بالموانئ اإليرانية الجنوبية ثم يتم شحن البضائع بالقطار أو الشاحنات إلى أوروبا أو 

ا الطريق البري فهو يبدأ بمنطقة "شيان" جنوبي الصين ، أم .البحر األبيض المتوسط

ثم يدخل كازاخستان عبر مدينة "أورومتشي" ويمتد عبر آسيا الوسطى ليدخل إيران 

األول: يدخل  :غرب إيران في ثالثة فروعنطقة "السرخس" قبل أن يتفرع في من م

ألول يتجه إلى ميناء تركيا ثم أوروبا عبر اسطنبول ، ويتفرع إلى قسمين في ألمانيا: ا

الثاني: يدخل أذربيجان عبر  .نوتردام في هولندا والثاني إلى ميناء البندقية في إيطاليا

الثالث:   .منطقة أستارا اإليرانية ، ثم يذهب إلى موسكو ثم إلى فنلندا في شمال أوروبا

ينائي عبر ميذهب إلى العراق ثم إلى سوريا حيث يتفرع إلى البحر األبيض المتوسط 

وتجدر اإلشارة إلى أن المسار سيتم تشغيله بواسطة قطارات سريعة  .الالذقية وبيروت

ا لطريق آخر يعبر أفغانستان  ا أن هناك مخطط  وشبكة طرق الستخدام الشاحنات ، موضح 

 . .من الصين ويدخل إيران ويتصل بباقي الطرق في إيران
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،  الحرير لهذا الطريقالمشروع اإليراني  يُجّسدوالذي لم إيران بأن تكون قلب طريق الحرير إن ح

في شبكة يمكن تلخيصه الذي انتشر في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي ، 

خطوط النقل التالية: طريق السكك الحديدية والمواصالت الذي يبدأ من الصين ويمر عبر دول آسيا 

أحدهما يعبر تركيا ويدخل أوروبا عبر اسطنبول سريعين: الوسطى وفروعه إلى إيران على طريقين 

، واآلخر يعبر العراق وسوريا ولبنان ليصل إلى البحر األبيض المتوسط. خط سكة حديد يغادر من 

. يتصل الخطان بخطوط أخرى "ميناء تشابهار" وخط آخر من ميناء "بندر عباس" جنوبي إيران

. توسيع خطوط النقل بين موانئ جنوب إيران إلى تركيا. تنتهي في أوروبا والبحر األبيض المتوسط

تطوير خطين للسكك الحديدية وخط نقل من ميناء "طريق أروند" في منطقة خوزستان وميناء بوشهر 

الثاني يربط مع الخطوط ، وأحدهما يعبر العراق وسوريا ولبنان ليصل إلى البحر األبيض المتوسط 

. إنشاء خطوط أنابيب الغاز والنفط لدول آسيا الوسطى ، أوروباإلى ل دخوثم ال السابقة لعبور تركيا 

كانت هذه المشاريع تهدف في األصل إلى ربط و .التي تعبر إيران وتركيا ، للوصول إلى أوروبا

الصين وشبه القارة الهندية وشرق آسيا بأوروبا وأفريقيا ، ولكن بعد انهيار االتحاد السوفيتي ، تأثرت 

. اقتصاديا بإيرانوربطها  وكان من المستحيل تجربتهاع باستقالل دول آسيا الوسطى ، هذه المشاري

بعد ذلك ، ركزت إيران على تطوير عالقاتها مع الصين والهند وروسيا ، سعي ا ألن تصبح نقطة 

على هذا األساس ، شرعت طهران في وعبور للبضائع من هذه الدول إلى أوروبا وأفريقيا والعكس. 

بينها المشروع الذي يربط بحر قزوين عض المشاريع التي لم يتم اقتراحها من قبل ، ومن تطوير ب

وسبق أن كان هذا المشروع حلما للقياصرة الروس لمئات السنين ، و. بالمياه الدافئة في جنوب إيران

بدء عملها لربط بحر قزوين ببحر عمان عبر الصحاري  9109أعلنت حكومة أحمدي نجاد في عام 

 .على تلك القناةعبر الشرقية إليران ، بطريقة تسمح بذلك التنقل

 

 مريكا ومعارضة طريق الحرير عبر إيرانا

لم تُخِف الواليات المتحدة انزعاجها من مبادرات إعادة تنشيط طريق الحرير عبر إيران ، وعرضت 

يمر عبر الخليج األول  :، والذي يتضمن عبور إيران عبر ثالث طرق في المقابل مشروعها الخاص

يمر الثاني عبر السواحل األفريقية على شواطئ البحر األحمر ثم   .، ثم العراق وتركيا إلى أوروبا

ويمر الثالث بمحاذاة سواحل دول الخليج   .عبر مصر قبل أن يصل إلى البحر األبيض المتوسط

لغاز والنفط في دول آسيا أما بالنسبة ألنابيب ا .العربي ومنها إلى العراق وتركيا ثم إلى أوروبا

فإن المشروع األمريكي يقترح مدها عبر قاع بحر قزوين وأذربيجان. كما تقترح ربط الوسطى ، 

، قدمت  2099. في عام دول آسيا الوسطى بحراً عبر أفغانستان والهند وباكستان بدالً من إيران

تختلف رؤية   .لحرير الجديدالخطوط العريضة لمشروع الواليات المتحدة لطريق ا هيالري كلينتون

. لذلك ، وتهدف إلى إخراج إيران من المبادرة الصينيةواشنطن لطريق الحرير عن المبادرة الصينية 

من مصلحة إيران اإلسراع في تنفيذ المشاريع المقترحة وربط الدول المعنية ببعضها البعض لفرض 

ول مثل روف األمنية التي تعيشها دخاصة في ظل الظمكانة إيران كأفضل طريق لعبور البضائع ، 

. المرور عبر شاهدة على ذلكواليمن والصومال ودول شرق افريقيا  أفغانستان وسوريا والعراق

مما يمنح إيران األولوية لتأكيد نفسها كأفضل مسار ممكن هذه البلدان ليس آمن ا في الوقت الحالي ، 

وإذا تم تفعيل شبكات النقل في جميع أنحاء . لهذه المبادرة وتصبح حقًا قلب طريق الحرير الجديد
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، تتوقع إيران أن تكون شبكات  في هذا السياق .إيران ، فسيكون من الصعب تغييرها في المستقبل

النقل الخاصة بها مرتبطة بشكل مستقل بأفغانستان وباكستان من جهة ، والعراق وسوريا ولبنان من 

وسيكون موقعها ،  يًا لنقل البضائع في كل هذه الدوللذلك ستصبح إيران شريانًا حيوجهة أخرى. 

، باإلضافة إلى الدخل المرتفع الذي ستحصل عليه  الجيوسياسي أكثر أهمية بكثير مما هي عليه اليوم

فإن تفعيل هذا الطريق سيخلق أكثر من باإلضافة إلى ذلك ،  التبادل التجاري ورسوم العبور. من

إذا كان مشروع القناة المقترح يربط شمال إيران وجنوبها ، . نمليوني فرصة عمل الفرص في إيرا

أما الدول  .فسيتم تحويل العديد من المناطق الجافة والفقيرة في البالد إلى مناطق سياحية وتجارية

التي لديها اعتراضات على المبادرة الصينية ، فإضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية ، هناك 

ال يريد الروس أن يفقدوا مكانتهم كمصدر رئيسي  :كل منهم أسبابه الخاصةمعارضون آخرون ، ول

. على هذا األساس ، فإن أي مشروع يحول اإلمدادات إلى أوروبا للطاقة والغاز الطبيعي ألوروبا

الهند فهي تحاول تحقيق توازن معين في . أما لن يكون موضع ترحيبخارج األراضي الروسية 

. وبالتالي فإن تفعيل طريق الحرير دون إعطاء بضائعه لمجاالت الصناعيةتنافسها مع الصين في ا

التسهيالت الكافية للوصول إلى وجهاتها بأسعار تنافسية ، ودون مراعاة مصالحها واحتياجاتها من 

. لذلك ، من شأنه توسيع فجوة المنافسة االقتصادية بين البلدينالطاقة عند مد األنابيب إلى الصين ، 

هند إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع إيران تسمح لها بالحصول على امتيازات خاصة في التجارة تسعى ال

تحاول تركيا أن تصبح قلب طريق الحرير وبالتالي تنافس إيران عبر طرق نقل جديدة. من جهتها ، 

 . بينما تتمتع إيرانخاصة أنها تتمتع بميزة على صعيد العالقات السياسية،  على هذا المنصب

خاصة إذا استمرت األوضاع األمنية في سوريا والعراق باألفضلية من حيث الموقع الجغرافي ، 

فال تبدو أما الدول العربية ، وال سيما الخليجية ،  .وأفغانستان واليمن والصومال على ما هي عليه

ات ، في ظل التوتر في العالق متحمسة لحصول إيران على هذا الموقع الجيوستراتيجي الدولي

والخالفات السياسية القائمة بين إيران وتلك الدول ، وخاصة العربية السعودية. من مصلحتهم أن يمر 

المشروع على طول سواحلها ، إما عبر العربية السعودية واألردن وسوريا والبحر األبيض المتوسط 

إلى البحر المتوسط. . ، أو يمر من السعودية إلى شواطئ البحر األحمر ثم من هناك عبر قناة السويس 

من جانب آخر ، فإن المرور عبر العراق إلى تركيا وأوروبا ، لكن هذا المسار يتطلب ضمان األمن 

سيؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى إضعاف موقع واالستقرار في الدول المتضررة في العالم العربي ، 

صاد المصري ، الذي تعد إيرادات قناة السويس وتقليص عوائدها المالية ، وبالتالي اإلضرار باالقت

 .قناة السويس أحد أضالعه الرئيسية

يمكن القول إن هذا المشروع بالنسبة إليران هو حلم ممكن يحل الكثير من مشاكل إيران االقتصادية 

هذا يعني أنه . من ناحية أخرى ، ، كما يجعله ممراً دولياً كبيراً ال يمكن االستغناء عنه في المستقبل

ً ، سيسمحمن الصع  مع هاة عالقاتهذا الموقع بتقوي لها ب فرض عقوبات مالية عليهم. سياسيا

اإلقليمي على المستويين  ها، مما يعني تعزيز نفوذ بهومع جميع الدول المرتبطة الحرير  طريق

  .السياسي واالقتصادي
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  الصين واسرائيل   0.9 

 االستثمارات والتبادل بينهما في مختلف الجوانب

امام تراجع العمالق االمريكي، وامام المؤشرات التي تؤكد ان القوة االكبر في الغد ستكون ذات مالمح 

آسيوية، تتطلّع اسرائيل باهتمام وحرص الى التغلل في الصين وتعزيز عالقاتها معها في مختلف 

 الجوانب االقتصادية والتجارية والعلمية واالكاديمية والثقافية.

: تعود هجرة اليهود إلى الصين وتواجدهم فيها الى القرن الثامن، وفي  في الصيننبذة عن اليهود 

بداية هجرتهم من الدول المجاورة كانوا يعيشون في احياء منعزلة، غير ان استيعابهم في المجتمع 

 الصيني تم بسرعة، خاصة وأن اعدادهم كان اقل بكثير بالمقارة مع االقليات الدينية والعرقية األخرى.

وقد اسهم في وجود اليهود في الصين تجارهم الذين صلوا الى موانئ هونكونغ وشنغهاي وخاربيعبر 

خط السلك الحديدية المار يـ سيبريا في منتصف القرن التاسع عشر. وفي مطلع القرن العشرين ازداد 

فية في ظل تعاطف عدد اليهود في الصين عندما كانت مالذا  آمنا  من المذابح الروسية والثورة البولشي

الرئيس الصيني صن يات سين الذي كان متعاطفا  مع الصهيونية السياسية جراء عالقاته الوثيقة مع 

المبشرين البروتستنات االمريكيين آنذاك ليزداد عددهم حتى منتصف القرن العشرين، حيث وصل 

ن هذا العدد بدأ يتقلّص الف ، غير ا 40الذين هاجروا الى الصين خالل مائة عام بشكل منقطع  الى 

في الخمسينات بحيث حصلت هجرة اليهود العكسية الى اسرائيل  بعد اعالن قيامها ليبقى في الصين 

 يهودي، ما ادى الى اقامة شراكات ثقافية واكاديمية مع الصين.  2500حاليا نحو 

دبلوماسي باسرائيل عام : وقد ازاد نفوذهم منذ اعتراف الصين الد مجرى العلالقات الثنائية وتطّورها

ليلعبوا الدور االكبر في العالقاتت االسرائليلية  الصينية رغم غضب الواليات المتحدة. ومع ان  9112

، اي قبل اعتراف العرب بالصين، إالّ ان الصين لم تبادل 1/9/9150اسرائيل قد اعترفت بالصين في 

تحّولت السياسة الصينية تجاه العرب ، منذ اسرائيل االعتراف وترددت في القيام بعالقات معها حتى 

حين بادرت الصين منحازة الى المواقف العربية ، خاصة ، إثر الصراع  9155مؤتمر باندونغ عام 

االسرائيلي، ما ادى الى الى تنافر مؤقت بين الطرفين، انتهى مع سياسة االنفتاح الذي اتخذته  -العربي

لكن العالقات تركزت في الجانب العسكري امام العشرين، الصين منذ اواخر السبعينات من القرن 

رغبة الصين  االطالع عن التكنولوجيا الغربية الموجودة في اسرائيل.  وقد شهدت العالقات الثنائية 

، شملت طائرات حربية ودبابات اسرائلية وصواريخ  بين البلدين جملة من صفقات السالح السرية

رات ، لكن انكشاف االمر المريكا في الثمانينات جعلت اسرائيل تقلل ومدافع حربية بمليارات الدوال

صفقاتها مع الصين، لتجد بكين المفاوضات العربية االسرائلية مطلع التسعينات فرصة لبدء عالقات 

ادت الى عالقات اقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية بين   9112دبلوماسية مع اسرائيل في يناير 

واشنطن الضغوط على اسرائيل لإلبعاد عن الصين واسهمت في منع اسرائيل بيع  الطرفين، مع زيادة

لوحت امريكا بقطع االتصاالت بين  2005. وفي عام 2000طائرات متطورة الى الصين عام 

االسرائلية، مما ادى الى اتفاق بين اسرائيل والواليات المتحدة يعوق  –وزارتي الدفاع االمريكية 

ية الى الصين، إالّ ان العالقات الدبلوماسية والعسكرية استمرت عبر زيارات الصادرات االسرائل

وزيارات  2007سياسية على اعلى المستويات بما فيها زيارة رئيس الوزراء ايهود اولمرت عام 

 لعسكريين صينيين وبهذا ازداد التعاون بين البلدين تحت اعين الواليات المتحدة. 
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حضور الشركات الصينية في اسرائيل عقب اعالن اسرائيل متغيرات في  ازدادالتنين في تل ابيب : 

سياستها االقتصادية من خالل ما يسمى بمبادرة الحزام والطريق لتدخل بما فيها صناعات صينية 

ً مع الحكومة االسرائلية عام حساسة اهمها   9100ابرام مجموعة شنغاهاي الدولية للموانئ اتفاقا

ً ، مع التوجه في عام  90ولمدة  9190تداءاً من عام إلدارة ميناء حيفا اب لبناء اكبر  9191عاما

محطة لتحلية المياه في المنطقة بالقرب من تل ابيب مع شركة صينية، وواصلت الصين مساعيها 

لتمتلك بنوك اسرائيلية وشركات تأمين اضافة الى استئجار مليون دونم في منطقة النقب لزراعة 

  .القمح واالفوكادو

من جهة اخرى بدا التأثير االجتماعي والثقافي المتزايد في الصين مع دخول مؤسسات اسرائيلية في 

السوق الصينية وتمتعها بمكانة عالية بفضل التكنولوجيا العالية والخدمات ذات القيمة االضافية، مما 

باعادة تقييم العمل  ادى الى اقامة شراكات ثقافية ، اكاديمية، تعليمية، زادت من فعالية اسرائيل

اليهودي في الصين من خالل فتح العديد من البرامج االكاديمية االسرائلية في بكين، واقامة مراكز 

للدراسات االسرائيلية اليهودية العبرية في مؤسسات اكاديمية صينية كجامعة تانجينغ هاي وجامعة 

والتعليم مع جامعة شنغواي ، وفي مركزا  لالبحاث  2094شاندونغ، كما انشأت جامعة تل ايب عام 

اصبحت جامعة تكنيون رائدة باسرائيل في مجال الهندسة باسرائيل والمؤسسة الثانية على  2095عام 

 2096مستوى التعليم المستقل بالصين ، وتم انشاء معهد فوانغدونغ تكنيون االسرايلي، كما شهد عام 

االعمال واالبتكار مع جامعة جبلين في حين قامت فتتاح جامعة بين غوريون مركزا  مشتركا  لزيادة 

مليون دوالر  25جامعة حيفا ببناء مختبر في الطب الحيوي والبيولوجيا العصبية، واستثمر محو 

 آالف فحص يوميا لوباء الكورونا. 90الجراء 
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 الفصل الثاني عشر. طريق الحرير القطبي: تقدم الصين خطًطا ضخمة لمنطقة القطب الشمالي 

 

( ، قال القادة 25)الشكل  2098يناير/ كانون الثاني  26في كتاب أبيض نُشر يوم الجمعة ، الموافق 

بسبب " ، مشيرين إلى أنه "دور مهم في تطوير شبكة الطرق البحريةالصينيون إنهم يعتزمون لعب "

فإن ممرات الشحن في القطب الشمالي أصبحت من المحتمل أن تصبح طرق االحتباس الحراري ، 

كما قالوا إن الصين ستشجع الشركات على إنشاء بنية تحتية  ".     النقل الرئيسية للتجارة الدولية

ها أن تؤدي وإجراء تجارب تجارية لتمهيد الطريق للممرات البحرية في القطب الشمالي التي من شأن

 25الشكل   .إلى تشكيل "طريق الحرير القطبي"

 

 

، إال أنها نشطة بشكل متزايد في المنطقة، وحيث كانت  على الرغم من أن الصين دولة غير قطبية

ا بشكل كبير في 2093عضوا  مراقب ا في مجلس القطب الشمالي منذ عام  . وتشارك الصين أيض 

مشروع يامال الروسي ، الذي من المفترض أن يؤمن إمداد ا يقدر بأربعة ماليين طن من الغاز المسال 

 .لبكين سنويا  

ا على تطوير إنتاج النفط والغاز والمعادن والوقود غير وفق ا للكتاب األبي ض ، ستشرف الصين أيض 

األحفوري ، باإلضافة إلى صيد األسماك والسياحة في المنطقة. وفي الوثيقة ، تلتزم بكين بـ "العمل 

مع دول القطب الشمالي مع احترام تقاليد وثقافات شعوب القطب الشمالي ، بما في ذلك الشعوب 

 ."، والحفاظ على البيئة الطبيعية األصلية
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الصين ليست جارة القطب الشمالي. ومع ذلك ، في الكتاب األبيض حول استراتيجيتها في القطب 

، تصف الجمهورية الشعبية نفسها بأنها "دولة قريبة من القطب  2098الشمالي الذي ظهر في عام 

ق المجاورة وهو ذو أهمية كبيرة الشمالي". ويضيف أن الوضع هناك "يتجاوز الدول أو المناط

 ."لمصالح الدول األخرى خارج المنطقة والمجتمع العالمي ككل

بعبارات اخرى: تريد الصين االنخراط في القطب الشمالي في المستقبل. وفي هذا الصدد  كتب موقع 

"هاي نورث نيوز" على اإلنترنت: "العنكبوت ينشر بيته ، وهي خطوة أخرى في لعبة الشطرنج 

العالمية للرئيس شي". وأشار إلى أن الصين تستهدف رتبة القوة العظمى القطبية في خطة طويلة األمد 

 .للسيطرة حيث يترك الرئيس ترامب فراغ ا

من جانب ، يرجع ذلك إلى حاجة الصين المتزايدة للطاقة. في جرينالند وسيبيريا ، هناك احتياطيات 

حم والمواد الخام األخرى التي تريد المملكة الوسطى المشاركة كبيرة مشتبه بها من النفط والغاز والف

فيها. من جانب آخر ، هناك الممر الشمالي الشرقي ، الذي يمتد من شمال المحيط الهادئ فوق مضيق 

 .بيرينغ على طول الساحل الروسي لبحر الشمال إلى شمال شرق المحيط األطلسي

ب الجليد البحري بشكل أسرع وأسرع ، فقد اصبحت بسبب االحتباس الحراري الشامل، الذي يُذوّ 

ا من الجليد في أشهر  المالحة عبر هذا الطريق امرا  واردا  بشكل متزايد، ويمكن أن تكون خالية تمام 

. وبهذا تقصر بشكل كبير عمليات النقل بين آسيا الشرقية وأوروبا مقارنة 2050الصيف بحلول عام 

 .آسيا وقناة السويس ، وبالتالي فهي مهمة لالقتصاد العالمي بالطريق التقليدي عبر جنوب شرق

هذا هو السبب في أن بكين تطور "طريق الحرير القطبي" باعتباره الذراع الثالث لـ "طريق الحرير 

الجديد" ، بما في ذلك الممر الشمالي الشرقي. وهذا يتعلق بالطرق التجارية القديمة التي سبقت وأن 

 .وتشمل الطرق البرية من الشمال والطرق البحرية من الجنوبربطت الصين بالغرب 

وهذا يجعل القطب الشمالي نقطة محورية جديدة. ومن المرجح أن يصبح القطب الشمالي نقطة 

محورية جيوسياسية حيث يمكن أن تندلع الصراعات ، بما في ذلك الصراعات العسكرية. وفي الواقع، 

يؤكد عليه  من خالل االبحاث والوجود  العسكري. كما أن تمثل دول الجوار مصالحها وهذا ما 

ا بالشمال من خالل عضوه المحلي الدنمارك. من ناحية أخرى ، ترى  االتحاد األوروبي مهتم أيض 

الصين نفسها على أنها "شركة بناء رئيسية في القطب الشمالي" ، كما كتب رايموند كرامر ، رئيس 

 ."Welttrends" تحرير سلسلة

 

ظرة األولى إلى أقصى الشمال تشير إلى المواجهة، وفي هذا الشأن يقول كرامر: "بعد نظرة ثانية ، الن

مع ذلك ، نتساءل عن مدى أهمية المواد الخام المزعومة للدول الجوار وما إذا كان عدم وجود الجليد 

 ".في الصيف يجلب بالفعل طرق ا رخيصة للشحن الدولي

 

بوادر حرب، ومعركة على منطقة القطب الشمالي التي تحاول الصين  وتجدر االشارة الى ان هناك

السيطرة عليها مؤكدة انها دولة شبه القطبية، وأن لديها مشاريع عمالقة ، وهذا ما تقوله روسيا ايضا  ، 
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وبينما تؤكد روسيا انها تقوم باعمال بنائية في سيبيريا تقوم الصين بأعمال التنقيب عن الذهب وغيره 

الروسي هذه المنطقة تشعر كل من  -معادن في منطقة القطب الشمالي. امام هذا التمدد الصينيمن ال

كندا والواليات المتحدة بالقلق إلى درجة ان الواليات المتحدة هي اآلن قيد اعادة الخطة السابقة التي 

اردة حقيقية هذه وهذا يعني أننا قد نكون امام ابواب حرب بكانت ُمفعّلة ايام االتحاد السوفييتي، 

اي اننا ،  المرة، طرفاها الصين وروسيا، والواليات المتحدة وكندا بجانب دول من االتحاد االوروربي

نحن امام اعادة تشكيل العالم، غير ان هذه المرة ال يقتصر األمر على خسائر تجارية بل هناك نوع 

الصدد تحافظ الواليات المتحدة وكندا من التحّرشات العسكرية واالستراتيجية بين الطرفين. وفي هذا 

على نصب اقمار اصطناعية واسلحة دفاعية ومنظومات رادارية في القطب الشمالي لرصد انتشارات 

عسكرية صينية وروسية في المنطقة. وجدير بالذكر ان الرئيس االمريكي جو بايدن تناول هذا 

ديث النظام المشترك بين البلدين الموضوع مع رئيس الوزراء الكندي وشّدد معه على اهمية تح

الروسي في المنطقة، كما شدد على اهمية القيام بتحديثات دفاعية  –لمواجهة الوجود الصيني 

  كندية في هذا القطب الشمالي لمواجهة روسيا والصين. –امريكية 

 

  الرابع عشر. نسبة الديون بين الصين وماليزيا الباب

. وهي 2097األصوات الناقدة لمبادرة الحزام والطريق منذ منتصف عام  تصاعدتومع ذلك ، 

. ولم يتردد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في مشروع إمبراطوريتوصف بشكل متزايد بأنها 

له " خالل زيارة نسخة جديدة من االستعماروصف مشاريع البنية التحتية الممولة من الصين بأنها "

العديد من المشاريع التي خططت لها الصين في بالده ، . وفي البداية  2098س في أغسطإلى بكين 

دوالر.  مليار 23 بتكلفةبما في ذلك خط سكة حديد فائق السرعة )رابط سكة حديد الساحل الشرقي( 

ا إعالن مهاتير أن مشتري العقارات الصينيين لن يُمنحوا تأشيرات اإلقامة في  ومن الجدير بالذكر أيض 

ستقبل. وبذلك ، قام بإزالة العمالء من مشروع "فورست سيتي" ، وهو مشروع تطوير جديد مصمم الم

ال يمكن للمواطنين الماليزيين ،  كقاعدة عامة .من السكان على الساحل الغربي لماليزيا 011.111لـ 

د ، أح Country Garden كانتري غاردر مؤسسة  تم تصميم المشروع بواسطةو شراء هذه الشقق.

. خاصة هذا مشروع استيطاني ، وليس استثماًراأكبر مطوري العقارات الصينيين. وفق ا لمهاتير ، 

، يبدو مثل هذا التعهد ظاهري ا. في  حيث العالقة بين الماليو واألقلية الصينية معقدةفي ماليزيا ، 

انتقاداته للمشاريع الصينية بعد أن وعدت ماليزيا بشروط من حدة رئيس الوزراء  قلّلغضون ذلك ، 

إعادة التفاوض أو دفع غرامة تعاقدية تقارب تعاقد أكثر مالءمة. واجهت حكومة كوااللمبور خيار 

نجح مهاتير في خفض تكلفة المشروع و. مليار يورو 0.0أي حوالي ،  مليار رينغيت ماليزي 99

رينجت. وقعت الحكومة الماليزية العقود الجديدة عندما مليار  00مليار رينجت إلى  00.0من بأكمله 

 417مليار رينغيت ماليزي )حوالي  2212كان الفرق بين الغرامة التعاقدية وتكاليف المشروع الجديد 

مليار يورو(. كما تمكنت ماليزيا من تنفيذ المزيد من التحسينات ؛ على سبيل المثال ، زادت نسبة 

تلقي قضية مشروع السكك  .بالمائة 40إلى  30ي ستنفذها الشركات الماليزية من أعمال البناء الت

ا سيئ ا للغاية على سير المفاوضات الصينية.  تمكن رئيس الوزراء مهاتير وقد الحديدية الماليزي ضوء 

أبرمت الحكومة الصينية عقد ا مبالغ ا فيه بشكل واضح مع  ، حيثمن خفض التكاليف بمقدار الثلث
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، صادر  2098نجيب رزاق. السجن اليوم بشبهة رشوة. أثناء تفتيش منزله الخاص في يونيو  سلفه

 423حقيبة يد و  567عقد و  9400مليون دوالر من السلع الفاخرة ، بما في ذلك  270أكثر من 

 China Communications نعم ، شركة 15تاج.  94دبابيس و  9600خاتم و  2200ساعة و 

Construction Company  الصينية )أنجيال( ، الذي حصل على عقد بناء خط السكة الحديد ورشوة

رئيس الوزراء آنذاك ، لم يتم إثباته بعد. ومع ذلك ، فقد تم توقيع العقد األصلي بين حكومتي الصين 

 .وعلى أي حال ، فإن بكين مسؤولة عن الصفقة المبالغ فيها في البدايةوماليزيا ، 
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 االستنتاجات

موطن لحوالي سدس سكان و ،جمهورية الصين الشعبية هي واحدة من أكبر االقتصادات في العالم

العالم. سرعان ما أصبحت الدولة الضخمة واحدة من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا ، ولكنها في 

كما مرئية في الصين قد اصبحت من التحديات العالمية  هناك الكثيرنفس الوقت ريفية إلى حد كبير. 

، فقد تم تمثيلها بشكل ناقص حتى  ووضوحهاصين الأهمية على الرغم من والعدسة.  تحت لو كانت

األدلة المدعومة علمي ا في العديد من إن  .العلوم االقتصادية واالجتماعيةاآلن ككائن بحثي في 

 .الموضوعات المتعلقة بالتبادل مع الصين نادرة

 

 :اقتصادية وجيوسياسية بشكل أساسي :B&R أهداف مبادرةدوافع و

  تحسين خطوط النقل وتخفيض تكاليف النقل •

  إعادة توجيه المدخرات الصينية الفائضة ، الطاقات اإلنتاجية غير المستخدمة •

  تنويع االستثمارات واألسواق والموردين •

  المساهمة في تدويل اليوان الرينمنبي الصيني •

  التعاون البديل )في ضوء استبعاد "شراكة الصين عبر المحيط الهادئ"(شبكة  •

أداة لإلمداد االستراتيجي بالمواد الخام وإللغاء تنشيط المشاكل األمنية )عنق الزجاجة المضيق ج.  •

  ماالكا(

  تعزيز القوة الناعمة الصينية •

  نسخة جديدة من االستعمار •

(. القائم على زيادة الديونقتصادي الذي لم ينجح حتى اآلن )تحاول الصين تصدير النموذج اال •

  .هي مبادرة الحزام والطريق الديون الخاصةداة لتصدير األ

 

 

أدرج تفقّد  المرجعيات  العلمية الدور المهيمن لالستثمارات األجنبية المباشرة في نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي للدول ، وخاصة الدول النامية. وقد استندت هذه الدراسة في تحليلها إلى النهج التجريبي 

والمتغيرات   (GDP)حلي إجمالي الناتج المووصلت إلى ان هناك عالقة خطية بين المتغيرات التابعة، 

 الواردات، ((TOTAL_INVESTMENT االستثمارات الكليةالمستقلة : 

(IMPORT_GOODS_SERVICES)  ،الصادرات (EXPORT_GOODS_SERVICES) ،

من  (FDI_OUTFLOWS) والخارجة (FDI_INFLOWS) االستثماراث األجنبية المباشرة الداخلة
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ومقدار القروض المعطات للقطاع  (BROSS_DOMESTIC_SAVING)التوفير الكلي، الصين

 (.DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE)الخاص 

الصادرات ،  و  (GDP) إجمالي الناتج المحلي يُستنتج أن هناك عالقة إيجابية بين

(EXPORT_GOODS_SERVICES) ،( االستثماراث األجنبية المباشرة الداخلةFDI_INFLOWS )

مقدار القروض المعطات للقطاع الخاص ، الصين ( منFDI_OUTFLOWSوالخارجة )

(DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE.) 

، ( IMPORT_GOODS_SERVICESالواردات )و (GDP)إجمالي الناتج المحلي بينوعالقة سلبية 

 (BROSS_DOMESTIC_SAVINGالتوفير الكلي)

قد يكون مهما في . ان ما تم الحصول عليه في هذه الدراسة  2091إلى 9110خالل الفترة من عام 

دعم القاعدة لتحليل نجاح السياسات االقتصادية، وذلك من خالل معرفة الجزء العملي ونتيجة تحليل 

 ، والوصول الى النتائج التالية: Eviews9 البيانات اإلحصائية ببرنامج

 

 الناتج المحلي اإلجمالي )بالدوالر األمريكي باألسعار الجارية( = 

 

GDP (current US$) = 2.52 TOTAL_INVESTMENT - 2.58 

IMPORT_GOODS_SERVICES + 2.28 EXPORT_GOODS_SERVICES + 1.48 

FDI_INFLOWS + 2.22. FDI_OUTFLOWS - 2.03 GROSS_DOMESTIC_SAVING + 

1.33 DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVATE 

 

 = Adj- R2 تم الحصول على النتائج المذكورة أعاله من تحليل البيانات. يُظهر أن معامل التحديد

 و TOTAL_INVESTMENT مما يعني أن المتغير المستقل 0.935764

IMPORT_GOODS_SERVICES و EXPORT_GOODS_SERVICES و FDI_INFLOWS و 

FDI_OUTFLOWS و BROSS_DOMESTIC_SAVING_RIVING_RIVING_RANI  هو

يمكن ان يعمم ويطبق ) تشير إلى أن النموذج  1.111هي  F إلحصاء P . القيمةالصينفي  1.90

Population)تم التأكد من أن المتغيرات المستقلة . TOTAL_INVESTMENT و 

IMPORT_GOODS_SERVICES و EXPORT_GOODS_SERVICES و 

GROSS_DOMESTIC_SAVING و DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE   تؤثر بشكل كبير

. لذلك ٪1.19و  1.1929و  1.1000و  p 0.0203 على الناتج المحلي اإلجمالي المتغير التابع بقيم

   و FDI_INFLOWS لكن المتغيرات المستقلة .H0 ، يتم رفض الفرضية الصفرية

FDI_OUTFLOWS  اإلجمالي المتغير التابع بقيمةال تؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي p 

 .٪0أكبر من  1.0290و  0.6088
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وال  ٪0إنها أقل من  .LM 0.0116 التسلسلي Breusch-Godfrey الختبار ارتباط P تبلغ القيمة

 .، مما يعني أن سلسلة البيانات تخضع الرتباط تسلسلي االولىH01 يتم رفض الفرضية الصفرية

P - Obs * R- يةالقيمة التربيع: Heteroscedasticity: اختبار Breusch-Godfrey 0.1980 

وال يتم رفض  ٪0أكبر من  p من المفهوم أنه لم يتم العثور على عدم تغاير المرونة ألن القيمة

 Jarque-Bera 0.2862 الختبار الحالة الطبيعية لـ P تكون القيمة الثاني H02 الفرضية الصفرية

، مما يعني أن القيم المتبقية ال يتم  H03 الثالثةالفرضية الصفرية ، لذلك لم يتم رفض ٪0أكبر من 

 .توزيعها بشكل طبيعي

، GDP_China ،TOTAL_INVESTMENTالمتغيرات الثمانية )  

IMPORT_GOODS_SERVICES ،EXPORT_GOODS_SERVICES ،FDI_INFLOWS ،

FDI_OUTFLOWS ،GROSS_DOMASTIC_SAVING 

وليس  Unit root(  ليست ثابتة )لديها وحدة الجذور DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATEو

 .. اما المتغيرات   First and second difference لديها وحدة الجذور( بعد المستوى

GDP_China ،TOTAL_INVESTMENT ،IMPORT_GOODS_SERVICES ،

EXPORT_GOODS_SERVICES ،FDI_INFLOWS ،FDI_OUTFLOWS ،

GROSS_DOMESTIC_SAVING وDOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE  فهي مدمجة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


