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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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مقدمة:
منذ توليه منصيب األمي العام للحزب الشيوعي الصيين ورائسة مجهورية الصي الشعبية يف 
العام 2012 َعرف حكم الرئيس )شي جي بينغ( جمموعًة من املشاريع واملبادرات والسياسات 
بعيدة املدى؛ وقد سعت هذه السياسات ظاهرايً إىل مواصلة النمو االقتصادي املتصاعد والتنمية 
ذلك -على عكس هو جي  ومع  )هو جي اتو(.  ارتفعا حتت حكم سلفه  اللذين  الصي  يف 
اتو- فإن هنج )شي( للسياسة الداخلية واخلارجية عرف مزيداً من اجلرأة، منها التوقيع على محلة 
مكافحة الفساد، والقيود املشددة على اجملتمع املدين الصيين، ودعواته إلجراء مزيٍد من اإلصالحات 
االقتصادية يف السوق، وتعزيز املؤسسات القانونية، والتأكيد على التطلعات الفردية والوطنية حتت 
شعار »احللم الصيين«؛ فكل ذلك يشري إىل أن سياسة احلكومة يف ظله تسعى إىل معاجلة الضغوط 
اهليكلية على النظام االقتصادي والسياسي الصيين اليت أصبحت واضحة بنحٍو متزايد نتيجة تباطؤ 

النمو االقتصادي.
ويف هذا السياق، أعلن شي جي بينغ مبادرة )احلزام والطريق( اليت سبق أن ذكرها يف عام 
2013 واليت ُدوَِّنت الحقاً يف عام 2015 مع وثيقة للسياسة العامة، ومتثل املبادرة إحدى أكثر 
السياسات اخلارجية واالستثمار طموحاً. وعند االنتهاء منها، ستنشئ هذه املبادرة روابط مباشرة 
برية وحبرية بي املناطق الصناعية الصينية يف املقاطعات الشرقية، من خالل مقاطعاهتا الغربية ذات 
الوسطى، وإيران،  اهلند، وروسيا، وآسيا،  املتطورة، ومن خالل  املنخفضة وغري  السكانية  الكثافة 
وتركيا، وأجزاء من الشرق األوسط -املشار إليها يف الصي ابسم »غرب آسيا«- ودول مشال أفريقيا 

مثل: اململكة العربية السعودية، وُعمان، ومصر، والسودان، قبل أن تنتهي يف أورواب.
وعلى الرغم من الطموح الصيين هلذه املبادرة لكّن كثرياً من تفاصيلها -مبا يف ذلك البلدان 
اليت ستشارك فيها- ما تزال غامضة. وقد أكدت احلكومة الصينية أن املبادرة تعمل بنظام االختيار، 
من  العديد  قبل  من  حوهلا  الغموض  أّدى  وقد  املبادرة؛  أهداف  وضع  عن  عموماً  امتنعت  وقد 
أثر  تقييم  ُيصُّ  ما  والسيما  ألنفسهم،  الفراغات  ملء  حماولة  إىل  الصينيي  واحملللي  األكادمييي 

املبادرة على البلدان الفردية.

مبادرة احلزام والطريق ال�صينية.. فر�صة للعراق
قسم االبحاث
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ويف الوقت احلاضر، ال يُدرَج العراق كمشارك يف مبادرة احلزام والطريق؛ ومع ذلك، فإن هذا 
البلد واحد من املوردين الرئيسيي للنفط للصي، وإن التجارة الثنائية بي البلدين كانت اثبتة ويف 
العقد املاضي، ومل تشهد تراجعاً سوى يف عامي 2014 و2015، بسبب الصراع  تزايد خالل 
الدائر يف العراق. وألن جريان العراق يف اجلنوب )اململكة العربية السعودية( والشمال )تركيا( والشرق 
)إيران( من املقرر أن يكونوا مشاركي يف املبادرة، فمن املنطقي أن تقيس بغداد خياراهتا بشأن ما 

تؤول إليه املشاركة من حيث الفائدة ابلنسبة للعراق.
ويتناول هذا البحث كيفية سعي العراق إىل إقامة عالقة اقتصادية صحّية مع الصي يف إطار 
مبادرة احلزام والطريق، وهو حيقق يف املعامل الرئيسة للمبادرة وما تريده الصي منها. وكجزء من فهم 
دوافع بكي لوضع املبادرة، حيلل هذا البحث أولوايت الصي السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
واألمنية يف العصر احلايل، مث يربط هذا البحث املبادرة أبمنوذج الصي لالستثمار والتنمية األجنيب 
الرئيسيي  النماذج مع مجيع مورديها  الصي هذه  اتبعت  وقد  التحتية.  البىن  والقائم على  الواسع 
للنفط )وغريهم من موردي املواد اخلام(؛ وعلى هذا النحو تبحث هذه الرسالة يف جتارب أنغوال، 
وموزمبيق، وإيران، لتحليل تكاليف هذه العالقة وفوائدها مع الصي. ويلص هذا البحث إىل أن 
البلدان  التحتية قد وّفر جلميع هذه  البىن  الواسع والقائم على  أمنوذج االستثمار والتنمية األجنيب 
مكاسب اجتماعية اقتصادية كبرية. إذ إن مساعدة الصي إلعادة اإلعمار يف أنغوال يف أعقاب 
احلرب األهلية اليت دامت سنوات طويلة تعدُّ ذات أمهية خاّصة للعراق حيث تتشكل عملية التعايف 
من احلرب ضد )داعش( خالل عام 2018 وما بعده، ويلص هذا البحث أيضاً إىل أن االستثمار 
الصيين أّدى -يف بعض األحيان- إىل حدوث توترات حملية؛ بسبب عدم اإلملام ابلشؤون احمللية، 
وتفاقم األضرار البيئية؛ ووضِع ضغط إضايف على املوارد الطبيعية، وزايدة البطالة يف احلاالت اليت ال 

يعمل فيها السكان احملليون، وتنمية غري متكافئة، وتفاقم الفساد.
ويستنتج هذا البحث أن املشاركة يف املبادرة ميكن أن تكون ذات فائدة كبرية للعراق، وينصح 
أبن تستفيد بغداد من مبيعاهتا النفطية مع إعادة بناء املدن الكربى اليت تعرضت ألضرار خالل 
السنوات الثالث املاضية، واملدن الغنية ابلنفط ولكنها فقرية يف التنمية -مثل البصرة- ميكن أن 
تستفيد أيضاً، مما يسمح للحكومة العراقية بتحقيق هدفها املتمثل يف حتويل البصرة إىل مدينة عاملية. 
وكما ذكر آنفاً، فإن ثالثة من جريان العراق يشاركون يف املبادرة، ويف الوقت نفسه فإن العالقات بي 
بكي ودمشق تشهد منواً اثبتاً، حيث تعرب الصي عن اهتمامها إبعادة إعمار سوراي. ويرى هذا 
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البحث وجود إمكانيات كبرية للتآزر اإلقليمي الذي ميكن للعراق أن يؤدي فيه دوراً يف التقريب ومد 
اجلسور. وأخرياً، ينصح هذا البحث احلكومة العراقية أبن تتجنب االعتماد فقط على االستثمار 
الصيين، بل أن حتافظ على جمموعة متنوعة من الشراكات؛ مما يعطي العراق الرفاهية يف االنتقاء 
واالختيار، ويكتسب ذلك أمهية والسيما أن عدداً من قطاعات التكنولوجيا العالية ما تزال الصي 

متأخرة فيها عن منافسيها مثل الياابن.
مبادرة احلزام والطريق

االقتصادي  احلرير  )حزام طريق  الكامل  ابمسها  أيضاً  -املعروفة  والطريق  احلزام  مبادرة  تعدُّ 
واحد-طريق  )حزام  القدمي  السابق  امسها  أو  والعشرين(،  احلادي  للقرن  البحري  احلرير  وطريق 
واحد1(- اسرتاتيجيًة إمنائيًة اقرتحها الرئيس الصيين )شي جي بينغ(؛ وهتدف املبادرة -اليت تركز 
على الربط والتعاون عرب أورآسيا- إىل إنشاء شبكة جتارية تتمحور حول الصي وتتألف من جزأين 

رئيسيي، مها: حزام طريق احلرير االقتصادي الربي، وطريق احلرير البحري للمحيطات.
وقد أخذت املبادرة، اليت أشار إليها الرئيس )شي( للمرة األوىل يف كازاخستان يف أواخر عام 
2013 بعبارات عامة إىل حد ما، ابلتّكون تدرجيياً على مدى السنتي التاليتي، وحتّولت إىل ما 
وصف أبنه »النهج األكثر طموحاً للسياسة اخلارجية الذي اعتمدته الصي حىت اآلن2«. وهتدف 
املبادرة إىل سلسلة من مشاريع البنية التحتية اليت متتد يف آسيا الوسطى والشرق األوسط )أو »غرب 
آسيا« ابللغة الصينية(، اليت تربط يف هناية املطاف الدائرة االقتصادية النشيطة لشرق آسيا يف هناية 
املتقدمة من جهة أخرى، والبلدان ذات اإلمكاانت اهلائلة  واحدة، والدائرة االقتصادية األوروبية 

للتنمية االقتصادية3.

1.كان االسم الرمسي للمبادرة هو »طريق واحد ابحلزام«. ومع ذلك ، فإن هذا املصطلح يسبب االرتباك ، مما يلق االنطباع أبن 
الصي تعتزم بناء »حزام« واحد و »طريق« واحد بداًل من الشبكة املتعددة اجلوانب اليت تتوخى بكي. ومنذ ذلك احلي مت تغيري 

االسم الرمسي إىل »احلزام والطريق« ، ولكن معظم املنشورات ما زالت تشري إىل أنه »طريق واحد ابحلزام الواحد«.
2.  إعادة التفكري يف طريق احلرير: مبادرة الصي للحزام والطريق والعالقات األوروبية الناشئة 

، سنغافورة: Palgrave-Macmillan، 2017، ص 2.
3.»الرؤية واإلجراءات حول بناء احلزام االقتصادي لطريق احلرير املشرتك وطريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين«، اللجنة 

الوطنية للتنمية واإلصالح، 28 مارس 2015:
 <en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html>

 ]مت الوصول إليه يف 3 يناير ، 2018[.
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اخلصائص:
على الرغم من رؤيتها البعيدة املدى، إالّ أن احلكومة الصينية كانت غامضة بنحٍو ملحوظ 
»التنمية  مثل  املصطلحات  من  العديد  ذكر  ومع  والطريق.  احلزام  ملبادرة  دقيقة  معامل  حتديد  يف 
الواثئق  املتبادلة«، و»الفرص«، و»الربح للجانبي«، و»التعاون«؛ لكننْ  االقتصادية«، و»املنفعة 
الرمسية تتجنب إعطاء تفاصيل دقيقة عن املعايري، أو األهداف، أو املواعيد النهائية للمبادرة، أو 
حىت البلدان املشاركة؛ وهو ما يسلط الضوء على الطابع االختياري للمبادرة. والواقع أن مصطلح 
»املبادرة« هو رمز هلذا النهج، حيث إنه اختري بداًل من مصطلحات أخرى مثل »املشروع« أو 
إن  القائلة  الفكرة  يي(  )وانغ  الصيين  اخلارجية  وزير  رفض  مناسبات  عدة  »االسرتاتيجية4«. ويف 
أبهنا  ووصفها  األمريكية  مارشال  خلطة  مماثلة  جيوسياسية  اسرتاتيجية  هي  والطريق  احلزام  مبادرة 
»نتاج للتعاون الشامل وليس أداة جيوسياسية5«؛ وقد قدم العديد من العلماء الصينيي مطالبات 
عدم وجود  وقد سّبب  أيديولوجية وال جيوسياسية«.  أداة  »ليست  أبهنا  املبادرة  مماثلة، ووصفوا 
حدود واضحة وشكل مؤسسي متماسك ارتباكاً ليس فقط بي املراقبي الدوليي، بل بي البلدان 
املقرر أن تشارك يف املبادرة6. وقد تعّرض الدبلوماسيون الصينيون لضغوط متزايدة لشرح ما تستتبعه 
مبادرة احلزام والطريق، ويف الوقت نفسه سعى العلماء يف الصي ويف مجيع أحناء العامل إىل قراءة ما 
بي السطور أو حتليل سلوك بكي املاضي واحلاضر لتحديد ما تنطوي عليه املبادرة؛ مما أّدى إىل 

تفسريات وتوقعات خمتلفة للمبادرة.
املشاركون:

الدقيق  العدد  قياس  من حيث  املبادرة صعوبة  االختيارية يف  االشرتاك  طبيعة  لقد خلقت 
للبلدان املقرر أن تشارك يف مبادرة احلزام والطريق. وتفاوتت اخلرائط والواثئق اليت أدرجت البلدان 
املشاركة يف املبادرة من مصدر إىل آخر، وكان الكثري منها قد أنتجته األوساط األكادميية الصينية 
ومراكز األحباث بداًل من املؤسسات احلكومية نفسها7. ومن املتوقع أن يشارك 60 إىل 68 بلداً 
4. إعادة التفكري يف طريق احلرير: مبادرة الصي للحزام والطريق والعالقات األوروبية الناشئة 

، سنغافورة: nallimcaM-evarglaP، 7102، ص: 7.
5.املرجع السابق، ص: 7.

6.املرجع السابق، ص: 7- 8.
7.ستوكس، يعقوب. »قواعد الطرق الصينية«، الشؤون اخلارجية، 19 أبريل 2015:

>https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-04-19/chinas-road-rules> 
]مت الوصول إليه يف 3 يناير ، 2018[
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يف آسيا وأفريقيا وأورواب، بيد أن العدد الفعلي للبلدان املشاركة يف املبادرة قد يكون أعلى؛ فعلى 
سبيل املثال: أعلن وزير اخلارجية الصيين )وانغ يي( يف كانون الثاين 2017 أن كاًل من موزمبيق 
ومدغشقر مها »امتداد طبيعي لطريق احلرير البحري« على الرغم من عدم إدراج أي من البلدين 

كمشاركي يف املبادرة8.
وعلى الرغم من أن اهلوايت واألعداد الدقيقة للبلدان اليت يتوقع أن تشارك يف مبادرة احلزام 
والطريق ما تزال متباينة، إال أن احلكومة الصينية واألوساط األكادميية حددت ستة طرق برية وحبرية 

يتوقع أن حتقق الكثري من التنمية، وهي تتألف من:
• اجلسر الربي األورآسي اجلديد: املعروف أيضاً ابسم )اجلسر القاري األورآسي اجلديد(، ومن 	

املتوقع أن تعمل هذه الشبكة من خطوط السكك احلديدية من ميناء ليانيونقانغ يف مقاطعة 
مقاطعة  عرب  وميرُّ  الغربية،  أورواب  يف  روتردام  إىل  الطريق  طول  على  الصي  شرق  جيانغسو 
شينجيانغ يف غرب الصي، وكازاخستان، وبولندا، وروسيا9، وقد مت ابلفعل تفعيل جزء من خط 

السكة احلديد بي ليانيونقانغ وكازاخستان يف عام 2015.
• ممّر الصي - منغوليا - روسيا: ستبدأ شبكة السكك احلديدية والطرق السريعة هذه من بكي، 	

ومتتّد من خالل منغوليا وكازاخستان للوصول إىل وجهات يف غرب أو جنوب شرق روسيا، 
وهي لن تتقيد فقط مببادرة احلزام والطريق، ولكن أيضاً خبطة السكك احلديدية العابرة للقارات 

يف روسيا10.
• ممّر الصي - آسيا الوسطى - غرب آسيا: يتكون أساساً من خطوط أانبيب النفط والغاز 	

وكازاخستان  أبوزبكستان  مروراً  الصي،  شينجيانغ غرب  من  الشبكة  هذه  وتنتقل  الطبيعي، 
ووصواًل إىل شبه اجلزيرة العربية وتركيا وإيران. ويف إطار الربانمج، اقرتحت الصي اسرتاتيجية 
تعاون شاملة من شأهنا أن تعّزز العالقات االقتصادية مع دول الشرق األوسط، مع الرتكيز 
على الطاقة النووية واملتجددة، وبناء البنية األساسية وتكنولوجيا الفضاء والتجارة واالستثمار11.
8. إعادة التفكري يف طريق احلرير: مبادرة الصي للحزام والطريق والعالقات األوروبية الناشئة، 

سنغافورة: Palgrave-Macmillan، 2017، ص: 71.
الصي  بي  األعمال  اجلديدة«، جملس  الصي  مبادرة  تطوير  يف  املتحدة  اململكة  يف  للشركات  دور  واحد:  حزام  واحد  9.طريق 

وبريطانيا. Foreign and Commonwealth Office، 2015، ص: 10.
10.املرجع السابق ، ص: 11.
11.املرجع السابق ، ص: 12.
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• ممّر الصي - شبه جزيرة اهلند الصينية: يتكون من ممرات السكك احلديدية السريعة والطرق 	
قوانغتشو وهونغ كونغ وشنتشن  االقتصادية يف  املراكز  املمر إىل ربط  السريعة؛ ويهدف هذا 
ميكونغ  منطقة  مع  الربط  إىل  املمّر  ويهدف  وفيتنام؛  واتيالند  والوس  وميامنار  بكمبوداي، 

االقتصادية الكربى اليت شكلها بنك التنمية اآلسيوي، وتعمل منرباً للتعاون الصناعي12.
• ممّر بنغالديش - الصي - اهلند - ميامنار: والغرض الرئيس هو ربط األراضي الصناعية يف 	

الصي مع تلك يف اهلند من خالل ميامنار، وقد أقامت اهلند والصي آلية تعاون لبناء سكك 
حديدية، وتعاون صناعي، وخدمات تدريب مهنية13.

• العمل 	 إىل  السرعة هذه  عالية  احلديدية  السكك  الباكستاين: هتدف شبكة  الصيين -  املمّر 
بي كاشغار يف شينجيانغ وجوادار يف ابكستان؛ مما قد يوفر للصي طريقاً خمتصراً إىل الشرق 
األوسط وأفريقيا عرب ديب وعمان، متجاوزة مضيق ملقا الذي يعدُّ نقطة ضعف سوقي؛ بسبب 
الوجود اإلقليمي القوي للوالايت املتحدة فيه. وعلى الرغم من أن الصي وابكستان توصلتا إىل 
اتفاقات بقيمة 40 مليار دوالر يف عام 2015، فإن اهلند تعارض بشدة اخلطة بسبب الشبكة 

اليت متر عرب إقليم كشمري املتنازع عليه14.
ويف حال وصل بناء هذه املمرات إىل مرحلة اإلجناز، فإهنا ستنشئ على حنو فعال رابطاً 
متواصاًل للنقل ميتد على طول الطريق من أورواب الغربية إىل جنوب شرق آسيا، مع قلب الصي 
االقتصادي والصناعي على طول ساحلها الشرقي. والواقع أنه على الرغم من أن احلكومة الصينية 

قد أعربت عن األهداف اإلمنائية املتبادلة للمبادرة، فإن أهدافها ما تزال متمركزة حول الصي.
التمويل

على وفق الواثئق الرمسية اليت نشرهتا احلكومة الصينية، فإن متويل املبادرة لن يتم من خالل 
البنك  التمويل من أمهها  الدولية  املالية  الصينية وحدها بل سيتوىل عدد من املؤسسات  احلكومة 
اجلديد، ومبادرة  احلرير  التحتية )أيه.آي.آي. يب(، وصندوق طريق  اآلسيوي لالستثمار يف البنية 
بنك التنمية اجلديد بي دول بريكس )الربازيل وروسيا واهلند والصي وجنوب أفريقيا(. ويتوقع أن 

12.املرجع السابق، ص: 13.
13. املرجع السابق، ص: 13.
14. املرجع السابق، ص: 14.
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حتصل املبادرة على ما ال يقل عن 140 مليار دوالر15. وقد أعرب الرئيس )شي( عن أمله يف أن 
يؤدي االستثمار الذي توفره هذه املؤسسات للمساعدة يف متويل املبادرة إىل جتارة سنوية تبلغ 2.5 

تريليون دوالر بي الصي وشركائها16.
ومل يتضح بعد كيف ستتفاعل هذه املؤسسات املالية اجلديدة -يف املقام األول حتت أتثري 
الصي، وبدرجة أقل روسيا واهلند- مع املؤسسات املالية الدولية القائمة مثل البنك الدويل وصندوق 
األخرى.  الغربية  والقوى  املتحدة  الوالايت  األول حتت أتثري من  املقام  اليت هي يف  الدويل  النقد 
وجاءت جهود أتسيس البنك اآلسيوي لالستثمار يف أعقاب حماولة الوالايت املتحدة للحد من 
النقد الدويل، ويف أواخر عام 2015، حاولت  البنك الدويل وصندوق  النفوذ املتزايد للصي يف 
إدارة أوابما إقناع بلدان أخرى -ورمبا هتديدها- بعدم االنضمام إىل البنك اآلسيوي لالستثمار17، 
ويف الواقع، مل يف اعتبار املسؤولي األمريكيي واالقتصاديي املنظمة مشكوكاً فيها؛ إذ كان الرأي 
املهيمن يف واشنطن هو أن البنك اآلسيوي لالستثمار املصريف وسيلة لتقويض دور القيادة األمريكية 
يف التمويل العاملي18؛ ونتيجة لذلك، رفضت الوالايت املتحدة )والياابن( »دعوة الصي« لالنضمام 
إىل البنك اآلسيوي لالستثمار، على الرغم من أن بكي قد أعربت عن أن اإلقراض من البنك »لن 
متليها أولوايت السياسة اخلارجية لبكي«، فإن موقفها كأكرب مشارك )30.34٪( سيدفع املصاحل 
الصينية إىل تسلق هيكل اإلقراض والتأثري يف كيفية تشكيل املبادرة19. وابملثل، فإن املوقف املبدئي 
للوالايت املتحدة والدول املتحالفة فيما يصُّ البنك اآلسيوي لالستثمار من املرجح أن يعربوا عن 
15. إعادة التفكري يف طريق احلرير: مبادرة الصي للحزام والطريق والعالقات األوروبية الناشئة 

، سنغافورة: Palgrave-Macmillan، 2017، ص: 211.
رويرتز، 29- تريليون $«،  تتجاوز 2.5  احلرير  الصي ودول طريق  بي  التجارة  الصيين:  »الرئيس   . .16

مارس-2015:
<https://www.reuters.com/article/us-china-economy-oneroad/chinas-xi- 
trade-between-china-and-silk-road-nations-to-exceed-2-5-trillion-idUSK-
BN0MP0J320150329>، ]Accessed 04-January-2017[
حضور الصي يف الشرق األوسط: تداعيات  .17

مبادرة احلزام الواحد ، مبادرة طريق واحدة ، نيويورك: روتليدج ، 2017 ، ص:41.
Zarroli, Jim.18. »بنك التنمية اآلسيوي اجلديد ينظر اليها على اهنا عالمة على النفوذ املتزايد للصي«، NPR، 16-أبريل 

 :2015
https://www.npr.org/2015/04/16/400178364/finance-officials-to-discuss-asian

تطوير-بنك-يف-االجتماعات-الربيع ، ]مت الوصول إليها 04 يناير -2018[
19.   حضور الصي يف الشرق األوسط: تداعيات 

مبادرة احلزام الواحد ، مبادرة طريق واحدة ، نيويورك: روتليدج ، 2017 ، ص:41.
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ان املبادرة نفسها هي أداة للسياسة اخلارجية الصينية.
أهداف مبادرة احلزام والطريق

ابلنظر إىل مكان هذه املمرات الفردية، وبياانت احلكومة الصينية واألكادمييات التابعة هلا، 
فضاًل عن املراقبي اآلخرين، فمن املمكن حتديد عدد من األهداف احملددة والنتائج اليت تدور يف 
ذهن الصي ملبادرة احلزام والطريق، وهذه األهداف يف معظمها هي ذات طبيعة اقتصادية، غري أنه 

د أيضاً عدد من اآلاثر السياسية واألمنية. قد ُحدِّ
األهداف االقتصادية

تُعدُّ زايدة االتصال والتنمية االقتصادية لبكي على طول املمرات من خالل حركة السلع 
واخلدمات واملعلومات والناس وتبادل الثقافة20 اهلدف األكثر وضوحاً وصراحة ملبادرة احلزام والطريق. 
ويف العديد من التصرحيات -مبا يف ذلك ورقة السياسة اليت أوضحت ألول مرة رؤية الصي ملبادرة 
احلزام والطريق- أشارت احلكومة الصينية إىل أمهية دعم التجارة احلرة، وتيسريها، وتعزيز، عامل مفتوح 
وأكثر ارتباطاً وعوملة. وهتدف مبادرة احلزام والطريق إىل متكي ختصيص املوارد على حنو أكثر كفاءة؛ 

لضمان تنمية أكثر توازانً لالقتصاد العاملي21.
وأتمل احلكومة الصينية يف أن تعود التنمية االقتصادية األكثر توازانً وتوزيعاً على مقاطعاهتا 
اليت مل جتن مثار عملية التنمية االقتصادية فيها ابلفائدة. وعلى الرغم من أن االرتفاع االقتصادي 
الذي شهدته الصي منذ الثمانينيات قد أدى إىل انتشال املاليي من الفقر ومسح للبلد ابلتطور 
إىل حٍد كبري، ومع  متفاوتة  التنمية وحجمها كانت  وترية  أن  املعروف جيداً  فمن  بوترية سريعة، 
سهولة الوصول إىل املوانئ البحرية، وتوافر البنية التحتية اليت شكلت أساساً ملزيد من التصنيع، فإن 

20.»طريق واحد حزام واحد: دور للشركات يف اململكة املتحدة يف تطوير مبادرة الصي اجلديدة«، جملس األعمال بي الصي 
وبريطانيا. Foreign and Commonwealth Office، 2015، ص: 7.

21.»الرؤية وتطبيقات على املشاركة ىف بناء طريق احلرير حزام االقتصادي والـ21 القرن طريق احلرير البحري«، الوطنية للتنمية 
واالصالح جلنة، 28-مارس-2015:

 <en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html> 
]مت الوصول إليه يف 3 يناير ، 2018[. 
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املقاطعات على طول الساحل الشرقي للصي، مثل )خيب22، وشاندونغ، وجيانغسو23، وتشجيانغ، 
وفوجيان، وقوانغدونغ24(، كانت دائماً وجهة أكثر مالءمة لرأس املال االقتصادي واالجتماعي. 
وحبلول عام 2017، فإن معظم سكان البلد، ورأس املال االقتصادي، والقدرة الصناعية والتكنولوجية 

والتجارية ستكون يف هذه املناطق.
وكان هلذا املسار من التنمية نتيجتان رئيسيتان: فأواًل: أّدى ارتفاع مستوى السكان بصورة 
غري متناسبة إىل زايدة يف املوارد، وضغط شديد جداً على شبكات النقل، ومستوايت شبه سامة 
من تلوث اهلواء واملاء. واثنياً: إن التنمية جاءت على حساب مقاطعات أخرى؛ مما أدى إىل ارتفاع 

مستوايت عدم املساواة والتهميش.
ويبدو -من خالل تشجيع بناء البنية التحتية يف مقاطعات أكثر هتميشاً يف مشال البالد 
أن  العاملية-  االقتصادية  ابالجتاهات  وربطها  شينجيانغ(  )مثل  وشرقها  الداخلية(  منغوليا  )مثل 
احلكومة الصينية تتطلع إىل توزيع مستوايت التنمية ابلتساوي أكثر، وإن بناء خطوط النقل على 
طول غرب البالد من خالل آسيا الوسطى وغرب آسيا إىل أورواب يعدُّ أيضاً طريقاً جتارايً مباشراً بي 
معاقل الصي الصناعية وأسواقها، ويف الوقت احلاضر، يتم شحن مجيع الصادرات الصينية تقريباً 
إىل أسواقها يف الغرب بسفن حاوايت تسافر عرب مضيق ملقا. وأمهية املمر املائي -اليت تتضاعف 
إليها ابسم »شراين  النفط الصينية تدخل عربه- كبرية جداً حبيث يشار  ألن 80٪ من واردات 
احلياة االقتصادي للصي25«. إن االعتماد على مضيق ملقا كنقطة دخول وخروج واحدة للواردات 
هتديد  األفق  يف  يلوح  ما  ودائماً  الدولية،  للضغوط  معرضًة  ابلتحديد  الصي  يرتك  والصادرات 
حبصار قد تفرضه الوالايت املتحدة قادر على شل اقتصادها، وفضاًل عن ذلك، فإن املضيق -يف 
الوقت احلاضر- يقرتب من عدم القدرة إمكانية استيعاب القدرة اإلنتاجية؛ مما حيد من االتصال 
االقتصادي املستقبلي للصي ويفرض عليها أن تغيب عن أي عدائية دولية. وقد اقرتح أنه من خالل 
فتح جسر بري عرَب آسيا الوسطى، فضاًل عن الوصول إىل ميناء غوادار الباكستاين عرب كشمري، 

22.تقع العاصمة الصينية بكي هنا.
23.أكرب مدينة وقلب اقتصادي يف الصي، بكي، تقع هنا.

24.تقع هنا كل من هونج كونج وماكاو ، وكالمها من املراكز االقتصادية الرئيسية واألمهية السياسية الكربى. املنطقة االقتصادية 
اخلاصة األوىل يف البلد اليت كانت مبثابة منوذج للنمو االقتصادي الالحق ، شنتشن، هنا أيضا.

25. حضور الصي يف الشرق األوسط: تداعيات 
مبادرة احلزام الواحد، مبادرة طريق واحدة، نيويورك: روتليدج، 2017 ، ص: 69.
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فإن الصي تتطلع إىل تقليل اعتمادها على مضيق ملقا؛ وهذا ينسجم أيضاً مع أهداف بكي جلعل 
اقتصادها أكثر كفاءة. وعلى الرغم من أن قطاراً واحداً يسافر بي الصي وأورواب الغربية لن يكون 
قادراً إال على محل 200 حاوية بضائع، مقابل 20 ألف حاوية حتملها سفينة شحن واحدة، فإن 
تكلفة كل رحلة ومدهتا ستقل كثرياً؛ مما يسمح بتدفق أكثر ثبااتً لدخول املنتجات وخروجها من 

وإىل الصي26.
الراهنة القتصاد الصي،  وهناك هدف اقتصادي آخر ملبادرة احلزام والطريق يتعلق ابحلالة 
ويعاين االقتصاد الصيين حالياً من فائض القدرة اإلنتاجية يف العديد من القطاعات، والسيما احلديد 
واإلمسنت واآلالت الثقيلة، ويرتبط ذلك ابلدافع االقتصادي وازدهار البناء يف العقود األخرية اليت 
غالباً ما تعززها الدولة الصينية لزايدة أرقام اإلنتاج احمللي اإلمجايل؛ مما يشجع على استمرار اإلنتاج 
حىت حينما تصل السوق إىل التشبع27، وميكن أن تؤدي هذه االختالالت، اليت تشبه االختالالت 
الناتج احمللي اإلمجايل  اليت شهدهتا الياابن خالل ازدهارها االقتصادي يف الثمانينيات، إىل أتخر 
احلقيقي عن الناتج احمللي اإلمجايل الرمسي، مع خفض الطلب )وابلتايل األسعار( على السلع الصينية 
إىل أن تصبح الصناعات املعنية غري قادرة على دعم نفسها. وهذا بدوره ميكن أن يؤدي إىل تضخم 
الديون املعدومة والركود )كما هو احلال يف الياابن( أو االهنيار االقتصادي املباشر28، ويعتقد احملللون 
أنه من خالل دفع الطلب على السلع املذكورة آنفاً من خالل مشاريع تطوير البنية التحتية مثل 
مبادرة احلزام والطريق، تقوم احلكومة الصينية بشراء الوقت لصناعاهتا الفاشلة29. وإن مشاريع التنمية 
اليت تقودها البنية التحتية -مثل هذه املشاريع- قد أضافت ميزة أخرى لتحسي الظروف االقتصادية 
احمللية، مما يسمح لألشخاص الذين يعيشون يف هذه املناطق بشراء السلع االستهالكية املنتجة من 

Gramer, Robbie .26. مجيع ركاهبا الصي “احلرير اجلديد الطريق” إكسربيس، جملة فورين بوليسي، 
04-يناير-2017:

foreignpolicy.com/2017/01/04/all-aboard-chinas-new-silk-road-express-yiwu-to-london -
اجلغرافيا السياسية-واحد احلزام-واحد الطريق /> ، ]مت الوصول يف 03 يناير -2018[.

27.»طريق واحد حزام واحد: دور للشركات يف اململكة املتحدة يف تطوير مبادرة الصي اجلديدة«، جملس األعمال بي الصي 
وبريطانيا. Foreign and Commonwealth Office، 2015، ص: 7.

Pettish, Michael.28. »وقد معجزة النمو يف الصي نفد من البخار«، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، 19-نوفمرب-2017،
carnegieendowment.org/2017/11/19/china-s-growth-miracle-has-run-out-of- steam-pub-74806

 ]مت الوصول إليه يف 04 يناير 2008[.
األوروبية  والعالقات  والطريق  للحزام  الصي  مبادرة  احلرير:  طريق  يف  التفكري  إعادة   .29

الناشئة، سنغافورة: Palgrave-Macmillan، 2017، ص: 137.
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الصي. والواقع أن بناء االستهالك الداخلي كان من الركائز األساسية للسياسة االقتصادية الصينية 
يف ظل الرئيس السابق )هو جينتاو(، ويبدو أن الرئيس )شي( يواصل هذا االجتاه.

األهداف االسرتاتيجية واألمنية
بعيداً عن األهداف االقتصادية، فقد اقرتح أن جزءاً من الدافع الصيين إلنشاء مبادرة احلزام 
السنوات  ويف  الصي.  غرب  يف  احلكم  ذاتية  شينجيانغ  منطقة  يف  والسيما  األمن،  هو  والطريق 
األخرية، تشعر بكي بقلق متزايد إزاء مظاهر املقاومة بي اليوغور، وهي مجاعة عرقية تركية30، وقد 
أظهر التمرد األيغوري -الذي تعرض لفرتات مقاومة عنيفة- عالمات متزايدة ليصبح متطرفاً. وقد 
ظهر أحياانً مقاتلون من اليوغور ضمن صفوف تنظيم )داعش(31. وقد أعربت بكي عن قلقها إزاء 
احلزب اإلسالمي الرتكستاين، وهي مجاعة جهادية أويغورية شكلت شتااتً كبرياً يف سوراي وحتالفت 
مع هيئة حترير الشام، وهو فرع سابق يف تنظيم القاعدة. ومن خالل حتسي الظروف االقتصادية يف 
شينجيانغ، فضاًل عن قازاقستان وقريغيزستان وطاجيكستان اجملاورة )حيث كان األويغور نشطي(، 
فإن احلكومة الصينية على األرجح أتمل يف احلد من حركة االنفصاليي األيغور وحتصي نفسها 
ضد ما تشري إليه ابلتهديدات للثالثة )اإلرهاب، واالنفصالية، والتطرف(32. وتظهر األمهية املتزايدة 
لغرب الصي يف التفكري الصيين يف بيان عام 2010 الصادر عن )ليو ايتشو(، وهو جنرال يف 

جيش التحرير الشعيب:
»إن غرب الصي هو مساحة واسعة فارغة؛ فيجب أن يكون اجتاهنا االسرتاتيجي غرابً مع 
موقع جغرايف ممتاز ابلقرب من مركز العامل ]املقصود شرق الصي[، فاملنطقة الغربية ميكن أن توفر 
لنا القوة الدافعة لبناء قوتنا؛ وينبغي أن نعد الصي الغربية عمقاً داخلياً وليس منطقة حدودية33«.

وعلى الرغم من أن تصرحيات ليو ليست ضمن سياق مبادرة احلزام والطريق، إال أهنا تسلط 
الضوء على االهتمام الصيين املتنامي مبقاطعاهتا الغربية والدول اجملاورة، وإن املنطقة اليت كانت ذات 
أولوية منخفضة لبكي ينظر إليها اآلن بنشاط ضمن احمليط الصيين، فالشرق األوسط وغرب آسيا 
يدخالن بنحٍو متزايد يف حساابت بكي كامتداد هلذه املنطقة املشار إليها حتت مصطلح »الشرق 

30. حضور الصي يف الشرق األوسط: تداعيات 
مبادرة احلزام الواحد، مبادرة طريق واحدة، نيويورك: روتليدج ، 2017، ص: 16.

31.املرجع السابق، ص: 17-16.
32.املرجع السابق، ص: 17.
33.املرجع السابق، ص: 19.
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األوسط الكبري« )دا تشونغ دونغ(. وعلى الرغم من أن عدداً قلياًل جداً من دول الشرق األوسط 
ببناء  اهتمامها  أبدت  الصي  أن  املنطقة، إال  هم مشاركون نشطون يف مبادرة احلزام والطريق يف 
عالقات مع الدول غري املشاركة يف املبادرة. ففي سوراي -على سبيل املثال- أبدت الصي اهتماماً 
متزايداً جبهود إعادة اإلعمار، يف الوقت الذي زاد فيه املسؤولون الصينيون من التعاون مع املسؤولي 
السوريي يف مكافحة مجاعة احلزب اإلسالمي الرتكستاين واحتوائهم، وكذلك واجملموعات املماثلة 
اليت تعدها بكي هتديدًا34. وتقرتح حتركات الصي يف بلدان مثل سوراي -ابالقرتان مع الطابع املرن 
واملفتوح للمبادرة- أن البلدان اليت ليست حتت طيف املبادرة رمسياً ممكن أن تكتسب مع ذلك 

أرابحاً من املشاركة اإلقليمية املتنامية للصي.
ويرى أحد التفسريات اخلاصة للمبادرة اليت يطرحها املراقبون اخلارجيون بداًل عن املصادر 
الصينية املباشرة أهنا -على األقل- وسيلة للتنمية االقتصادية املتبادلة، وعلى األكثر وسيلة لتحقيق 
أهداف السياسة اخلارجية الصينية. وهذا التفسري -الذي ُأخذ بناًء على نظرة واقعية تقليدية لتحليل 
واملشاريع  األجنبية  التحتية  البنية  تطوير  يف  االخنراط  خالل  من  أنه  يفرتض  اخلارجية-  السياسة 
االستثمارية، أن تؤّمن الصي وصوهلا إىل املواد األولية وتبين أتثرياً قوايً وانعماً على طول حميطها 
العظمى األخرى مثل  القوى  التنافس مع  هبدف أن تصبح قوة عظيمة يف حد ذاهتا قادرة على 
الوالايت املتحدة؛ من أجل التأثري اإلقليمي والعاملي. وترتبط هذه التفسريات للمبادرة بسلوك الصي 
العام املتمثل يف االخنراط مبشاريع استثمار البنية التحتية وتنميتها اليت تقودها يف البلدان الغنية ابملوارد 
من دون شروط تذكر. وقد ُعدَّ هذا األمنوذج -الذي أطلق عليه »إمجاع بكي«- تناقضاً مباشراً 
مع أمنوذج التنمية الذي يقوده الغرب )إمجاع واشنطن( الذي ربط االستثمار بشروط مثل إرساء 

الدميقراطية، وحتسي حقوق اإلنسان، وااللتزام ابملعايري البيئية، أو مكافحة الفساد.
إمجاع بكني .. أمنوذج التنمية القائم على البنية التحتية واألهداف األيديولوجية

على الرغم من أن مصطلح »إمجاع بكي« حديث جداً، فإن أمنوذج التنمية القائم على 
البنية التحتية يف الصي له أتريخ طويل جداً. فقد نشأ من برامج املساعدات اليت قدمت يف عهد 
احلرب الباردة لدعم الدول األقل تقدماً ضد ما عّدته استغالل من القوى »املهيمنة« و»اإلمربايلية« 
)يف إشارة إىل االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة على التوايل(، وتسمية هذه املشاريع بـ »التعاون 
34.وزير اخلارجية الصيين: حماربة اإلرهاب واحلوار وإعادة اإلعمار تشكل ركائز إلهناء األزمة يف سوراي« ، ساان ، 24 نوفمرب / 

تشرين الثاين 2017 ، ، ]مت الوصول إليه 08 يناير 2018[.
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اإلمنائي« ألجل »املنفعة املتبادلة« مسح للصي بوضع إطار ملشاريعها كجزء من »مبادئها اخلمسة 
املشاريع مشاريع  واستتبعت هذه  الثنائية.  العالقات  املساواة يف  تبنت  اليت  السلمي35«  للتعايش 
األخرية  اآلونة  ويف  والنقل.  واإلسكان  االتصاالت  قطاعات  الكلية يف  األساسية  اهلياكل  تشييد 
-منذ الثمانينيات- مشلت هذه املشاريع أيضاً إنشاء مناطق اقتصادية والسيما يف البلدان املضيفة 
حيث ختتلف قواني األعمال والتجارة عن بقية البلد؛ مما يسمح لالستثمار األجنيب ابلرتكيز يف 
منطقة معينة دون التأثري )مثل البيئة أو العمل( يف بقية أحناء البالد، ومن خالل هذه املشاريع سوف 
التحتية احليوية بينما ستكتسب الصي موارد، وتدعم العالقات  البنية  البلد املضيف من  يستفيد 

الدبلوماسية وتتخلص من فائض القدرة اإلنتاجية36.
ومن املؤكد أن هناك أسباابً تقرتح أن مبادرة احلزام والطريق هي استمرار للسياسة اخلارجية 
املناهضة للهيمنة اليت حتولت بعد ذلك إىل إمجاع بكي وبنيت نفسها على أساس مشاريع إمنائية 
املبادرة كوسيلة  الصينية إىل  اليت نشرهتا احلكومة  الرمسية  الواثئق  التحتية، وتشري  البىن  قائمة على 
»الحتضان االجتاه حنو عامل متعدد االقطاب، والعوملة االقتصادية، والتنوع الثقايف، وتطبيق تكنولوجيا 
املعلومات بنحٍو أكرب37«. وإن اإلشارة إىل تعدد األقطاب مهم بنحٍو خاص، حيث إن إنشاء نظام 
عاملي متعدد األقطاب كان احملور الرئيس ألهداف السياسة اخلارجية الصينية منذ أتسيس مجهورية 
والوالايت  السوفييت  لالحتاد  الثنائي  العاملي  النظام  الشعبية. وقد عارضت بكي ابستمرار  الصي 
املتحدة خالل احلرب الباردة، فضاًل عن »عصر القطب الواحد« الذي تلى التسعينيات. ويتفق 
هذا أيضاً مع وجهة نظر الصي كقوة مركزية على حنو ما أبرزه تعليق اجلنرال ليو املذكور آنفاً الذي 
أشار إىل الصي كوهنا »مركز العامل«، وترى بكي أن الصي ليست قوة إقليمية بل قوة عاملية عانت 

من نكسة مؤقتة خالل »قرن اإلذالل« بي أواخر القرن التاسع عشر وأواخر القرن العشرين.

Panda, Ankit.35. »التفكري يف املبادئ اخلمسة للصي ، بعد 60 عامًا« ، The Diplomat ، 26 يونيو 2014 
https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60-years-later/

]مت الوصول إليه يف 08 كانون الثاين 2018[.
36. إعادة التفكري يف طريق احلرير: مبادرة الصي للحزام والطريق والعالقات األوروبية الناشئة  

سنغافورة: Palgrave-Macmillan، 2017، ص:137.
37.»الرؤية واإلجراءات حول بناء احلزام االقتصادي لطريق احلرير املشرتك وطريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين« ، 

اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح ، 28 مارس 2015،
en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html 

 ]مت الوصول إليه يف 3 يناير ، 2018[.
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وقد حاولت الصي التصدي لوجهة النظر اليت اعتربت صعودها على أهنا تطور معطل يف 
السياسة العاملية، ورمست نفسها أبهنا »مشارك يف النظام القائم« بداًل من ذلك38. وعلى الرغم من 
أهنا تشجع العامل من كل قلبها كوهنا قوة عظمى، إال أهنا حتافظ يف الوقت نفسه على صورة »القوة 
النامية« لتجذب البلدان النامية األخرى اليت غالباً ما تكون مناهضة لإلمربايلية وتتحالف معها، 
والسياسية  الدبلوماسية  السبل  استخدام  رئيسية-  بكي يف -حاالت  جتنبت  ذلك،  وفضاًل عن 
واالقتصادية ضد الوالايت املتحدة، وكانت هذه حالة الشرق األوسط حيث أعلنت بكي بوضوح 
عزمها على »التقليل من املنافسة مع منافستها االسرتاتيجية الرئيسية الوالايت املتحدة39«. وابملثل 
-وعلى الرغم من العالقات االقتصادية الطويلة األمد مع إيران إحدى مورديها الرئيسيي يف جمال 
الدبلوماسية  الساحة  الشرق األوسط- فإن بكي تتجنب ابستمرار استخدام قوهتا يف  النفط يف 
حينما تفرض واشنطن ضغوطاً أو عقوابت على طهران40. وعلى املدى القصري واملتوسط، يبدو أن 
الصي أقل اهتماماً ابلتغيري الكبري يف التوازن السياسي للعامل )مثل استبدال الوالايت املتحدة كوهنا 
القطب الواحد(، بل تعمل -يف ظل الوضع املؤسسي الراهن- مبا فيه الكفاية لتتزود مبساحة للعمل.

املبادرة والشرق األوسط
يبدو أن الرغبة يف جتنب النظر إليها على أهنا قوة معطلة تؤثر ابلفعل على كيفية تعامل الصي 
مع الشرق األوسط ككل، وتشجع املصاحل االقتصادية الصينية -والسيما ما يص النفط- بنحٍو 
متزايد، على املشاركة الصينية مع دول الشرق األوسط. وتتطلب زايدة امتداد القضااي األمنية )مثل 
املسألة املذكورة آنفاً عن جمموعات اليوغور يف سوراي( من بكي أن تويل مزيداً من االهتمام لشؤون 
الشرق األوسط؛ بيد أن هذه االحتياجات تتناقض مع رغبة الصي املعلنة يف جتنب التشابك يف 
القوى  التدخل يف جماالت أتثري  أو  املستقرة  الدول غري  مع  االخنراط  اإلقليمية، وجتنُّب  السياسة 
اإلقليمية األخرى؛ وتتجلى هذه االحتياجات املتناقضة بطرق متنع الصي من بناء شراكات دائمة، 
إذ أقامت الصي جتارة مع كل قوة إقليمية تقريباً ولكنها جتنبت اختاذ مواقف قوية حول القضااي 

الساخنة مثل وضع فلسطي، وحروب اخلليج، واملنافسة السعودية-اإليرانية، أو الربيع العريب.
وهذا احلذر واضح يف كيفية تعامل املبادرة مع الشرق األوسط، فاملنطقة املشار إليها ابسم 
38.  حضور الصي يف الشرق األوسط: تداعيات 

مبادرة احلزام الواحد، مبادرة طريق واحدة، نيويورك: روتليدج ، 2017 ، ص: 33.
39. املرجع السابق، ص: 47.

40.املرجع السابق، ص: 179-178.
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غرب الصي ذكرت أربع مرات فقط يف الواثئق الرمسية اليت حتدد مبادرة احلزام والطريق، وحيثما 
ذكرت، فإن السياق يكون مقرتانً عادًة مع آسيا الوسطى41، وتتضمن الوثيقة إشارات إىل أن بلدان 
الشرق األوسط تعدُّ رابطاً رئيساً أو حموراً أو شريكاً رئيسًا«. وعلى الصعيد الكلي فمن الواضح أن 
بكي تعدُّ املنطقة يف املقام األول مبنزلة جسر للوصول إىل املستخدمي النهائيي ملنتجاهتا يف أورواب 
الغربية. ويف الوقت الراهن ال ميكن إال مخسة بلدان أن تستفيد فعلياً من املبادرة، وهذه البلدان 
هي: إيران وتركيا من خالل حزام طريق احلرير االقتصادي، ومصر وإسرائيل من خالل طريق احلرير 
مع  املوجودة سابقاً  النفطية  تستفيد فقط بسبب جتارهتا  اليت  السعودية  العربية  البحري، واململكة 

الصي، واليت جتري على طول طريق احلرير البحري.
ويبدو أن بكي اعرتفت ابلقيود النامجة عن هذه التناقضات، وقد حاولت يف اآلونة األخرية 
أن تزيد من دورها كجهة فعالة، والسيما أهنا تتاح هلا فرصة تقدمي نفسها على أهنا »حمايدة« على 
النقيض من اجلهات املتعمقة وجهات القطب الفاعلة مثل الوالايت املتحدة أو روسيا. ويف أثناء 
ندوة السالم الفلسطينية-اإلسرائيلية يف كانون األول 2017، أعلن وزير اخلارجية وانغ يي أنه يعتزم 
التوّصل إىل تسوية سلمية دائمة تنطوي  »املشاركة بنشاط يف مساعي اجملتمع الدويل« من أجل 
على حل الدولتي42. ويبقى أن نرى إذا كان هذا اإلعالن جمرد شعار أو إذا كان يؤدي إىل عمل 

ملموس، بيد أنه يسلط الضوء على االعرتاف بزايدة املشاركة السياسية الصينية يف املنطقة.
العالقات الصينية-العراقية: احلاضر واملستقبل

 على الرغم من أن العراق ليس جزءاً من مبادرة احلزام والطريق الصينية، إالَّ أن البلدين شهدا 
الباردة إىل عالقات  عالقات ثنائية تطورت على حنو مطرد، من عالقات سياسية خالل احلرب 
اقتصادية بعد عام 2003. وينعكس ذلك على أفضل وجه من طريق منو التجارة الثنائية بي البلدين 

41.»الرؤية واإلجراءات حول بناء احلزام االقتصادي لطريق احلرير املشرتك وطريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين«، اللجنة 
الوطنية للتنمية واإلصالح، 28 مارس 2015،

 <en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html> ، 
]مت الوصول إليه يف 3 يناير ، 2018[

Gao, Charlotte.42. »الصي تتعهد بلعب دور نشط يف تسوية القضية الفلسطينية-اإلسرائيلية« ، الدبلوماسي ، 28 
ديسمرب 2017،

https://thediplomat.com/2017/12/china-vows-to-play-an-active -ir-in-settling-the-Palestine-israel-issue 
]مت الوصول إليها يف 09 ديسمرب 2017[.
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اليت منت من 2.6 مليار دوالر يف عام 2008 إىل 20.5 مليار دوالر43 يف 442015، وأصبحت 
الصي أكرب شريك جتاري للعراق يف عام 2013. ومما ال يثري الدهشة أن أغلبية صادرات العراق إىل 
الصي هي منتجات النفط والغاز، وتشكل حنو 99٪ من إنتاج الصادرات بقيمة سنوية تبلغ حنو 
12 مليار دوالر45، وابت العراق بدوره يستورد اآلالت الصناعية والكهرابئية بنسبة 18٪ و٪14 
على التوايل، تصل إىل حوايل 2.5 مليار دوالر سنواًي46. وشاركت الصي بفعالية كبرية يف حتديث 
البنية التحتية العراقية بي عامي 2003 و2011، مع الرتكيز على الطرق واملباين العامة، وشبكات 

االتصاالت على وجه اخلصوص47.
وشاركت الدولتان يف جتارة عسكرية، على الرغم من أهنا كانت يف كثري من األحيان شحيحة 
مقارنة بشركاء التجارة العسكرية للعراق، وكان العراق متلقياً رئيسياً للدابابت واملدرعات الصينية 
أن  غري  نفسها،  املدة  خالل  إيران  إىل  أيضاً  الصي  ابعتها  اليت  اإليرانية-العراقية  احلرب  خالل 
العراق اشرتى معظم معداته العسكرية من االحتاد السوفييت. وبعد عام 2003 ُدربَّ وُجّهز الكثري 
من قوات األمن العراقية من قبل الوالايت املتحدة وحلفائها؛ مما قلل من حاجة العراق للواردات 
الصينية. ويف الواقع، مل جُتَر أي جتارة عسكرية بي العراق والصي بي عامي 2004 و2015. ويف 
كانون األول 2015 وقع البلدان اتفاقاً للتعاون العسكري الثنائي، وبعد مدة وجيزة من االتفاق 
كشفت قوى األمن الداخلي العراقية أهنا قادرة اآلن على القيام حبرب طائرات مسرية بنحٍو مستقل 
عن الوالايت املتحدة، بعد أن اشرتت على األقل مركبة جوية مسرية دون طيار تشايهونغ )»قوس 
قزح«( B 4 مركبة جوية )بدون طيار(48؛ ويشري هذا التطور إىل أن هناك سوقاً صينياً يف العراق لبيع 
معدات عسكرية متخصصة إما أن تكون خاضعة لقيود تنظيمية صارمة يف األسواق األمريكية، وإما 
أن تكون ابهظة التكلفة. وقد أثبتت عقيدة البيع الصينية القائمة على “السعر واخلصوصية واملنتج” 
43.كانت التجارة الثنائية يف عامي 2013 و 2014 أعلى من عام 2015 ولكنها عانت من تراجع بسبب احلرب ضد الدولة 

اإلسالمية.
 ،Lanham: Lexington ،الرئيسيي النفط  وموردي  الصي  بي  الثنائية  العالقات   ،.Eberling،George G.44

2017، ص: 75.
45.املرجع السابق، ص: 76-75.

46.املرجع السابق، ص: 76.
47.املرجع السابق، ص: 78-77.

Rawnsley, Adam. ”Meet China Killer Drone.48«، جملة السياسة اخلارجية ،
14-January-2016، <foreignpolicy.com/2016/01/14/meet-chinas-killer-drones/>، 
]Accessed 08-January-2017[
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جاذبية حىت بي عدد من حلفاء الوالايت املتحدة مبا فيها اململكة العربية السعودية، واإلمارات 
العربية املتحدة، ومصر49.

وابتداًء من أوائل عام 2018 انتهت احلرب املفتوحة ضد داعش. وعلى الرغم من أن التنظيم 
حيتفظ ابلقدرة على شن هجمات من قبل متمردين واغتياالت وأنه سيبقى يشكل هتديداً لكن 
قدرته على شن حرب مفتوحة هي اآلن يف هنايتها. وقد ذكرت احلكومة العراقية ابلتعاون مع األمم 
املتحدة أن إعادة البناء والتنمية هي أولوايهتا الرئيسة للعراق بعد مرحلة داعش50. وفضاًل عن ذلك، 
ارتفعت أرقام إنتاج النفط العراقي بنحٍو كبري خالل عام 2016، متجاوزاً التوقعات بنسبة كبرية51. 
ومن املتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بنحٍو أكرب بعد سيطرة احلكومة العراقية على حقول النفط يف 

كركوك، ومن املرجح أن يكون عام 2018 عاماً مستقراً أكثر من األعوام الثالثة املاضية.
ويف ظل أعمال إعادة اإلعمار الكبرية املتوقع قيامها، وزايدة إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط 
نسبياً، هناك فرصة للعراق والصي للمشاركة يف مزيد من التجارة، وأمنوذج التنمية املتوقع والقائم على 
البنية التحتية لديه القدرة على العمل يف العراق، وميكن هلذا األمنوذج أن يسمح للعراق بتحقيق أهدافه 
من أجل إعادة بناء ما بعد داعش، وزايدة الناتج احمللي اإلمجايل العراقي من خالل بيع النفط واملوارد 
األخرى مع السماح للصي بتحقيق بعض أهدافها اليت حتدُّ من فائض القدرة اإلنتاجية من خالل 
توفري سوق لإلنتاج الصيين. وعلى املدى املتوسط والطويل، فإن مثل هذا االستثمار لديه القدرة على 

مساعدة العراق على حتقيق عدد من أهدافه التنموية؛ مثل: حتويل البصرة إىل مدينة عاملية.

Rawnsley, Adam. »Meet China Killer Drone.49«، جملة السياسة اخلارجية،
14-January-2016،<foreignpolicy.com/2016/01/14/meet-chinas-killer-
drones/>]Accessed 08-January-2017[

50. »األولوايت الرئيسية للعراق بعد التحرير من داعش«، أخبار الشاهد ، 12 ديسمرب / كانون األول 2017،
 <https://alshahidwitness.com/iraq-liberation-future/> ،

 ]مت االطالع عليه يف 08-يناير -2018[.
Slav, Irina .51. »العراق نشر تفاصيل اندرة حول إنتاج النفط« ، بزنيس إنسايدر ، اململكة املتحدة ، 01-نوفمرب -2016،
<uk.businessinsider.com/iraq-published-data-on-crude-oil-output-at-
fields-2016-11؟ r = US & IR = T> ،

 ]مت الوصول إليه يف 8 يناير ، 2018[.
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كيف أثّر أمنوذج التنمية القائم على البنية التحتية يف البلدان األخرى؟
على الرغم من أن مشاريع التنمية الصينية القائمة على البنية التحتية تقدم فوائد إجيابية كبرية،  
بيد أنه من املعروف أيضاً أهنا تسببت يف عدد من القضااي املهمة يف البلدان املضيفة. وسيعرض 
فيما يص مشاريع االستثمار  بلدان هي: )أنغوال، وموزمبيق، وإيران(  القسم اآليت جتارب ثالثة 
والبىن التحتية الصينية، فكل من هذه البلدان يتشابه مع العراق ألسباب خمتلفة. وعلى الرغم من 
أن هذا البحث يفرتض أن أمنوذج التنمية الصينية القائم على البنية التحتية سيكون إجيابياً للغاية 
ابلنسبة للعراق، فمن الواضح أن هناك عدداً من الدروس اليت جيب تعلمها واختاذ التدابري الالزمة 

للحد من اآلاثر السلبية.
أواًل: أنغوال:

أنغوال هي مستعمرة برتغالية سابقة تقع يف الساحل الغريب ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
واكتسبت استقالهلا يف عام 1974. وبعد عام واحد فقط احندرت البالد إىل حرب أهلية استمرت 
26 عامًا52 بي اثنتي من حركات االستقالل السابقة، مها: االحتاد الوطين الستقالل أنغوال الكلي 
)يونيتا(، واحلركة الشعبية لتحرير أنغوال. ومع انتهاء احلرب يف عام 2002، ُدمِّر جزء كبري من البنية 
التحتية للبالد، والسيما يف العاصمة لواندا حيث يعيش 21٪ من السكان. وكان اإلسكان قضية 
خاصة من قضااي ما بعد احلرب يف أنغوال؛ نظراً لتزايد عدد السكان الذين بقوا مشردين، وأجربوا 
الغربية غري راغبة  العديد من احلكومات  الوقت، كانت  الفقرية53 ويف ذلك  على دخول األحياء 
يف االستثمار يف أنغوال؛ بسبب ضعف سجل حكم احلركة الشعبية لتحرير أنغوال وأيديولوجيتها 
املاركسية اللينينية. وقد وّفر ذلك للصي -اليت جتاوز استهالكها الداخلي للنفط إنتاجها الداخلي- 
فرصة لالستثمار يف بلد مل حيتِو فقط على أغىن حقول النفط يف أفريقيا، بل كان نفطه اخلام سهل 

التكرير مقارنة ابلنفط اخلام الصعب السعودي54.
وكان الدخول الصيين إىل أنغوال قد تبعه مشاريع ضخمة إلعادة اإلعمار عرب البالد. ويف 

52. مل تكن احلرب اثبتة ومستمرة ولكن هلا فرتات وفرتات متعددة من وقف إطالق النار املمتد.
Benazeraf, David; Alves, Ana.53.. “النفط مقابل اإلسكان”: املدن اجلديدة املبنية يف الصي يف أنغوال، برانمج 

القوى العاملية وأفريقيا، أبريل 2014، ص: 2-1.
 ،Lanham: Lexington الرئيسيي،  النفط  وموردي  الصي  بي  الثنائية  العالقات   .Eberling George G.54

2017، ص: 2.
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قطاع  الصينية يف  الشركات  استثمار  تسهيل  والتصدير يف  لالسترياد  الصيين  البنك  َساعَد  البداية 
اإلعمار والصناعة النفطية. وزادت آلية التسليف يف البنك يف رايدة الشركات الصينية يف السوق 
والصحة،  والطاقة،  املياه،  إعادة أتهيل  إىل جماالت  تتوسع  الشركات أبن  هلذه  مما مسح  األنغويل 
والتعليم، والشؤون العامة، وصيد السمك، واالتصاالت55. وابلتوازي مع ذلك، أخذت شركات 

مثل شركة دونغفانغ-نيسان للمحركات مكانة مميزة يف املنطقة الصناعية “ڤياان” خارج لواندا56.
لكن األثر األكرب كان نتيجة املشاريع السكنية اجلماعية اليت تولتها شركات صينية، وقد مت 
ُحجزت مساحة )100000( هكتار خارج لواندا، وبنغويال، وانمييب، ولوابنغو، وماالجني لبناء 
مراكز جديدة مع حلول عام 2003؛ مما أدى إىل بناء حوايل 1500 مبىن سكين من خالل تعاون 
50 شركة صينية مملوكة من قبل الدولة، و400شركة صغرية ومتوسطة57. وكان لكل هذا الفضل 
يف زايدة ملحوظة يف مستوايت النمو يف مرحلة ما بعد العام 2002 كنتيجة إلعادة اإلعمار الذي 

جرى58.
هي  املخاوف  هذه  أهم  وأحد  املخاوف،  من  عدداً  معها  جلبت  السريعة  ات  التغريُّ لكن 
املشاريع السكنية، فعلى الرغم من املهندسي الصينيي كانوا قد عملوا مع نظرائهم األنغوليي خالل 
خصائص  تعكس  املشاريع  هذه  بقيت  مثل كيالمبا كياكسي،  الكربى  السكنية  اجملمعات  بناء 
اجملتمعات  العديد من  األنغويل. وإن  السياق  تتبىن  الصينية اجلديدة وال  املدن  املدين يف  التصميم 
والسيما الريفية منها اليت مت نقلها إىل هذه اجملمعات السكنية اجلديدة وجدت أن منط عيشها قد 
الديناميكية العضوية  تغرّي عند االنتقال إىل السكن العمودي الذي ال أيخذ يف احلسبان مسألة 
للمجتمعات59. وإن التعهد أبن إعادة اإلعمار يف مدن مثل املوصل، والرمادي، والفلوجة يراعي 
-أو ال يؤثر سلباً على- اجملتمعات احمللية وديناميكيتها سيكون املفتاح حلياة مدنية سليمة وصحية.

55. املرجع السابق، ص: 6-5.
56. املرجع السابق، ص: 6. 

Benazeraf, David; Alves, Ana .57.. »النفط مقابل اإلسكان«: املدن اجلديدة املبنية يف الصي يف أنغوال، برانمج 
القوى العاملية وأفريقيا، أبريل 2014، ص: 4-1.

hdr.undp.org/en/countries/>  ،2016 اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برانمج  أنغوال،  البشرية:  التنمية  تقارير   .58
.]2018 January-08 profiles/AGO>، ]Accessed

Benazeraf, David; Alves, Ana .59.. »النفط مقابل اإلسكان«: املدن اجلديدة املبنية يف الصي يف أنغوال، برانمج 
القوى العاملية وأفريقيا ، أبريل 2014 ، ص: 3.
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وقد أثّر غياب اإلملام يف السياق احمللي على اخلدمات يف املناطق املبنية حديثاً، فالعديد من 
هذه املناطق ما تزال تفتقر للخدمات األساسية كالرعاية الصحية، وشبكات املواصالت، ومصادر 
طاقة يعتمد عليها، اليت تعدُّ مفتاحاً لتأمي مميزات مثل املياه واملصاعد60. وأخذاً ابحلسبان أّن هذه 
املشكالت هي جزء من احلياة املدنية العراقية، فإن كبحها سيكون من التحدايت امللقاة أمام بغداد.
وقد خلق االستثمار واألسعار املتزايدة مشكالت اإلجراءات البريوقراطية البالغة التعقيد يف 
معظم املناطق املبنية حديثاً، وفضاًل عن ذلك قد أحبطت العديد من األشخاص من ذوي الدخل 
احملدود أو الوقت احملدود أو التعليم احملدود من القيام بعمليات شراء. مث أن النظام فضل الدفعات 
األوىل على الرهن؛ مما أدى إىل استبعاد العديد من املشرتين من أصحاب الدخل احملدود61. وعلى 
منظار أوسع، فإن التنمية عرب أنغوال ما تزال غري متوازية بنحٍو ضخم. فالنمو املتسارع يف لواندا ليس 
له مثيل يف بقية املناطق، وحىت داخل لواندا توجد العديد من املناطق اليت ما تزال حتت اإلمهال62. 
األغنياء  أن  املرجح جداً  العراق، فمن  الكربى يف  املخاوف  الفساد هو من  أن  وأخذاً ابحلسبان 
العراقيي سيتمكنون من شراء مساكن جديدة يف املوصل أو غريها، بينما ساكنو هذه املدن الذين 

هجروا منها سيبقون حتت عرضة البقاء مشردين.
الناتج احمللي األنغويل معتمدة على سلعة واحدة وهي  وبناًء على ذلك تكون حقيقة أن 
النفط يعين أن البالد معرضة للصدمات؛ فاهلبوط املتسارع يف أسعار النفط يف العام 2014 يذكر 
هبذه املشكلة. ومع أن الدولة قد متكنت من اإلفالت من خماوف االهنيار، يبقى االقتصاد فيها غري 
متوازن للعام الثالث، وتعاين احلكومة األنغولية من مشكالت يف احملافظة على املشاريع الصغرية اليت 
بنيت يف حقبة النفط الرخيص63؛ ونظراً إىل أن الناتج العراقي يعتمد أيضاً على النفط، فستحتاج 
احلكومة العراقية أن تتثبت من بعض االستثمارات على البنية التحتية ستنفق على آليات منتجة 

Benazeraf, David; Alves, Ana .60.. »النفط مقابل اإلسكان«: املدن اجلديدة املبنية يف الصي يف أنغوال، 
برانمج القوى العاملية وأفريقيا ، أبريل 2014 ، ص: 3. 

61 . املرجع السابق.
 The Guardian ، »احلياة يف لواندا: أغلى مدينة يف العامل ، مقسمة ابلنفط - ابلصور« .DeMayda, Matteo .62
 https://www.theguardian.com/cities/gallery/2017/jul/07/luanda>،2017-07-متوز

.-angola-cost-city-split-oil-in-pictures>، ]Accessed 08-January-2018
سعر  ميزانيتها«،  بتوازن  أنغوال  ملواطين  للسماح  للغاية  منخفضة  تزال  ال  النفط  »أسعار   .Paraskova, Tsvetana .63
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Oil->  ،2017 أبريل   19 النفط، 
 Prices-Still-Too- Low-To-Allow-Angola-Balance-Its-Budget.html>، ]Accessed

.]09-January-2018
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لعائدات لتحمي العراق من صدمة نفط أخرى. وحىت من دون صدمة نفط، حتاول الصي جبهد 
أن حتد من اعتمادها على النفط؛ لذلك فإن من مصلحة العراق الفضلى أن يستعد ليوم تستغين 

فيه بكي عن النفط العراقي.
اثنياً: موزمبيق:

هي مستعمرة برتغالية سابقة أيضاً حصلت على استقالهلا يف 1975، أما كفاحها للحصول 
إىل أن بكي هلا ماٍض حافل  السوفييت؛ نظراً  على االسقالل فكان مدعوماً من الصي واالحتاد 
يف البالد. وعلى الرغم من هذا املاضي الطويل )األيديولوجية املاركسية اللينينية( اتبعت احلكومة 
املوزمبيقية سياسة خارجية برغماتية )عملية وواقعية(، ورعت ارتباطات ليس فقط مع بكي بل مع 
مؤسسات ودول غربية مثل: صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل؛ وابلتايل وجدت الصي نفسها 
الغاز يف  ثروات  أحقية على  أيُّ  فرضياً  للصي  ليس  فمثاًل:  بلدان وشركات أخرى؛  تتنافس مع 
املوزمبيق اليت هي مهيمن عليها من قبل »ستات أويل النروجيية« و»إيكسون موبيل األمريكية«64.

وابملقابل، يكون للشركات الصينية يف موزمبيق جمموعة أكثر تنوعاً من الصادرات تتألف 
بنحٍو أساس من املنتجات الزراعية مثل الرز، واألمساك، وخشب البناء65. وابلتأكيد قد شهد القطاع 
الزراعي اهتماماً من الصي اليت اشرتكت مع احلكومة املوزمبيقية يف مركز لعرض التكنولوجيا الزراعية، 
وهو نوع من املناطق االقتصادية اخلاصة املتخصصة ابلزراعة اليت أقامت جتارب على طرق مستدامة 

لزايدة الناتج الزراعي66.
التحتية،  البىن  تنمية  عرب  الواردات  هذه  مثن  الصي  دفعت  أنغوال،  يف  حصل  ما  ومثل 
وموزمبيق أيضاً كانت تتعايف من مرحلة ما بعد احلرب األهلية، ويف العام 2007 أّمنت احلكومة 
الصينية ملوزمبيق قروضاً مع معدالت فائدة تنافسية ومساعدات جتاوزت قيمتها 200 مليون دوالر، 
القروض ورزم املساعدات استطاعت موزمبيق أن تبين عدداً  إلغاء للديون، ومن خالل هذه  مع 
من األعمال العامة الضخمة فضاًل عن إصالح طرقاهتا، وابلتحديد سدها املنتج للطاقة الكهرابئية 
احلكم،  األفريقية:  الصينية  العالقات   Berhe, Mulugeta Gebrehiwot )ed.(; Hongqu, Liu )ed(.64

السالم واألمن، أديس أاباب: 2013 ، ص: 116.
Roque, Paula Cristina .65. الصي يف موزامبيق: هنج حذر ، معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية ، يناير 2009، 

ص: 7-5. 
أكسفورد،  جامعة  مطبعة  أكسفورد:  أفريقيا.  يف  للصي  احلقيقية  القصة  التني  هدية   .Brautingam, Deborah  .66

2009، ص: 251-249. 
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الذي كان متضررًا67.
وقد صعدت االستثمارات عدداً من املخاوف عرب السني على الرغم من النظرة اإلجيابية 
منه  بعض  -الذي  املوزمبيقي  البناء  وتصدير خشب  التجريبية  الزراعية  املمارسات  وكانت  إليها، 
مواقف  هناك  وكان  وتعريتها.  وتصحريها  للرتبة68،  متناٍم  حتميض  يف  سبباً  قانوين-  غري  مصدره 
اهتمت فيها الشركات الصينية ابلبناء على أرض حصلت عليها من دون موافقة ساكنيها69، ومع 
أن يف العديد من هذه املواقف كانت احلكومات احمللية هي اليت صادرت هذه األراضي، مثل هذه 
التصرفات قد ختلق ردات فعل معادية للصي. وأخرياً، اهتمت الصي خبوض ظروف عمل غري 
آمنة أو غري إنسانية، وهذا أحد املخاوف اليت تكلمت عنها بلدان أفريقية أخرى استثمرت فيها 

الصي70.
وعلى منوال العديد من الدول يف املنطقة، تعاين املوزمبيق من نظام حكم ضعيف ومتويل 
املعتدين  ملنع  املوارد  لديها  اليت ابلكاد  البيئة  التنظيمية؛ ابلتحديد وزارة  األقسام  لعدد من  حمدود 
املدين  اإلعالم واجملتمع  تدّخل  قواني موزمبيقية،  أو مالحقتهم71. ويف ظل غياب  الغاابت  على 
املوزمبيقي عرب إطالق محلة شرسة ضد الشركات الصينية؛ مما أدى إىل تغرمي عدد من الشركات 
الصينية واعتقال عدد من املسؤولي املوزمبيقيي لقبوهلم رشًى72. وأظهرت جمموعات اجملتمع املدين 
املوزمبيقي وعياً أمام الصيد اجلائر الصيين73، وأنتجت جهودهم أن أصبحت احلكومة أكثر جتاواًب 
ضد املخالفات، وقد ُمّرر عدد من القواني من ضمنها قانون أشرف على ترمجة القانون املوزمبيقي 

للغة الصينية من أجل منع القادة الصناعيي من تلفيق اجلهل عند التجاوزات74.

67. املرجع السابق، ص: 162.
Roque, Paula Cristina .68. »الصي يف موزامبيق: هنج حذر«، معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، يناير 2009  

ص: 7.
أكسفورد،  جامعة  مطبعة  أكسفورد:  أفريقيا.  يف  للصي  احلقيقية  القصة  التني  هدية   .Brautingam, Deborah  .69

2009، ص: 251.
70. املرجع نفسه، ص: 300.

Roque, Paula Cristina .71. »الصي يف موزامبيق: هنج حذر« ، معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية ، يناير 2009 
، ص: 8-7.

72. املرجع نفسه: ص: 8.

73. املرجع نفسه: ص: 8.
Brautingam, Deborah .74.  هدية التني القصة احلقيقية للصي يف أفريقيا. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 

2009، ص: 300.
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مع أنه ما زال هناك جمال للتقدم، فتشري التجربة املوزمبيقية إىل أن الشركات الصينية كانت 
تتحمل املسؤولية حينما خترق القواني والعادات والتشريعات احمللية. ومع أن الشركات واملستثمرين 
لديهم مسعة يف استغالل الفساد ونظام احلكم الضعيف، لكن احلكومة الصينية تبقى مهتمة بشدة 
بصورهتا يف اخلارج والتأثري الذي تصنعه أعماهلا من أجل بناء قوهتا الناعمة، وإن العراق الذي يعاين 
أيضاً من نظام حكم ضعيف جراء الصراعات عرب البالد منذ 2003 ميكن أن يستفيد من عدد 
الناشطي املتنامي يف اجملتمع املدين75 إلبقاء جتاوزات املستثمرين األجانب حتت الرقابة، مع وجود 
بيئة تنافسية تستطيع أن متنح بغداد موقفاً تفاوضياً أقوى بداًل من االعتماد والبقاء حتت رمحة مشرٍت 

واحد للصادرات العراقية.
 اثلثاً: إيران:

تُعدُّ الروابط الصينية مع إيران أكثر حتصيناً وعمقاً ابملقارنة مع روابطها مع أنغوال واملوزمبيق، 
ومع أن العالقات الرمسية بي الصي يف العصر احلديث وإيران بوشر هبا يف العام 1971 فقط، 
فإن التجارة الصينية-الفارسية والروابط الثقافية بي احلضارتي تعود إىل ما قبل اإلسالم، وقد رعت 
البلدان سرداً للقرابة بينهما استند إىل كوهنما عانتا حتت االستعمار الغريب احلديث، وأسستا دولتي 
جديدتي بنيتا على أسس ثورية76. فمحتوى هذه القرابة مل يرتجم غالباً إىل سياسة حقيقية؛ وابلفعل 
فبعد أوىل أايم الثورة اإليرانية يف 1979 اعتربت الصي من أعداء اجلمهورية اإلسالمية جزءاً من 
مبدأ »ال غربية وال شرقية، مجهورية إسالمية« وبسبب عالقاهتا الدبلوماسية السابقة مع حكومة 
الشاه؛ لكن مع ذلك حافظت طهران وبكي على وضعية برغماتية وأجراي تبادالت دبلوماسية على 
مستوايت منخفضة. ومع أن إيران بقيت مراتبة من الصي بسبب دعمها لكل من طهران وبغداد 

يف احلرب بينهما، لكنها أيضاً كانت على علم أبمهية إبقاء روابط مع هذه الدولة77.
وقد منت العالقات الثنائية بثبات منذ ذلك احلي والسيما يف األلفية حينما وصلت مساعي 
الصي للبحث عن النفط إىل قمتها، ومثل ما حصل يف أنغوال وجدت الصي لنفسها ملعباً مفتوحاً 

75. اجلميلي ، حممد. »اجملتمع املدين العراقي املولود يسلم رسالة واضحة لإلرهابيي«: »إن أيديولوجيتك غري مطلوبة«، »الشاهد 
 https://alshahidwitness.com/iraq-reviving-civic-society- isis> ، 2017- نيوز«، 28-أيلول

/>، ]مت الوصول إليها يف 9 يناير - 2018[.
Garwer، John W .76. الصي وإيران: شركاء القدمية يف عامل ما بعد اإلمرباطورية، سياتل: واشنطن برس، 2006، ص: 5.

 ،Lanham: Lexington ،الرئيسيي النفط  الصي وموردي  بي  الثنائية  العالقات   Eberling, George G  .77
2017، ص: 59-58.
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يف إيران بسبب العقوابت املفروضة عليها من الدول الغربية، وشجعتها نوعية النفط اإليراين اجليدة 
املشابه لألنغويل78. ووصل التبادل الثنائي بينهما إىل 33.8 مليار دوالر يف 2015 بعد أن كان 
ومع حلول  منذ 2000.  مرة  بقيمة ضرب 14  زايدة  وأظهر  دوالر يف 2008،  مليار   27.2
2013 أصبحت الصي أول شريك جتاري إليران، بينما أصبحت إيران الشريك التجاري رقم 23 
للصي79. وتشكل السلع النفطية 69٪  من الصادرات الصينية )بقيمة 11 ملياد دوالر سنواًي( 
الكيميائية80 8٪ . وسعت الصي إىل ضمان أمن  العضوية  املواد  البالستيكيات 13٪،  مث  تليها 
وصوهلا للنفط اإليراين عرب استكشاف خياراهتا يف الطرق الربية حىت قبل إعالن مبادرة طريق احلرير 
اجلديد. ومل يكن هذا دافعاً فقط للقيود الصينية املذكورة آنفاً اليت حتيط مبضيق ملقا، ولكن أيضاً 
هناك خماوف من تزايد التوترات يف منطقة اخلليج اليت ميكن أن تؤدي إىل فقدان الصي على الفور 
للنفط البحري اإليراين؛ لذلك فإن دمج إيران يف مبادرة طريق احلرير اجلديد أتى على األرجح بسبب 

حاجة الصي ملنفذ آمن إىل نفط إيران.
أنغوال  يف  حصل  إيران كما  يف  التحتية  البنية  لتنمية  شاملة  مشاريع  الصي  أقامت  وقد 
وموزمبيق، وتعمل أكثر من 100 شركة صينية يف إيران يف بناء السفن، والسدود، والطاقة، وتنمية 
املرافئ البحرية، واملطارات. وتشمل أهم هذه املشاريع بناء سد موشامبا من قبل شركة »صينو-

هيدرو«، ومرتو طهران من قبل شركة »نورينكو املتحدة«81.
ويتشارك البلدان أيضاً يف عالقات عسكرية قائمة منذ وقت طويل كون الصي هي أكرب 
مورد لألسلحة التقليدية واحلليف الرئيس إليران يف املنطقة، وشاركت الصي يف كثرٍي من عمليات 
حتديث اجليش اإليراين من ضمنها بناء برانمج إيران للصواريخ القصرية واملتوسطة والطويلة املدى82.

العقوابت  األمن ضد  إيران يف جملس  داعمي  أهم  روسيا كأحد  مع  الصي  وقد خدمت 
املفروضة من قبل الوالايت املتحدة األمريكية، وأعلنت معارضتها للعقوابت املفروضة من جانب 
مساعدين يف كسر  وطهران  واشنطن  بي  تواصل  الصينيون كجسر  الدبلوماسيون  وعمل  واحد، 

78. حممد خواس. »الصي والوالايت املتحدة: خمتلف املصاحل واألولوايت«، البحر األبيض املتوسط الفصلية، اجمللد18، رقم 1 
)2007(، ص: 39.

79. املرجع السابق ، ص: 59.

80. املرجع السابق ، ص: 60.
81. املرجع السابق ، ص: 80-59.

82. املرجع السابق ، ص: 61.
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اجلمود الذي أحاط مبفاعل آراك وختفيف آاثر العقوابت، وقد ساعد الدعم االقتصادي الصيين يف 
هذه املرحلة يف صمود إيران بوجه هذه العقوابت83.

ولكن كما ذُكر أنفاً، فإن إرادة الصي يف إعطاء الدعم الدبلوماسي إليران قد صوحبت 
برغبتها يف جتنب عداء الوالايت املتحدة، فعلى الرغم من إمساع تضامنها مع طهران خالل هذه 
»ابرس  غاز  حقول  ما حدث يف  مثل  استثماراهتا  من  بعضاً  أو خففت  بكي  أوقفت  املرحلة، 
الشمالية« يف 2011. فهذه العقوابت اليت حجزت الكثري من ارابح إيران النفطية يف حساابت 
صينية مسحت أيضاً لبكي ابلتفاوض على صفقات غري منصفة أبداً؛ مما جرَّ إىل سخط مسؤولي 
إيرانيي84. ومرة بعد أخرى اجتنبت بكي إطالق محلة دبلوماسية ضد الوالايت املتحدة، مكتفيًة 
ابلدفع إىل احلدود اليت متكنها من مجع امتيازات سياسية واقتصادية من واشنطن؛ مما يتناقض بنحٍو 
احلد  تلقت  اليت  االسرتاتيجي كباكستان  الصعيد  على  أمهية  أكثر  حللفاء  الصي  مع محاية  حاد 
مباشر مع  الصيين حىت حينما كان ذلك يضع بكي يف صراع  الدبلوماسي  الدعم  األقصى من 

واشنطن85.
وتستطيع أن تكون جتارب إيران مع الصي عربة للعراق يف فهم حدود تعاون بكي، فاملبدأ 
والسياسية، واألمنية،  )االقتصادية،  القطاعات كافة  الشراكة االسرتاتيجية يف  املتواجد يف  الصيين 
والثقافية( ال يرغب أبن تؤثر االعتبارات االقتصادية والسياسية على بعضها بعضاً. ومع أن الصي 
مستعدة أن تذهب إىل مسافات معينة حلماية شركائها من الضغط االقتصادي، لكن هناك حدود 
بكي  أن  جند  لذلك  الصي؛  عن  املرء  ابتعد  احلماية كلما  هذه  حدود  وتتقلص  احلماية،  هلذه 
استطاعت أن تتحمل كلفة محاية ابكستان ومل تستطع أن تتحمل كلفتها مع إيران مع أن األخرية  
ذات أمهية اقتصادية أكرب، ويتصاعد السلوك الصيين الذي يتجنب الدخول يف املخاطرة يف املناطق 
اليت تراها الصي كمنطقة نفوذ لدولة عظمى أخرى، لذلك مع أن هناك مساحة شاسعة لتنامي 
العالقات االقتصادية الصينية-العراقية، لكن هذه العالقات لن متنح محاية سياسية أو دبلوماسية 
على املدى القريب أو املتوسط. ومع أن العراق والوالايت املتحدة مها حالياً حليفتان متفقتان على 
Ehteshami, Anoushiravan )ed.(; Horesh, Niv )ed( .83. حضور الصي يف الشرق األوسط: تداعيات 

مبادرة One Belt ، One Road ، نيويورك: روتليدج ، 2017 ، ص: 179-178.
84. املرجع نفسه، ص: 179.

Garwer، John W .85. الصي وإيران: الشركاء القدماء يف مرحلة ما بعد اإلمرباطورية العاملية، سياتل: واشنطن برس، 
2006، ص: 156-153.
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عدد من القضااي مثل مكافحة اإلرهاب واحلاجة إلعادة إعمار العراق، لكن هناك خالفات بي 
واشنطن وبغداد على عدد من القضااي مثل العالقات املتدهورة مع حكومة إقليم كردستان، وتقارب 
وأمريكا فال  العراق  بي  الدبلوماسية  الروابط  تدهور  إىل  التوتر  أدى هذا  وإذا  بغداد.  مع  طهران 
يوجد ضمانة أبن بكي ستكون حليفاً يعتمد عليه؛ لذلك على احلكومة العراقية أن تعي أنه مع أن 
العالقات االقتصادية املعمقة مع الصي ال تعد مبنح أي مكاسب عظمى فيجب على بغداد أن 

حتافظ على ثقل ما ميكن أن تتوقعه من بكي.
احلكومة العراقية واالستثمار الصيين

إن التجارب اليت خاضتها أنغوال، واملوزمبيق، وإيران مع أمنوذج التنمية الصيين القائم على 
البنية التحتية، فضاًل عن مناذج وأهداف الصي األوسع يف مبادرة حزام واحد-طريق واحد تشري 
الفوائد  الصيين، لكن مثل هذه  العراق يقع ابلتأكيد يف موقف االستفادة من االستثمار  إىل أن 
الصي؟ وأخذ  تتوقع من  أن  تستطيع  ماذا  العراقية  احلكومة  مبعرفة  غري مضمونة؛ كوهنا مشروطة 
موقع تفاوضي قوي ومتماسك وواقعي يف هذا األمر. وحتتاج بغداد إىل أن تكون على وعي من 
السلوك الصيين الذي يتجنب الوقوع يف املخاطرة، وحدودها االسرتاتيجية، والسياسية والدبلوماسية، 

ومصاحلها االقتصادية اخلاصة.
القروض الصينية القائمة ابلطاقة

أن االستثمار الصيين يف العراق سيأخذ شكل قروض واستثمارات  تظهر املؤشرات حالياً 
مسددة بعائدات النفط؛ ويف النهاية تشكل القروض املسددة ابلطاقة العامود الفقري لنماذج التنمية 
الصينية يف العديد من البلدان من ضمنها أنغوال اليت كانت مستفيدة كبرية. وتؤمَّن مثل هذه القروض 
عرب عدد من املؤسسات املصرفية الصينية مثل: مصرف الصي لالسترياد والتصدير )ايكزم-ابنك(، 
الصي  الزراعية، ومصرف  للتنمية  الصي  التصدير والتسليف، ومصرف  الصينية لضمان  والشوكة 
للتنمية، مصرف الصي للتنمية األكثر نشاطاً يف أتمي هذه القروض للبلدان النامية. وإن توفري مثل 
هذه االستثمارات والقروض )من شركة فرعية إىل شركة أّم( مقابل النفط مل يكن جزءاً من سياسة 
حكومية موضوعة لكنه كان بتشجيع من بكي على مدى بداية األلفية اجلديدة، وحيسب لذلك 
أنه شارك يف أقل بقليل من نصف جمموع واردات الدولة املتدفقة يف 2016 مع أن اإلنتاج الفعلي 
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يف الدول املضيفة تذبذب لعدة أسباب )أكثرها عدم االستقرار االقتصادي والسياسي(86.
وإن أزحنا جانباً املتغرّيات اخلاصة بكل سياق، اختذت مجيع القروض املمنوحة البنية نفسها 
يف حماولة حلماية املصارف من املخاطر عرب أتمي كل من القروض املسددة ابلنفط أبرابح تكتسب 

من توصيل النفط أو الغاز الطبيعي إىل شركة نفط أو غاز صينية.
مث تشرتي شركات النفط الصينية النفط بصيغة التسعري -غالباً متعلقة أبسعار السوق مع 
نسب خمفضة أحيااًن- وتودع دفعاهتا يف حساب الدولة املضيفة يف املصرف املسؤول عن أتمي 
القرض؛ وهبذه الطريقة يستطيع املصرف أن يسحب قيمة القرض املسدد فضاًل عن الفائدة والرسوم 

املشرتكة87.
وقد أجريت معظم جتارة النفط الصينية مع العراق حىت اآلن عرب طريقة البيع املباشر وليس 
قروض تنمية البنية التحتية املسددة ابلنفط، مع أن عدداً من االتفاقيات قد دجمت بي االثنتي. 
وتعدُّ شركة الصي الوطنية للبرتوليوم الالعب األكرب يف هذه الصفقات؛ كوهنا وقعت يف 2004 
عقداً لإلنتاج واملشاركة ميتد على 22 سنة لبناء حقل األحدب النفطي88، وأبرمت صفقة اثنية مع 
الشركة نفسها يف 2007 أعادت أتكيد صفقة عام 1997 لبناء حقل األحدب النفطي مقابل 
إلغاء جزء كبري من ديون العراق للصي89. وتشارك شركة نفط )صينوبيك( بنحٍو كبري يف بناء حقل 
اتك النفطي حيث اكتسبت نسبة شراكة بلغت 45٪،  وحقل ساجناو الشمايل النفطي يف كردستان 
حيث اكتسبت نسبة مشاركة بلغت 26٪90  وهناك شركات أخرى مثل شركة الصي الوطنية للنفط 
يف اخلارج، وشركة الصي هلندسة أانبيب البرتوليوم، وشركة الصي الوطنية للنفط، وشركة زهنهاو 

للنفط شاركت أيضاً يف شراء النفط العراقي واالستثمار يف حقوله.
ومع أن احلرب ضد داعش سببت تقلص االقتصاد العراقي، وضرراً كبرياً لعدد من حقول 
النفط ومصافيه وتدمري مصفاة بيجي ابلكامل، إال أهنا مل تُلِغ اهتمام الصي ابلنفط العراقي. ويف 

الطاقة، ديسمرب  لدراسات  ، معهد أكسفورد  أو مسؤولية؟«  للنفط: أصول  الصي  Meidan, Michael. »قروض   .86
2016، ص: 10-9.

87. املرجع نفسه، ص: 10.
 ،Lanham: Lexington الرئيسي،  النفط  مورديها  مع  الثنائية  الصي  عالقات   ،Eberling, George G  .88

2017، ص: 81.
89. املرجع السابق، ص: 81.
90. املرجع السابق، ص: 81.
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كانون األول من العام 2017 عربت شركة الصي الوطنية للنفط عن اهتمامها يف بناء حقل جمنون 
النفطي يف جنوب العراق91، وكان احلقل حتت إدارة روايل داتش شل لكن الشركة كانت تبحث 
عن خمرج فسلمت عملياهتا لشركة البصرة للنفط92؛ ويف الوقت نفسه توصلت احلكومة العراقية إىل 

اتفاق مع شركة زهنهاو النفطية لبناء اجلزء اجلنويب حلقل شرق بغداد النفطي.
وقد أعلنت وزارة النفط العراقية يف كانون الثاين 2018 أهنا ستبين مصفاة للنفط مبرفأ الفاو 
يف اخلليج مع شركتي صينيتي، ومصفيي أخريي حتت التخطيط يف النصريية واألنبار93. ويؤشر 
مكان إنشاء مصفاة الفاو قرب أحد املرافئ الكربى إىل دوافع ذاهبة ابجتاه التصدير من وراء هذا 
اإلنشاء، ورغبة الصي بتقصري الطرق بي أمكنة االستخراج والتصفية والشحن. وتعهدت احلكومة 
الصينية يف 2017 أبهنا ترغب يف أخذ مركز نشط يف إعادة اإلعمار االقتصادي للعراق يف مرحلة 
ما بعد داعش، مع اقرتاح وزير اخلارجية الصيين وانغ يي أن العراق ميكن أن يكون أحد مكوانت 

مبادرة احلزام والطريق94.
وكل األمثلة السابق ذكرها توافر دالئل على الروابط العراقية الصينية اليت متتد خالل عقود، 
وإشارات الزدايد التعاون يف املستقبل، وتنبع مصلحة الصي يف عراق مستقر وانٍم بثبات يف الظاهر  
من مصلحتها اخلاصة يف أتمي وصوهلا للنفط ومنع حتّول الدولة إىل مركز للمجموعات املتمردة 
املعادية للمصاحل الصينية، وابلتأكيد أنَّ إمكانية احلصول على قروض مسددة ابلطاقة يشكل خياراً 

https://> ، 2017 91. »الصي سي.ان.يب.سي مهتمة حبقل حقل جمنون النفطي يف العراق« ، رويرتز ، 27 ديسمرب / كانون األول
www.reuters.com/article/us-iraq-oil-majnoon/chinas-cnpc-interested-in-iraqs-
.]2018-January-30 Accessed[،<majnoon-oilfield-oil-officials-idUSKBN1DR186

األول  / كانون  ديسمرب   24 رويرتز،  بغداد«،  شرق  حقل  لتطوير  الصينية  تشنهوا  مع  مبدئي  اتفاق  إىل  يتوصل  »العراق   .92
https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil/iraq-reaches-initial-deal- with-،2017
 chinas-zhenhua-to-develop-east-baghdad-oilfield-idUSKBN1EI07F> ]Accessed

.]2018-January-30
93.»العراق يبين مصفاة للنفط يف الفاو مع الشركات الصينية ، يطط لثالثة آخرين« ، رويرتز ، 29 يناير -2018،

<https://uk.reuters.com/article/uk-iraq-oil-refining/iraq-to- build-oil-refinery-
in-fao-with-chinese-corporate-plans-3-others-idUKKBN1FI0JO>،]Accessed 
30-January-2018[.

94.»الصي تتعهد بدور نشط يف إعادة اإلعمار بعد احلرب« ، شينخوا، 24 أبريل / نيسان 2017،
 <www.xinhuanet.com/english-04-04/24/c_136232659.htm> 

، ]مت الوصول إليه يف 30 يناير ، 2018[.
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واعداً، لكن أتيت القروض واالستثمارات الصينية مع عدد من املخاطرات اليت جيب أن تعيها بغداد.

املخاطر املرتبطة بقروض التنمية الصينية املسددة ابلطاقة واالسثمارات الصينية األوسع.
لقد شجعت بكي بنحٍو كبرٍي توفري القروض املعلقة مبصادر الطاقة كالنفط، وأصبحت أكثر 
تواتراً منذ العام 2000، لكن أزمة النفط يف 2014 كشفت خماطر أساسية يف مثل هذه القروض، 
وقد أهنكت أسعار النفط اآلخذة يف التدين منتجي النفط، وزادت خماطر أتخري سداد هذه القروض 
أو حىت اإلخالل بسدادها، وفضاًل عن أنغوال اليت استعرضنا سابقاً جتربتها مع تدين أسعار النفط، 
مرت دول منتجة للنفط مثل فنزويال مبشكالت كبرية. ومع أن الشركات الصينية أبدت استعدادها 
لتعديل ترتيبات قروضها، لكنها يف الوقت نفسه استغلت املوقف عرب شراء كمية أكرب من النفط 
أبسعار أقل95، ومبا أن إيرادات هذه القروض تودع يف حساابت مصارف تتحكم هبا الصي تبقى 
بكي متحكمة ابملوقف، ومع أن جتربة إيران مرتبطة ابلعقوابت وليس أسعار النفط، تبقى هذه 
قد  إيران كانت  أن  املسددة ابلطاقة والسيما  املرتبطة ابلقروض  املخاطر  عن  مثااًل مهماً  التجربة 

منعت من الوصول إىل حساابت مصارف تتحكم هبا الصي.
وفضاًل عما تقدم فإن سلوك الصي السخي يف إعطاء قروض مسددة ابلطاقة مع نسب 
فائدة جيدة جداً يتغري ببطء؛ وذلك يعود جزئياً ألن الدولة مل تعد معزولة كما كانت يف أوائل األلفية 
اجلديدة وأصبح لديها رفاهية االنتقاء واالختيار، ومع ذلك أدى عدد من املشاريع الفاشلة إىل مزيد 
من هذا السلوك احلذر؛ على سبيل املثال: إن بناء مصفاة النفط يف كارا-ابلطا يف قريغيزستان انتهى 
خبيبة أمل حي تبي أن املنشأة منحت نسبة 6٪  فقط من النفط اليت هي قادرة على تصفيته96. 
وابلفعل فإن العديد من الشركات الصينية والسيما اململوكة من الدولة وضعت حتت اجملهر؛ لعدم 
فعاليتها وغياب الربح، واستطاعت هذه الشركات البقاء بفضل شركات مساعدة مثل »شركات 
زوميب«. وبينما أن الصناعة النفطية بقيت آمنة نسبياً من مثل هذه التعقيدات لكن بعض العالمات 
تشري إىل أن الشركات الصينية ستحاول تقليص احتكار شركات النفط الكربى اململوكة من الدولة. 

Meidan, Michael .95. »قروض الصي مقابل النفط: أصول أو مسؤولية؟« ، معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، ديسمرب 
2016، ص: 10-9.

96.»تواجه الصي مقاومة ملوضوع عزيز يف سياستها اخلارجية«، 
The Economist، 04-May-2017، <www.economist.com.https.sci-hub.hk/news/
china/21721678-silk-routes-are-not-always-appealing-they-sound-china-faces-
resistance-cherished-theme>، ]Accessed 30-January-2018[.
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وأتى تزايد هذا السلوك الذي يتجنب املخاطرة كنتيجة لتعاظم صورة الصي عاملياً ورغبتها 
املعلن عنها يف الظهور كطرف مسؤول. ويف حي تعاظم املخاوف املتعلقة بتلوث البيئة وتغري املناخ 
العاملي يف الواجهة، أدركت احلكومة الصينية أن مسعتها كطرف يستثمر يف صناعات ملوثة مبعايري 
بيئية منخفضة أصبحت ال ميكن الدفاع عنها. وفضاًل عن حتركها للدفع ابلعامل بعيداً عن الوقود 
األحفوري ابجتاه الطاقة املتجددة، أشارت الصي إىل أهنا لن تكون مضطرة لالستثمار بصناعات 
الطاقة الشراهة نفسها اليت كانت عليها يف بداية األلفية97، ومع أن واقع االقتصاد الصيين سيمنع 
الدولة من فصل نفسها عن النفط بنحٍو اتم، لكن هذا أيضاً سيشكل تياراً حيد الرغبة الصينية يف 

توفري قروض مقابل النفط العراقي يف املدى املتوسط أو البعيد.
وحىت يف حاالت مستقرة نسبياً، فإن انتشار القروض الصينية حيمل معه خطر ردود فعل 
حدين؛  ذي  له كسيف  ينظر  الصيين  االستثمار  أييت كون  هذه  الفعل  ردات  من  وجزٌء  سلبية، 
فاالستثمارات الصينية كانت حممودة حي أتت، لكن الفشل املذكور آنفاً يف كارا-ابلطا وواقع أن 
لـ )إيكزم-ابنك( أّدى ذلك إىل مشاعر مناهضة للصي. وعلى  ثلث دين الدولة اخلارجي يعود 
صعيد مشابه، انتهت االستثمارات الصينية يف ميامنار إىل إفادة مقاطعة ينان الصينية اجلارة أكثر 

من ميامنار األكثر اكتظاظًا98.
وحىت يف ابكستان -أقرب حلفاء الصي وأحد أهم املستفيدين من مبادرة احلزام والطريق- 
شهدت الدولة تصرحيات مناهضة للصي من سياسيي قلقي من أن تستحوذ الصي على االقتصاد 
الباكستاين والتوتر العسكري املتزايد؛ بسبب نشاطات الصي يف طرق جتارة متنازع عليها شكلياً 
وبداًل عن االمتثال هلذه املخاوف، ختلت احلكومة الصينية عن سياسة عدم التدخل اليت التزمت هبا 

طوياًل ودعت سياسيي املعارضة الباكستانية إىل التوقف عن احتجاجاهتم99.

Francis, David .97.”حىت بنك التنمية املدعوم ابلصي لن يلمس مشاريع الفحم«، جملة السياسة اخلارجية، 14 يونيو / 
حزيران 2017،

<foreignpolicy.com/2017/06/14/even-china-backed-development-bank-wont-touch- 
مشاريع الفحم /> ، ]مت الوصول إليها يف 30 يناير 2018[.

98. »تواجه الصي مقاومة ملوضوع عزيز يف سياستها اخلارجية«
The Economist، 04-May-2017، <www.economist.com.https.sci-hub.hk/news/
china/21721678-silk-routes-are- not-always-appealing-they-sound-china-faces-
resistance-cherished-theme>، ]Accessed 30-January-2018[.

99. املرجع نفسه.
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وكل تلك التجارب تشري إىل عدد من املخاطر املتأتية مع القروض واالستثمارات الصينية، 
وبداًل عن كوهنا رصاصة فضية تستطيع أن تشفي كل األمراض االقتصادية وحيسب هلا حتقيق مراحل 
متقدمة من التنمية، لدى هذه القروض واالستثمارات القدرة على زايدة االختالل املوجود ابألصل 

يف التوازن االجتماعي-االقتصادي، والعبث ابستقرار بلد ما.
توصيات حول مبادرة احلزام والطريق

يف الوقت احلاضر ال يكون العراق طرفاً يف مبادرة حزام واحد-طريق واحد، وال يوجد أي 
تلتمس  أن  لضمها من أجل  البالد تستطيع أن تقدم طلباً  املبادرة، ومع أن هذه  نية لضمه إىل 
قروضاً من البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية، يؤمن كاتب هذا التقرير أبن هذا جهد غري 
ضروري. ففي شكلها احلايل، يكون هدف املبادرة األساسي هو وصل الصي مبورديها األساسيي 
ومشرتييها حول العامل، وكون العراق مورداً مهماً لكن ليس أساسياً للنفط وعدم كونه نقطة وصول 

ألورواب الغربية، فسيمثل ضمه انعطافاً غري ضروري يف سياق هذه املبادرة.
ويقع العراق يف مكان مثايل؛ كونه جاراً لثالثة أطراف يف املبادرة هم: تركيا، وإيران، والسعودية. 
وستكون احلكومة العراقية يف موقف االستفادة عرب القيام مبشاريع ثنائية مع هذه الدول لربط بنيتها 
التحتية مع تلك املوجودة يف هذه الدول؛ لكسب الوصول للحزام والطريق دون أن تكون رمسياً طرفاً 
يف املبادرة. وحىت السلطات الصينية نفسها قد خلقت هذه املبادرة هبدف أن تكون مرنة ورأت أن 

عدداً من الدول غري املشاركة متّثل امتداداً طبيعياً للمبادرة، مما يثبت أن هذا خيار مربح.
توصيات حول االستثمار الصيين يف العراق

يرجح أن تكون احلكومة العراقية يف موقع استفادة أكرب يف حال أجرت مفاوضاهتا بشكل 
الذي  التقليدي  التحتية  البنية  القائم على  التنمية  أمنوذج  الصينية، مركزًة على  احلكومة  ثنائي مع 
يربط املبيع املتزايد للنفط العراقي إبعادة إعمار املدن يف مرحلة ما بعد داعش وإعادة أتهيل البنية 
التحتية العراقية؛ إذ إن الشركات الصينية مهتمة بنحٍو نشط يف تسويق نفسها كقوة عظمى بناءة 
الناعمة يف  قوهتا  بتسويق  لبكي  العراقي سيسمح  اإلعمار  إعادة  النشط يف  الدور  وإن  وإجيابية. 
الشرق األوسط، وحتسي صورهتا، وتقدمي نفسها كمثال يتلف عن النظرة القطبية اليت تتخذها 

القوى العظمى األخرى كروسيا والوالايت املتحدة.
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وفضاًل عّما ذُكر آنفاً تستطيع الصي أن تساعد يف إعادة أمهية عدد من املدن الكربى اليت 
النفط  مل تعاِن من احلرب لكنها أصيبت ابلكساد، والبصرة هي مثال رئيس عن ذلك، فحقول 
حول البصرة هي من أغناها يف العراق. وعلى الرغم من ذلك مل حتصد البصرة فوائد حىت خالل 
فرتة ازدهار النفط قبل 2014. وما زال الفقر الزائد عن املعدل، وتدهور البنية التحتية وسواها من 
األمور تكتسح املنطقة. وعلى بغداد أن تستكشف خيارات التماس الدعم الصيين للمساعدة يف 
إعادة أتهيل املرفأ من أجل زايدة قدرته على التصدير؛ وهذا ميكن حتقيقه عرب إعالن البصرة منطقة 
اقتصادية خاصة، وميكن احلكومة العراقية من اإلدراك يف النهاية أن البصرة ميكن حتويلها إىل مدينة 

عاملية.
وهناك مّيزة أخرى مبوقع العراق إذ إن مكانه جّيد لدعم املصاحل الصينية يف سوراي؛ فلدى 
الصي عدد من املخاوف األمنية الكربى يف البلد على هيئة األويغور التابعي للحزب اإلسالمي 
الرتكستاين املذكورين آنفاً، وقد تعهدت الصي أن تستثمر يف إعادة إعمار البنية التحتية يف سوراي 
مع بدء هناية احلرب فيها، ومن هنا تستطيع بغداد أن ختدم كجسر أرضي ونقطة مرحلية لنقل املواد 
واملعدات، فمرفأ البصرة والطرقات األرضية من إيران موقعها مثايل خلدمة هذا اهلدف؛ ونظراً إىل 
اِن  الصراع يف العراق أتى كامتداد للصراع يف سوراي، فإن دعم االستقرار وإعادة اإلعمار السوري يُعدَّ

من مصلحة العراق.
وإذا كان العراق يفضل املشاركة يف مبادرة حزام واحد طريق واحد أو إنشاء روابط ثنائية، 

فعلى احلكومة العراقية أن تتجهز ملواجهة عدد من القضااي يف التعامل مع الصي.
بنحٍو  االعتماد  سياق  يف  وإيران  أنغوال  يف  جتارهبا  من  العرب  تستخلص  أن  الصي  وعلى 
منفرد على الصي كمشرٍت واالعتماد على سلعة واحدة )النفط( كمصدر للدخل، فسياسة الصي 
اخلارجية ومشاريعها االقتصادية ختدم مصاحلها اخلاصة. ومع أن قادة الدولة يطون حبذر من أجل 
جتنب قطع اجلسور، لكنهم يستغلون التذبذابت االقتصادية والتيارات املتغرية لتعزيز منو االقتصاد 
الصيين، أما بغداد فتستطيع عرب تنويع مشرتييها والعمل على تنويع اقتصادها أن جتعل نفسها أكثر 
ممانعة يف مواجهة مثل هذه التذبذابت، مث أن التجارب مع املوزمبيق تظهر أن الشركات الصينية 

ستحد من خمالفاهتا حي تواجه مبنافسة إلظهار خيارات أكثر جاذبية.
وعلى احلكومة العراقية أن تعلم أيضاً أن الصي غري قادرة على تغطية كل حاجات العراق 
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يف البنية التحتية؛ فمع أن الصناعة الصينية معتادة على املشاريع الضخمة، لكن يبقى البلد متأخراً 
العراقية  العالية. وحيث جتد احلكومة  املتقدمة والدقة  التكنولوجيا  على منافسيه يف املشاريع ذات 
أن منافسي الصي قادرون على خدمة مصلحة العراق بنحٍو أفضل فعليها استكشاف مثل هذه 
اخليارات؛ فالياابن -مثاًل-  قادرة لتوفري بدياًل مرحباً لعدد من مشاريع البنية التحتية، وابلفعل إن 
الياابن ضليعة يف مشاريع التنمية القائمة على البنية التحتية كوهنا مارست مثل هذه املشاريع بنحٍو 
مناذج  مثل  إىل  العودة  إشارات  املاضية  القليلة  السني  البلد يف  وأظهر  منوها.  قمة  مطول خالل 
االستثمار هذه100، مث أن السفري الياابين يف العراق فوميو إيواي ذو مسعة ممتازة يف العراق، بسبب 
جهوده لالخنراط شخصياً يف اجملتمع العراقي. ومثل هذه االرتباطات جيب أن تستغل ملصلحة العراق 
العامة، وفضاًل عن ذلك -وعلى الرغم من ردة فعلها األولية السلبية- أظهرت احلكومة الياابنية 
منذ ذلك احلي اهتماماً يف املشاركة فيها101؛ وميكن للعراق أن يعزز موقعه الدبلوماسي عرب تدوير 

الزوااي بي منافسِي إقليميِي قدميِي.
وعلى احلكومة العراقية أيضاً أن تبذل جهداً يف ضمان أن مشاريع البنية التحتية املبنية من 
قبل الصي )أو غريها( ختدم حاجات العراق، وال تضع أعباًء على البالد يف هناية املطاف. ومع 
أن التنمية القائمة على البنية التحتية شكلت مورداً كبرياً للعديد من الدول، بيد أن بعض احلاالت 
كالبنية التحتية اليت بنيت مل تالئم احلاجة املوجودة، مسببًة ديناً عوضاً عن ذلك؛ وهذا ما حصل يف 
سريالنكا حيث مرفأ هامبانتوات الذي بين كجزء من مبادرة حزام واحد-طريق واحد، لكنه فشل يف 
إنتاج األرابح املتوقعة؛ مما سبب إغالقه جمرباً احلكومة السريالنكية أن تسلم ملكية املرفأ للصي102.
وكما ذكر آنفاً، تعرضت أنغوال أيضاً لشيء مشابه حي أنشأت البنية التحتية يف أوقات االزدهار 

لكنها فشلت يف احملافظة على ذلك حي جفت األرابح.
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وعلى التكنوقراط العراقيي أن يعملوا بقرب من نظرائهم الصينيي لضمان أن تكون البنية 
التحتية املبنية من قبل الصي مناسبًة للنسيج العراقي. وال ميكن أن يتحقق إعادة إعمار مدن مثل 
)املوصل، والفلوجة، والرمادي(، أو إعادة أتهيل البصرة أو بغداد عرب مقاربة منعزلة أتخذ مببدأ أن 
قياساً واحداً يناسب اجلميع؛ إذ إن إعادة اإلعمار السريع ياطر ابلضغط على مصادر الكهرابء 
العراق  حاجات  تضافر  وإن  األصلية  قراها  يف  عضوايً  تربت  مبجتمعات  يل  أن  وميكن  واملياه، 

وجتارهبها مع املعرفة والقدرة الصينية هو أساس إلنتاج نتيجة فضلى.

خامتة
ميرُّ العامل مبرحلة من املتغريات االقتصادية واجليوسياسية الكربى، حيث تعيد القوى الكربى 
تقييم مواقفها وتعّدل واقعها، وهذا ال يظهر يف أي مكان أكثر من مبادرة حزام واحد-طريق واحد 

اليت تقودها الصي.
وقد مرَّ العراق أيضاً هبذه االضطراابت؛ كونه قاَتَل تنظيماً عتياً وانتصر يف حرب دامية ضد 
داعش، وستأيت حتدايت إعادة اإلعمار وإعادة التنمية واحلكم يف مرحلة ما بعد داعش بتحدايت 

جديدة وأكثر تعقيداً يف أكثر من طريقة.
ويف هذا السياق، ترى املعطيات أن أمنوذج التنمية الصيين القائم على البنية التحتية ومبادرة 
حزام واحد-طريق واحد التابع هلا متثل فرصاً كبرية للعراق، وعلى الرغم من أن العراق ليس جزءاً من 
املبادرة فهو حماط بدول مشرتكة فيه، فهو إذن يستطيع أن يدم كامتداد طبيعي للمبادرة، وكقاعدة 

دعم لالهتمام بعدد من املصاحل الصينية يف املنطقة، مثل إعادة اإلعمار يف سوراي.
لكن االستثمار الصيين -يف الغالب- له إجيابيات وسلبيات يف الوقت نفسه. وإن احلكومة 
الصينية والشركات الصينية اليت تقودها الدولة هي كياانت برغماتية بعمق وسينظرون إىل مصاحلهم 
اخلاصة على أهنا أكثر أمهية من أي شيء آخر، وعلى احلكومة العراقية مسؤولية أن تفعل الشيء 

نفسه.
الصيين،  لالستثمار  واإلجيابية  السلبية  املظاهر  عن  دروساً  وإيران  واملوزمبيق  أنغوال  تقدم 
وعلى احلكومة العراقية أن تتعلم من هذه األمثلة عوضاً عن كتابة شيك مفتوح للمكاتب الصينية 
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ذات املعرفة الناقصة إبعادة اإلعمار والتنمية اليت ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل تفاقم االنقسامات 
االجتماعية يف البالد، وعلى التكنوقراط العراقيي أن يتحققوا كيف ختدم املصاحل العراقية ابلنحو 
األفضل من قبل االستثمارات الصينية، وكيف ميكن أن تتضافر احتياجات البلدين ومطالبهما وأن 

يعلموا مىت ختدم املصاحل العراقية بنحٍو أفضل من قبل منافس.
ويف املطلق يكون املفتاح لتحقيق أفضل نتيجة من االستثمار الصيين هو معرفة ما حيتاجه 
العراق والعراقيون، وكذلك فهم أهداف املبادرة والصي وحدوِد كلِّ منهما. ومع نظرة واضحة مرتكزة 

إىل هذه االعتبارات، سيكون مستقبل العراق واعداً أكثر بكثري.


