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الحزام والطريق

تقديم

األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق
مدير مكتبة اإلسكندرية

من  جديد  إصدار  للمستقبل؟  استرشاف  أم  للمايض  إحياء  والطريق«...  »احلزام 
إصدارات مركز ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية، يطرح رؤى خمتلفة ووجهات 
الصني  أطلقتها  اليت  والطريق«  »احلزام  ملبادرة  واسترشافية  ونقدية  حتليلية  متعددة  نظر 
املمنهج  االنتشار  إىل  القديم. وتسىع من خالهلا  إحياء طريق احلرير  بهدف  يف اعم 2013 
يف بدلان الرشق األوسط، وضخ استثمارات هائلة إلقامة مرشواعت متنوعة تدعم وتقنن 
الوجود الصيين ىلع هذا الطريق؛ حيث تسىع الصني لكسب نفوذ إقلييم يف الرشق األوسط. 
ويأيت االستثمار ىلع قائمة اآليلات اليت تنتهجها حكومة بكني تلحقيق أهدافها. لكن 
هذا اتلوسع يقابله قلق وتوتر دويل ىلع اجلانب اآلخر من القوى ادلويلة، ىلع رأسها الواليات 
املتحدة األمريكية اليت ترى يف ذلك تهديًدا مبارًشا ملصاحلها ونفوذها يف املنطقة وتأثريها. 

واالستثمار  االقتصادي  اتلعاون  وتشابًكا  تعقيًدا  القضية  زادت  اليت  األمور  ومن 
يف دول ذات ثقل يف العالم العريب، وىلع رأسها مرص واملنطقة االقتصادية بقناة السويس، 
باإلضافة إىل اتلعاون القائم بني الصني واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 
وإيران وكذلك العمق اإلفرييق يف جيبويت ىلع سبيل املثال. مجيعها أمور أثارت القلق ادلويل 
أوسطية جتاه  والرشق  العربية  املخاوف  بعض  إىل جانب  واألورويب،  األمريكي  للجانب 
هذا الطريق وهذه املبادرة، ويه خماوف طبيعية ومرشوعة يطرحها اآلخرون. وىلع اجلانب 
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الصيين أن يأخذها بعني االعتبار يف تعامله يف لك مرحلة من مراحل تنفيذ هذه املبادرة 
وتطبيقها ىلع أرض الواقع.

ومن هذا املنطلق يطرح هذا امللف وجهات نظر متنوعة، ليست فقط يف موضواعتها 
فهذه  الصني.   – اآلخر  اجلانب  ىلع  نافذة  فتح  يف  عمًقا  أكرث  بشلك  ولكن  وحتليالتها، 
بل  فقط،  واإلقليمية  والعربية  املحلية  انلظر  لوجهة  صوتًا  تعكس  أو  تمثل  ال  ادلراسات 
عرضت أيًضا لوجهة نظر اجلانب الصيين بصفته الفاعل الرئييس يف هذه املبادرة وحجر 
ما هلا وما  والطريق،  احلزام  ملبادرة  لرؤى متعددة  للوصول  املتنوعة  ادلراسات  األساس يف 
اثلقايف  بل  والسيايس،  االقتصادي  الصعيد  ىلع  فقط  وليس  األصعدة  خمتلف  ىلع  عليها 

واألكادييم.

ومن هنا... تتمحور ادلراسات حول طرح وجهات نظر خمتلفة تبدأ من اجلانب الصيين، 
ومن ادلاخل الصيين تُسلط الضوء ىلع مبادرة احلزام والطريق بشلك منفرد، وكذلك مبادرة 
أن مرص  سيما  الطريق. ال  هذا  ورئيسية يف  مهمة  بصفتها حمطة  والطريق ومرص،  احلزام 
تنتهج سياسات اقتصادية تُعزز من دورها وأهميتها ىلع املستوى ادلويل بشلك اعم، وىلع 
وُسبل  اتلعاون  هذا  تعزيز  آيلات  تبحث يف  بشلك خاص. ذلا فيه  املبادرة  تنفيذ  مستوى 
إجناحه وحتقيق املنفعة املتبادلة بني الطرفني، وكذلك طرح اتلحديات اليت تواجه اجلانب 
الصيين إثر انتشار جاحئة كورونا ىلع مستوى العالم وتأثريها ىلع انلمو االقتصادي ادلويل 
بمرص  املتعلق  املحيل  انلطاق  ومن  خاص.  بشلك  اجلديد  الطريق  ومدن  ودول  اعم  بشلك 
ودورها املهم يف هذه املبادرة، مروًرا بانلطاق اإلقلييم املمثل يف ادلول العربية وموقفها من 

اتلوغل الصيين بشلك اعم ومن مبادرة احلزام والطريق ىلع وجه اتلحديد. 

مع طرح وتفنيد الفرص واملكتسبات املنتظرة واملرجوة، وكذلك اتلحديات والعرثات 
املبادرة، يف حالة  تهدد جناح  قد  اليت  املايلة  ادليون  املبادرة؛ وىلع رأسها  تواجه هذه  اليت 
العربية؛ ومنها  ادلول  تشهده بعض  اتلوتر األمين اذلي  السداد، وكذلك  ادلول عن  تعرس 
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املبادرة،  يف  مشاركتها  وتعزيز  ادلول،  هذه  تضمني  وكيفية  ويلبيا،  وايلمن  والعراق  سوريا 
وحتليل املوقف الصيين منها واملوقف األورويب واألمريكي إزاء ذلك.

امللف، بل إن  الوحيد اذلي يطرحه هذا  الشأن اإلقلييم  العريب هو  الشأن  ولم يكن 
الشأن اإلقلييم ىلع نطاق قارة إفريقيا واتلوغل الصيين واالنتشار فيها، اكن هل نصيب كبري 
من ادلراسة واتلفنيد واتلحليل سواء فيما خيص انعاكس ذلك ىلع ادلول اإلفريقية ذاتها أو 
ىلع موقف القوى ادلويلة من هذا اتلوغل الصيين واالنتشار يف إفريقيا بشلك استثماري 

متنوع األبعاد.

املتنوعة،  السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية  الرؤى وادلراسات  إىل جانب لك هذه 
املستوى  ىلع  واحلضاري  والفين  واألكادييم  اثلقايف  بالشأن  املتعلقة  انلظر  وجهات  تأيت 
نفسه من األهمية واتلحليل. فهذا اجلانب يمتد جبذوره ىلع طول الطريق القديم ويف مدنه 
ودروبه املتفرعة منه، واكن هل دور مهم يف تعزيز اتلعاون بأشاكهل املختلفة بني شعوب تلك 
عيد طرح ما اكن من قبل، واالستفادة منه يف طرح نقاط جديدة جديرة 

ُ
ادلول. ومن هنا أ

الواقعة  الشعوب  أوارص  تدعيم  يف  املبادرة  دور  تلعزيز  االعتبار؛  بعني  واألخذ  بادلراسة 
ىلع طول الطريق، ونقل اثلقافات املتباينة فيما بينها، والوقوف ىلع نقاط الضوء املشرتكة 

وتعزيزها، واتلعرف ىلع ثقافات جديدة تُضيف بُعًدا ونكهة خمتلفة لشعوب احلرير.





 – األوروبية  »القارة  يف  والشجاع  املجتهد  الشعب  اكتشف  اعم،  أليف  من  أكرث  منذ 
العديد من اتلبادالت اتلجارية واثلقافية اليت ربطت   »Eurasia اآلسيوية« / »األوراسيوية 
الرئيسية يف آسيا وأوروبا وإفريقيا، وأطلقت عليها األجيال الالحقة اسم  بني احلضارات 
»طريق احلرير«. منذ آالف السنني، تناقلت روح طريق احلرير املتمثلة يف )اتلعاون السليم 
واالنفتاح والتسامح واتلعلم املتبادل واملنفعة املتبادلة والفوز املشرتك(، األمر اذلي عزز 
اإلنسانية. ويف  للحضارة  املشرتك  اتلقدم  الطريق، وعزز  ابلدلان ىلع طول  وتنمية  ازدهار 
ادلويل  والوضع  الراكد  العاليم  االقتصادي  الوضع  والعرشين، ويف مواجهة  احلادي  القرن 

واإلقلييم املعقد، فقد اكن من األفضل توريث روح طريق احلرير وامليض قدًما بها.

لـ »احلزام االقتصادي لطريق احلرير« و»طريق احلرير  »احلزام والطريق« هو اختصار 
ابلحري للقرن احلادي والعرشين«. يف سبتمرب وأكتوبر 2013، خالل زيارة الرئيس الصيين 
»احلزام  املشرتك  ابلناء  بينغ  جني  يش  الرئيس  اقرتح  آسيا،  رشق  وجنوب  وسط  دول  إىل 
املشار   – والعرشين«  احلادي  للقرن  ابلحري  احلرير  احلرير« و»طريق  لطريق  االقتصادي 

إيله فيما بعد باسم »احلزام والطريق« – مبادرة كربى.

االستمرار في تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع، وتعزيز البناء 
المشترك بين الصين ومصر لـ »الحزام والطريق« لتحقيق االستقرار

تعزيز  وآليات  والطريق«...  »الحزام 
البناء المشترك بين مصر والصين

شياو جون جنغ
وزير مفوض، سفارة مجهورية الصني الشعبية يف مرص
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ىلع مدى السنوات السبع املاضية، وبمشاركة محاسية ودعم اكمل من مجيع األطراف، 
نمت هذه املبادرة برسعة واستمرت يف اتلعمق وأصبحت أكرب منصة تعاون دويل يف العالم. 
تتماىش مبادرة »احلزام والطريق« مع خطط اتلنمية واتلعاون لألمم املتحدة، ورابطة أمم 
األورويب  االقتصادي  واالحتاد  األورويب،  واالحتاد  اإلفرييق،  واالحتاد  آسيا،  رشق  جنوب 
خمتلف  يف  اتلنمية  اسرتاتيجيات  ومع  األخرى،  واإلقليمية  ادلويلة  واملنظمات  اآلسيوي، 
ابلالد، فتح ابلناء املشرتك لـ »احلزام والطريق« مساحة جديدة للنمو االقتصادي العاليم، 
من القارة األوروبية اآلسيوية إىل إفريقيا واألمريكتني وأوقيانوسيا، وإنشاء منصة جديدة 
االقتصادية  احلوكمة  تلحسني  اجلديدة  املمارسات  وتوسيع  ادلويلني،  واالستثمار  للتجارة 
العاملية، وقد قدمت مساهمات جديدة يف حتسني معيشة انلاس ورفاهيتهم يف مجيع ابلالد، 

وأصبحت طريًقا مشرتاًك للفرص واالزدهار.

للبالد  اخلمس  الروابط  حتقيق  يف  والطريق«  »احلزام  ملبادرة  الرئييس  املحتوى  يتمثل 
اتلجارة،  وتسهيل  املنشآت،  وترابط  السياسات،  تناسق  ويه:  الطريق؛  طول  ىلع  الواقعة 

وتناقل األموال، واتلواصل بني الشعوب. ويمكن تفصيلها ىلع انلحو اتلايل:

تناسق السياسات: يعد تعزيز االتصال السيايس ضمانة مهمة بلناء »احلزام والطريق«، 
للتواصل  املستويات  متعددة  آيلة  وبناء  احلكومات،  بني  اتلعاون  تعزيز  من خالل  وذلك 
اثلقة  وتعزيز  املتاكملة،  املصالح  وتعميق  ادلويلة،  احلكومية  اللكية  السياسة  يف  واتلبادل 

السياسية املتبادلة، واتلوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن اتلعاون.

ترابط املنشآت: يُعد ربط ابلنية اتلحتية أحد املجاالت ذات األولوية يف إنشاء »احلزام 
والطريق«. من خالل إنشاء بنية حتتية اعيلة اجلودة، سيساعد اتلكوين اتلدرييج لشبكة 
ابلنية اتلحتية اليت تربط خمتلف املناطق الفرعية يف آسيا وأوروبا وإفريقيا ابلالد ىلع إفساح 
والسلسلة  العاملية،  اتلوريد  سلسلة  يف  أفضل  بشلك  واالندماج  ملواردها،  اكماًل  املجال 

الصناعية، وسلسلة القيمة، وحتقيق اتلنمية املشرتكة.
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»احلزام  بلناء  الرئييس  املحتوى  هو  اتلجاري  واتلعاون  االستثمار  اتلجارة:  تسهيل 
والطريق«، من خالل ابلحث حلل مشلكة االستثمار وتسهيل اتلجارة، وللقضاء ىلع حواجز 
االستثمار واتلجارة، وبناء بيئة عمل جيدة، وبناء منطقة جتارة حرة تلحفزي إطالق إماكنية 

اتلعاون.

تناقل األموال: إن تمويل رأس املال هو دعم مهم بلناء »احلزام والطريق«. فمن خالل 
تعميق اتلعاون املايل بني ابلالد الواقعة ىلع طول احلزام والطريق، سنعمل ىلع تعزيز بناء 

نظام الستقرار العملة اآلسيوية، ونظام االستثمار واتلمويل، ونظام االئتمان.

»احلزام  بلناء  االجتمايع  األساس  يه  انلاس  بني  العالقات  الشعوب:  بني  اتلواصل 
والطريق«، وذلك من خالل وراثة وتعزيز روح الصداقة واتلعاون ىلع طريق احلرير، والقيام 
والنساء  والشباب  واإلعالم  واملواهب  واألكاديمية  اثلقافية  باتلبادالت  واسع  نطاق  ىلع 
واتلعاون بينهم، وإرساء أساس متني للرأي العام تلعميق اتلعاون اثلنايئ ومتعدد األطراف.

والتشارك  التشاور  مبدأ  تدعم  والطريق«  »احلزام  مبادرة  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
لقواها اخلاصة. ومن خالل  تنفيذ مجيع األطراف  اتلعددية، وتعزز  إىل  واتلقاسم، وتدعو 
تتم  األخرى،  واألشاكل  األطراف  متعدد  واتلعاون  اثلاليث،  واتلعاون  اثلنايئ،  اتلعاون 

االستفادة الاكملة من مزايا ابلالد الواقعة ىلع طول الطريق وإماكنياتها.

تلزتم مبادرة »احلزام والطريق« بمفهوم االنفتاح والزناهة وثقافة »األخرض«، وال تدخل 
يف دوائر صغرية مغلقة، وتستخدم اللون األخرض لونًا للخلفية، وتعزز بناء ابلنية اتلحتية 
اخلرضاء، واالستثمار األخرض، واتلمويل األخرض، وحتيم الوطن املشرتك اذلي تعتمد عليه 
البرشية يف ابلقاء، وحترص ىلع لك تعاون يعمل حتت أشعة الشمس، وتكافح الفساد بشلك 

مشرتك من دون تسامح.

تسىع مبادرة »احلزام والطريق« جاهدة تلحقيق معايري اعيلة، تعود بالفائدة ىلع معيشة 
انلاس، وحتقق أهدافًا مستدامة، وتقدم القواعد واملعايري املدعومة اعمليًّا من مجيع األطراف، 
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ويف الوقت نفسه حترتم القوانني واللوائح الوطنية. وتتمسك بفكر اتلنمية املتمحورة حول 
انلاس، وتركز ىلع القضاء ىلع الفقر، وزيادة فرص العمل، وحتسني معيشة انلاس. 

تأثري  إحداث  يف  املستجد  كورونا  فريوس  عن  انلاجم  الرئوي  االتلهاب  وباء  تسبب 
الوباء ونتغلب  العالم وجلب حتديات غري مسبوقة للبرشية. وليك نتغلب ىلع  شامل ىلع 
ىلع األزمة، جيب أن نعمل مًعا ونتعاون بشلك متضامن. وىلع الرغم من تأثري العوامل غري 
املواتية؛ مثل الوباء، واالنكماش االقتصادي العاليم، فقد خالف تعاون »احلزام والطريق« 

االجتاه وحقق سلسلة من اتلقدم اجلديد الُمريض.

 يواصل اجلميع اتلعاون بشلك أوسع، فيف العام املايض، تم توقيع 29 وثيقة تعاون 
حكومية دويلة جديدة، مما رفع العدد اإلمجايل لوثائق اتلعاون إىل ابلالد الواقعة ىلع طول 

»احلزام والطريق« إىل 200 وثيقة.

ثانًيا: استمر مستوى اتلعاون االقتصادي واتلجاري يف اتلحسن، فيف اعم 2019 جتاوز 
إمجايل حجم اتلجارة للسلع بني الصني ورشاكئها يف »احلزام والطريق« 1.3 تريليون دوالر 
دوالر  مليار   15 اجلديد  الصيين  االستثمار  وبلغ   ،٪6 قدرها  سنوية  بزيادة  أمريكي، 

أمريكي.

ثاثلًا: اتلعزيز املستمر للربط ابليين؛ حيث تم االنتهاء من املرحلة األوىل من السكك 
احلديدية الكينية وفتحها أمام حركة املرور، وسار بناء املمر االقتصادي الصيين ابلاكستاين 
بشلك منظم، وتم تنفيذ عدد كبري من مشاريع الربط ابليين بنجاح. خالل الوباء، اكتمل 
بنجاح نفق مانماي رقم واحد للسكك احلديدية بني الصني والوس. وتم إحراز تقدم هام 
يف القسم اهلنغاري من خط سكة حديد املجر ورصبيا. وتقدمت املشاريع الكربى بشلك 

مطرد، مما يوفر دعًما قويًّا للبالد تلحقيق اتلنمية االقتصادية واالستقرار االجتمايع.

الوباء، راىع الرشاكء يف مبادرة »احلزام والطريق« بعضهم، وقدموا دعًما  ويف مواجهة 
»احلزام  رشاكء  من   122 إىل  الوباء  ملاكفحة  مساعدات  أيًضا  الصني  وقدمت  للصني.  قيًِّما 
والطريق«، وأرسلت فرقًا طبية إىل 25 دولة تلبادل الوقاية الشاملة والسيطرة والتشخيص 
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وجتربة العالج مع دول أخرى دون حتفظ. وزاد عدد شحنات قطارات الشحن بني الصني 
التسليم  ووصل  سنوي،  أساس  ىلع  و٪32   ٪28 بنسبة  ومايو  يناير  بني  وحجمها  وأوروبا 
للبالد،  مصري«  و»رابط  حياة«  »قناة  يلصبح  طنًّا،   12524 إىل  الوباء  ماكفحة  ملواد  الرتاكيم 

ملاكفحة الوباء بشلك مشرتك.

سلط  لكنه  والطريق«،  »احلزام  تعاون  زخم  يعكس  لم  الوباء  أن  احلقائق  أثبتت  لقد 
الضوء ىلع املرونة القوية واحليوية القوية تلعاون دول »احلزام والطريق«.

»احلزام  بلناء  الرشاكء  مع  للعمل  استعداد  ىلع  الصني  فإن  املستقبل،  مواجهة  ويف 
انلاس  صحة  حلماية  صيح  وطريق  اتلحديات،  ويواجه  يوحد  تعاون  طريق  يف  والطريق« 
وسالمتهم، وطريق لالنتعاش يعزز االنتعاش االقتصادي واالجتمايع، وطريق للنمو اذلي 
يطلق إماكنات اتلنمية. من خالل ابلناء املشرتك اعيل اجلودة لـ »احلزام والطريق«، سنعمل 

بشلك مشرتك ىلع تعزيز بناء جمتمع مصري مشرتك للبرشية.

جغرافية  بمزايا  وتتمتع  والطريق«،  »احلزام  من  الغريب  الطرف  تقاطع  عند  مرص  تقع 
فريدة وماكنة حمورية، ويه رشيك يف ابلناء املشرتك لـ »احلزام والطريق«. وتتوافق مبادرة 

»احلزام والطريق« بشلك كبري مع »رؤية مرص 2030« واسرتاتيجيات اتلنمية األخرى.

فيف اعم 2016، زار الرئيس يش جني بينغ مرص، ووقع ابلدلان مذكرة تفاهم بشأن ابلناء 
اجلانبني  ىلع  جيب  أنه  بينغ  جني  يش  الرئيس  رصح  والطريق«.  »احلزام  ملبادرة  املشرتك 
ابلداية  نقطيت  واستخدام  منهما،  بكلٍّ  اخلاصة  اتلنمية  ورؤى  اسرتاتيجيات  مواءمة 
دولة  بوصفها  مرص  بلناء  اإلنتاجية  القدرة  يف  واتلعاون  اتلحتية  ابلنية  بلناء  الرئيسيتني 
حمورية ىلع طول »احلزام والطريق«. كما رصح الرئيس عبد الفتاح السييس، عند حضور 
منتدى »احلزام والطريق« اثلاين، أن املشاركة يف »احلزام والطريق« تصب يف مصلحة مرص، 
ا ومركًزا جتاريًّا ومركَز  ن منطقة قناة السويس من اتلطور تلصبح مركًزا إقليميًّا مهمًّ وستَُمكِّ
نقٍل ومركًزا لوجيستيًّا، وباتلايل تعزيز اتلنمية االقتصادية الوطنية وحتقيق مصالح للشعب.
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واملرصية  الصينية  للحكومتني  املستوى  اعيل  اتلعزيز  ظل  ويف  األخرية،  السنوات  يف 
»احلزام  يف  للتعاون  ومرص  الصني  بني  املشرتك  ابلناء  استمر  اتلعاون،  آيلة  وتوجيهات 
والطريق«، يف اتلطور بشلك جيد، ودخول فرتة اتلنمية اذلهبية. وبالوقوف عند نقطة انطالق 
»احلزام  ملبادرة  املشرتك  ابلناء  يف  قوية  رغبة  دليهما  ومرص  الصني  فإن  جديدة،  تارخيية 
بيد ستعززان  يًدا  تسريان  اللتان  القديمتان  آفاق واسعة. فاحلضارتان  والطريق«، ودليهما 

باتلأكيد حلمنا املشرتك – حلم انلهضة يف أرسع وقت ممكن.



»احلزام  ملبادرة  املشرتك  ابلناء  بينغ  جني  يش  الصيين  الرئيس  اقرتح   ،2013 اعم  يف 
والطريق«، بهدف الرتابط واتلواصل، وتعميق اتلعاون العميل، واتلصدي املشرتك ملختلف 
املخاطر واتلحديات اليت تواجه البرشية، وحتقيق املنفعة املتبادلة واتلنمية املشرتكة. ىلع 
املبادرة برسعة، واستمرت بشلك معمق وعميل،  املاضية، نمت هذه  السبع  السنوات  مدى 
 أكرب للنمو االقتصادي جلميع ابلدلان والعالم، وأنشأت منصة تلعزيز اتلعاون 

ً
وفتحت جماال

ادلويل، وقدمت مساهمات جديدة بلناء جمتمع مصري مشرتك للبرشية.

الصين  تقدمه  الجودة  عالي  عام  منتج  والطريق«  »الحزام  مبادرة 
للعالم في العصر الجديد 

منذ أكرث من 2000 اعم، أصبح طريق احلرير القديم طريًقا جتاريًّا يربط بني آسيا وأوروبا 
جديدة  نافذة  وفتح  وأوروبا،  آسيا  يف  ابلدلان  بني  واتلواصل  الرتابط  عزز  فقد  وإفريقيا. 
للتبادالت الودية بني ابلدلان، وعزز االستفادة املتبادلة بني احلضارات الرشقية والغربية، 

وقدم إسهامات كبرية يف تطوير احلضارة اإلنسانية.

بعد أكرث من 2000 اعم، زار الرئيس الصيين يش جني بينغ اكزاخستان وإندونيسيا يف 
اعم 2013، وطرح مبادرة مهمة للتشارك يف بناء »احلزام االقتصادي لطريق احلرير« و»طريق 
احلرير ابلحري للقرن احلادي والعرشين«. وقد أنشأت احلكومة الصينية الفرقة القيادية 

جديدة  فرص  والطريق«...  »الحزام 
للتعاون بين مصر والصين

السفرية جياو يلينغ
قنصل اعم مجهورية الصني الشعبية باإلسكندرية 
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لعمل دفع بناء احلزام والطريق يف اعيم 2017، و2019. وانعقدت دورتا منتدى احلزام والطريق 
للتعاون ادلويل بنجاح يف بكني منذ أكرث من سبع سنوات، وقد نالت مبادرة التشارك يف 
بناء »احلزام والطريق« استجابًة إجيابية من املزيد من ادلول واملنظمات ادلويلة، وحظيت 

ىلع اهتمام واسع من املجتمع ادلويل، وتوسع تأثريها يوًما بعد يوم.

العالم،  إىل  تنتيم  ولكنها  الصني،  والطريق عن  احلزام  بناء  يف  التشارك  مبادرة  تنجم 
وتتأصل يف اتلاريخ، ولكنها تنظر إىل املستقبل، وتلتفت إىل قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا 
بشلك رئييس، ولكنها تنفتح ىلع مجيع الرشاكء.  وقد جتاوز التشارك يف بناء احلزام والطريق 
واثلقافات  اتلارخيية  واتلقايلد  اتلنموية  واملراحل  واملناطق  ادلول  خمتلف  بني  احلدود 
واألديان واألعراف والعادات، فيه مبادرة تدعو إىل اتلنمية السلمية واتلعاون االقتصادي، 
ال تسىع وراء تشكيل حتالف جيو سيايس أو حتالف عسكري، ويه مسرية حتقق االنفتاح 
والشمول واتلنمية املشرتكة، ال تسىع وراء اتلكتل أو تشكيل »نادي الصني وأصدقائها«، 
كما أنها ال تمارس اتلميزي األيديولويج أو لعبة املحصلة الصفرية، بل ترحب جبميع ادلول 
الراغبة يف املشاركة فيها. وتتخذ مبادرة التشارك يف بناء احلزام والطريق التشاور والتشارك 
واتلنافع باعتبارها مبادئ، وتتخذ روح طريق احلرير املتمثلة يف السالم واتلعاون واالنفتاح 
والشمول واتلعلم املتبادل واالستفادة املتبادلة واملنفعة املتبادلة والكسب املشرتك باعتبارها 
وتداول  اتلجارية  القنوات  وسالسة  املنشآت  وترابط  السياسات  تناسق  وتتخذ  مرشًدا. 
األموال وتفاهم الشعوب نقطًة جوهرية، وقد حتولت هذه املبادرة من فكرة إىل عمل، ومن 

رؤية إىل حقيقة، ومن مبادرة إىل منتج اعم حيصل ىلع شعبية اعملية.

النتائج المثمرة للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق

تم دفع مبادرة التشارك يف بناء احلزام والطريق بهمة وَجدَل منذ اعم 2013، اليت تتخذ 
وتفاهم  األموال  وتداول  اتلجارية  القنوات  وسالسة  املنشآت  وترابط  السياسات  تناسق 
اإلجنازات  من  دفعة  وبدأت  ملحوظة،  نتائج  حتققت  حيث  رئيسية؛  كمواضيع  الشعوب 
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فيتعزز  حقيقية،  استفادة  ىلع  املشاركة  ادلول  وحصلت  بالظهور،  الرمزية  ذات  املبكرة 
اعرتاف هذه ادلول بالتشارك يف بناء احلزام والطريق ومشاركتها فيه بشلك مستمر.

بناء احلزام والطريق، فعىل مدار سبع  للتشارك يف  ا  السياسات ضمانًا هامًّ يعد تناسق 
السنوات املاضية، قامت الصني باتلواصل واتلناسق املستفيض مع ادلول واملنظمات ادلويلة 
املعنية، وشلكت آراء مشرتكة حول اتلعاون ادلويل الواسع انلطاق للتشارك يف بناء احلزام 
يف  اجلوهري،  ومفهومها  والطريق  احلزام  بناء  يف  التشارك  مبادرة  تسجيل  وتم  والطريق، 
الوثائق املعنية لألمم املتحدة وجمموعة العرشين ومنظمة اتلعاون االقتصادي ملنطقة آسيا 
وابلاسفيك وغريها من املنظمات اإلقليمية وحىت نهاية اعم 2020 وّقعت الصني ىلع 202 وثيقة 
تعاون مع 138 دولة و 31 منظمة دويلة من أجل ابلناء املشرتك ملبادرة احلزام والطريق. يف 
حني تم عقد ادلورة اثلامنة لالجتماع الوزاري ملنتدى اتلعاون الصيين العريب، وقمة منتدى 
اتلعاون الصيين اإلفرييق؛ حيث تم اتلوصل إىل »إعالن عمل بشأن اتلعاون والتشارك يف 
بناء »احلزام والطريق« بني الصني وادلول العربية«، وكذلك »إعالن بكني بشأن بناء رابطة 
أوثق للمصري املشرتك بني الصني وإفريقيا« وغريها من انلتائج والوثائق املهمة. كما جيري 
اتلقدم املنظم لالتلقاء واتلعاون يف املجالت املتخصصة للتشارك يف بناء احلزام والطريق يف 
جماالت االقتصاد الرقيم، والمعايرة  / املعايري، وحقوق امللكية الفكرية، والطاقة، والزراعة.

وُيعد ترابط املنشآت اجتاًها ذا أسبقية للتشارك يف بناء احلزام والطريق؛ حيث تعمل 
خمتلف ادلول مًعا ىلع اإلرساع بتشكيل شبكة ابلنية اتلحتية املركبة وشاملة االجتاهات 
ابلحري  والشحن  العامة،  والطرق  احلديدية  السكك  حمورها  اليت  املستويات،  ومتعددة 
والطريان، واألنابيب، وشبكة املعلومات املاكنية الشاملة وغريها، وىلع ختفيض تكايلف 
كبري.  حد  إىل  األقايلم  بني  ذلك  وغري  واتلقنيات  واملعلومات  واألموال  للسلع  الصفقات 
ولك هذا مبين ىلع أساس احرتام سيادة ادلول املعنية واهتماماتها األمنية، مما يعزز اتلداول 
املنظم واتلوزيع املحسن لعنارص املوارد عرب األقايلم بشلك فعال، وحيقق اتلعاون املتبادل 
املنفعة واتلنمية والربح املشرتك. تربط ممرات اتلعاون االقتصادي ادلويل الستة الرئيسية؛ 
ويه اجلرس اجلديد للقارة األوراسيوية، وممر »الصني – منغويلا – روسيا«، وممر »الصني – 
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 – »الصني  الصينية«، وممر  اهلند  »الصني – شبه جزيرة  آسيا«، وممر  – غرب  الوسطى  آسيا 
اآلسيوية  االقتصادية  وادلائرة  ميانمار«،   – اهلند   – الصني   – »بنغالديش  وممر  باكستان«، 
الربي  انلقل  تسهيل  اإلمجايل التفاقيات  العدد  بلغ  األوروبية؛ حيث  االقتصادية  وادلائرة 
الُمَوقَّعة مع ادلول الواقعة ىلع طول احلزام والطريق 18 اتفاقية، ووصل عدد اتفاقيات انلقل 
ابلحري الُمَوقَّعة إىل 39 اتفاقية، وتم توقيع اتفاقيات انلقل اجلوي احلكومية ادلويلة اثلنائية 
مع 62 دولة ىلع طول احلزام والطريق، وأيًضا تم إجناز رحالت جوية مبارشة مع 45 دولة 
ىلع طول احلزام والطريق. وبالرغم من انتشار الوباء )كوفيد – 19( يف اعم 2020 اذلي حتول 
 – رسيًعا يلصبح جاحئة اعملية، فقد تم تشغيل أكرث من عرشة آالف رحلة لقطار الصني 
أوروبا مسجاًل بذلك رقًما قياسيًّا جديًدا؛ حيث وصل إىل 21 دولة و92 مدينة يف أوروبا، مما 

يوفر دعًما قويًّا للحفاظ ىلع أمن واستقرار سلسلة اتلوريد الصناعية ادلويلة.

ا للتشارك يف بناء احلزام والطريق، فالتشارك  وتُعد سالسة القنوات اتلجارية حمتًوى مهمًّ
يف بناء احلزام والطريق قد عزز حترير وتسهيل اتلجارة واالستثمار يف ادلول واملناطق ىلع 
وأطلق  اتلجارة،  ممارسة  وتكايلف  الصفقات  تكايلف  وخفض  والطريق،  احلزام  طول 
االقتصادية.  العوملة  ادلول يف  اشرتاك خمتلف  وتعمق  توسع  زاد من  مما  اتلنموية  اإلماكنية 
أطلقت الصني مبادرة دفع تعاون سالسة القنوات اتلجارية ملبادرة احلزام والطريق، وشاركت 
بنشاط 83 دولة ومنظمة دويلة. ويف اعم 2019، بلغ إمجايل قيمة الواردات والصادرات للسلع 
1.34 تريليون دوالر أمريكي بني الصني وادلول ىلع طول احلزام والطريق، وبلغ إمجايل 
الصني  بني  أمريكي  دوالر  مليار  للخدمة 117.88  والواردات  الصادرات  قيمة خدمات 
وادلول ىلع طول احلزام والطريق يف الفرتة من اعم 2013 إىل اعم 2019، جتاوز إمجايل قيمة 
االستثمارات املبارشة غري املايلة للرشاكت الصينية يف ادلول ىلع طول احلزام والطريق 100 
مليار دوالر أمريكي، ووصل حجم االستثمار يف مناطق اتلعاون لدلول ىلع طول احلزام 
والطريق حوايل 35 مليار دوالر أمريكي، ختطت حجم الرضائب اليت ُسلمت إىل ابلدل 
األشاكل  تعد  فرصة عمل حملية  ألف   330 إىل خلق  أدى  مما  مليارات دوالر،   3 املضيف 
دلفع  مهمة  ناشئة  قوة   - للحدود  العابرة  اإللكرتونية  اتلجارة  مثل   - اجلديدة  واألنماط 
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سالسة القنوات اتلجارية. وحبلول نهاية اعم 2019، أنشأت الصني آيلة اتلعاون اثلنائية يف 
اتلجارة اإللكرتونية مع 22 دولة ومنطقة، وبذلك شملت اتلجارة اإللكرتونية عرب احلدود 

مجيع ابلدلان واملناطق ىلع طول الطريق.

وتبدع  تستكشف  والطريق.  احلزام  بناء  للتشارك يف  ا  مهمًّ دعًما  األموال  تداول  يُعد 
أنماًطا  أنواعها  بمختلف  اتلجارية  وابلنوك  األطراف  متعددة  ادلويلة  املايلة  املؤسسات 
تلقديم  بنشاط،  للتمويل  املتنوعة  القنوات  وتوسع  مستمر،  بشلك  واتلمويل  لالستثمار 
دعم مايل مستقر وشفاف واعيل اجلودة للتشارك يف بناء احلزام والطريق. منذ افتتاح بنك 
االستثمار اآلسيوي يف ابلنية اتلحتية، اذلي أطلقته الصني يف اعم 2016، زاد عدد األعضاء 
من 57 عضًوا مؤسًسا إىل 103 أعضاء يف مجيع القارات. ووافق ابلنك ىلع تقديم أكرث من 100 
قرض بمبلغ إمجايل يزيد ىلع 20 مليون دوالر من أجل دعم بناء احلزام والطريق. وأنشأت 
الصني صندوق طريق احلرير؛ حيث عمل الصندوق بنشاط ىلع تعزيز أشاكل خمتلفة من 
املايلة املحلية واألجنبية، وحايلًّا قام باتلوقيع ىلع 47 مرشواًع من  اتلعاون مع املؤسسات 
أنواع خمتلفة تركز بشلك أسايس ىلع االستثمار يف األسهم، بقيمة استثمار ملزتم بها تبلغ 
للبنوك  العربية  الصينية  الرابطة  تأسست   ،2018 اعم  يف  أمريكي.  دوالر  مليارات   17.8
والرابطة الصينية اإلفريقية للبنوك للتعاون املايل؛ حيث تم إنشاء أول آيلة متعددة األطراف 
للتعاون املايل بني الصني ولكٍّ من ادلول العربية وادلول اإلفريقية. وحبلول نهاية اعم 2019، 
والطريق،  احلزام  طول  ىلع  دولة   21 مع  املحلية  العمالت  تبادل  اتفاقيات  الصني  وقَّعت 

وأقامت ترتيب تصفية احلسابات بالرنمينيب مع ثماين دول ىلع طول احلزام والطريق.

من  أكرث  فمنذ  والطريق،  احلزام  بناء  يف  للتشارك  إنسانيًّا  أساًسا  الشعوب  تفاهم  يعد 
األشاكل  متعددة  وثقافية  اعمة  دبلوماسية  تبادالت  ادلول  خمتلف  تمارس  سنوات،  سبع 
متينًا  أساًسا  أرىس  اذلي  األمر  املتبادل،  واالعرتاف  اتلفاهم  تلعزيز  املجاالت  وواسعة 
للتشارك يف بناء احلزام والطريق بني خمتلف الشعوب. أقامت الصني مع ادلول ىلع طول 
احلزام والطريق مهرجانات للفنون واألفالم واملوسيىق ومعارض لآلثار اتلارخيية والكتب 
املتبادل  وابلث  املتبادلة  والرتمجة  باإلبداع  وقامت  متبادل،  بشلك  الفعايلات  من  وغريها 
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طريق  روابط  وتأسست  واتلليفزيونية.  والسينمائية  اإلذاعية  واألعمال  الكتب  نلخب 
الفنون  ومتاحف  واملكتبات،  الفنية،  واملهرجانات  واملتاحف،  للمسارح،  ادلويلة  احلرير 
بشأن  اتفاقيات  والطريق  احلزام  أيًضا مع 57 دولة ىلع طول  الصني  أبرمت  اجلميلة. وقد 
اإلعفاء املتبادل من التأشيرة / تأشرية ادلخول، لتشمل جوازات السفر بمختلف أنواعها. 
وبذلك   - سائح  مليون   155 احلدود  إىل خارج  الصينيني  السياح  بلغ عدد   ،2019 ويف اعم 
الواقعة ىلع طول  للبدلان  مهم  وزائر   - العالم  ادلويلني يف  للسياح  أكرب مصدر  أصبحت 
الصينية؛  احلكومة  ملنحة  احلرير  الصني مرشوع طريق  أنشأت  والطريق«. كذلك  »احلزام 
حيث تم إنشاء 153 من معاهد كونفوشيوس و149 من قااعت كونفوشيوس يف 54 دولة ىلع 
طول احلزام والطريق. تعمق أيًضا اتلعاون يف جماالت الصحة، من خالل تقديم مساعدات 

إىل 150 دولة و7 منظمات دويلة، وماكفحة فريوس كورونا املستجد يًدا بيد.

تعاون وثيق بين الصين والدول العربية وإفريقيا ومصر في إطار البناء 
المشترك لمبادرة الحزام والطريق

إن الصني وادلول العربية هما الرشيكان املؤسسان لطريق احلرير القديم، ويف العرص 
املعارص هما صديقان محيمان وشقيقان جيدان ورشيكان رائعان طاملا دعما بعضهما، فقد 
َوقَّعت الصني ىلع وثائق تعاون من أجل ابلناء املشرتك ملبادرة احلزام والطريق مع مرص، 
والسعودية، واإلمارات وغريها من 19 دولة. ويف اعم 2019، بلغ حجم اتلجارة اثلنائية بني 
الصني وادلول العربية 266.4 مليارات دوالر أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 9٪، كما بلغ 
تدفق االستثمار املبارش للرشاكت الصينية يف ادلول العربية 1.4 مليارات دوالر أمريكي. 
أقامت الصني أربع دورات ملعارض صينية عربية، وركز املعرض الصيين العريب يف اعم 2019 
ىلع اتلجارة واالستثمار، وشبكة اإلنرتنت، ومعامالت اتلجارة اإللكرتونية عرب احلدود، 
يعزز  اذلي  األمر  املجاالت،  من  وغريها  اإلنتاجية  القدرة  يف  واتلعاون  اتلحتية  وابلنية 
اتلعاون متبادل املنفعة بني الصني وادلول العربية. يف يويلو املايض ُعِقد االجتماع الوزاري 
اتلاسع ملنتدى اتلعاون الصيين العريب عرب تقنية الفيديو، وقد أعرب اجلانبان عن رغبتهما 
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يف تعميق اتلعاون يف جماالت اتلجارة واالستثمار والطاقة والعلوم واتلكنولوجيا والسياحة 
والعلوم اإلنسانية، وجماالت أخرى يف إطار ابلناء املشرتك ملبادرة احلزام والطريق تلحقيق 

اتلنمية املستدامة املشرتكة.

أكرب عدد  تضم  القارة اليت  يه  إفريقيا  وتعد  العالم،  يف  نامية  دولة  أكرب  الصني  تعد 
من ادلول انلامية، وقد شلكت الصني وإفريقيا منذ حني جمتمع املصري املشرتك. قامت 44 
دولة إفريقية وجلنة االحتاد اإلفرييق بتوقيع اتفاقيات تعاون يف مبادرة احلزام والطريق، وقد 
تم تنفيذ عدد كبري من املشاريع بنجاح؛ مثل السكة احلديد، والطرق الرسيعة، واملطارات، 
االقتصادية  اتلنمية  يف  كبرية  تغريات  إحداث  إىل  أدى  مما  الطاقة  وحمطات  واملوانئ، 
واالجتماعية بإفريقيا. ويف اعم 2019 بلغ حجم اتلجارة اثلنائية بني الصني وإفريقيا 208.7 
دوالر  مليارات   3 املبارشة  غري  االستثمارات  تدفق  وبلغ  أمريكي،  دوالر  مليارات 
أمريكي؛ حيث تغطي تلك االستثمارات جمموعة واسعة من املجاالت؛ مثل الطاقة وابلنية 
اتلحتية واتلصنيع واتلجارة اإللكرتونية واتلمويل، كما أن الصني يه أكرب رشيك جتاري 
إلفريقيا لسنوات عديدة متوايلة، وتسهم يف انلمو االقتصادي اإلفرييق بأكرث من 20٪. لقد 
تطور اتلعاون الصيين اإلفرييق ىلع حنو شامل يف جماالت العلوم واتلعليم واثلقافة والصحة، 
املايض  يونية  ويف  مهمة.  نتائج  حتقيق  يف  ا  مستمرًّ واألمن،  والسالم  الشعبية،  واتلبادالت 
ُعقدت قمة الصني وإفريقيا االستثنائية بشأن اتلضامن ملواجهة الوباء عرب تقنية الفيديو؛ 
املشرتك  ابلناء  يف  اتلعاون  وتعزيز  الوباء،  اتلاكتف يف ماكفحة  عن  اجلانبان  أعرب  حيث 
ملبادرة احلزام والطريق، وكذلك الرتكزي ىلع اتلعاون يف جماالت الصحة والطب، واستئناف 

العمل واإلنتاج، وحتسني معيشة الشعب.

تاريخ طويل  وهلا  نامية كبرية،  ودولة  وإسالمية  وإفريقية  دولة عربية  تعد مرص  كما 
الرشاكة  عالقات  ومرص  الصني  أقامت   2014 اعم  فيف  الصني.  مع  الصداقة  من  املدى 
االسرتاتيجية الشاملة، ويف اعم 2016 انضمت مرص إىل مبادرة احلزام والطريق حتت راعية 
وتوجيه من الرئيس يش جني بينغ والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، وتم تعزيز اثلقة 
املستويات  مجيع  ىلع  الزيارات  تلبادل  املستمر  واتلوسيع  ابلدلين،  بني  املتبادلة  السياسية 
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وتعميق اتلعاون يف شىت املجاالت، وقد حقق ابلناء املشرتك ملبادرة احلزام والطريق بالفعل 
نتائج مثمرة. وتعد الصني يه أكرب رشيك جتاري ملرص، فيف انلصف األول من اعم 2020، بلغ 
إمجايل حجم جتارة االسترياد واتلصدير بني الصني ومرص 6.676 مليار دوالر أمريكي، 
بزيادة قدرها 2.3٪ ىلع أساس سنوي، وتستمر مرص بتصدير املنتجات الزراعية من الربتقال 
والعنب وغريها إىل السوق الصينية. بلغ إمجايل حجم االستثمارات الصينية يف مرص أكرث من 
7.5 مليارات دوالر أمريكي، ويسري مرشوع منطقة األعمال املركزية بالعاصمة اإلدارية 
اجلديدة بسالسة، ويتجاوز حجم اإلنتاج ملنطقة السويس للتعاون االقتصادي واتلجاري 
الصيين – املرصي مليار دوالر أمريكي، وتتجاوز الرضائب املدفوعة إىل احلكومة املرصية 
100 مليون دوالر أمريكي، مما أدى إىل توفري 4000 فرصة عمل حملية. أنشأت الصني معهدين 
»كونفوشيوس«، ومخس قااعت »كونفوشيوس« يف مرص، كما أنشأت 16 جامعة مرصية أقساًما 
تلدريس اللغة الصينية. ويف سبتمرب املايض وقَّعت الصني ومرص مذكرة تفاهم حول تدريس 

اللغة الصينية يف املدارس اإلعدادية واثلانوية لكغة أجنبية ثانية.

مًعا ىلع  وتغلبا  ادلوام  بعضهما ىلع  الصني ومرص  فقد دعمت  الوباء،  مواجهة  أما يف 
الصعوبات. وقد أضاءت مرص ثالثة من أشهر معاملها األثرية بألوان علم الصني، كما قدمت 
احلكومة الصينية والرشاكت واملنظمات املحلية ملرص دفعات عديدة من املساعدات املادية 
ملاكفحة الوباء، وعقد خرباء من ابلدلين عدة اجتمااعت عرب الفيديو ملاكفحة الوباء، كما 
توصل اجلانبان إىل توافق مهم حول أحباث اللقاحات وتطويرها واتلعاون الطيب الصيح، مما 

يكتب فصاًل مؤثًرا ملاكفحة الوباء.

»الحزام والطريق« مسار عالي الجودة يوفر فرًصا جديدة للتعاون 
بين الصين ومصر

 خالل ادلورة اثلانية ملنتدى احلزام والطريق للتعاون ادلويل اليت عقدت يف إبريل اعم 
اتلأكيد  ادلويلة  املنظمات  ورؤساء  ادلول  قادة  كرر  مناقشات عميقة،  وبعد  ببكني،   2019
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ىلع الزتامهم بابلناء املشرتك اعيل اجلودة ملبادرة احلزام والطريق؛ حيث أعرب اجلميع عن 
االلزتام بمبادئ التشاور، والتشارك، واتلنافع، وتفاوض مجيع األطراف ىلع قدم املساواة، 
وتقاسم املسئويلات، وتبادل االستفادة، والرتحيب جبميع ابلدلان املشاركة، ودعموا باإلمجاع 
حرير  طريق  بناء  حنو  والسيع  احلمائية،  ومعارضة  اخلرضاء،  واتلنمية  والزناهة  االنفتاح 
نظيف وصديق للبيئة يف العرص اجلديد، واتفقوا ىلع رضورة حتقيق أهداف اتلنمية اعيلة 
املستوى، وحتسني سبل املعيشة واتلنمية املستدامة، واتباع نهج اقتصادي واجتمايع وبييئ 
متطور ومنسق من خالل اتلفاعل اإلجيايب مع املعايري ادلويلة املقبولة عموًما، واتلمسك 
بفكرة اتلنمية املتمحورة حول الشعب. وقد أشارت هذه اتلوافقات إىل اجتاه تطوير اتلعاون 
يف ابلناء املشرتك ملبادرة احلزام والطريق، وهدفنا املشرتك هو العمل يًدا بيد جلعل الرتابط 
واتلواصل بني ادلول أكرث فعايلة، وانلمو االقتصادي أكرث قوة، واتلعاون ادلويل أكرث ترابًطا، 

ومعيشة انلاس أفضل.

صاغت اجللسة الاكملة اخلامسة للجنة املركزية الـ 19 للحزب الشيويع الصيين اليت 
 )2025–2021( للصني   14 الـ  اخلمسية  اخلطة   2020 اعم  أكتوبر  نهاية  يف  بكني  يف  عقدت 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية واألهداف طويلة األجل حىت اعم 2035: إن هدف 
الصني يف االنتهاء من بناء جمتمع رغيد احلياة بشلك شامل وحماربة الفقر سيتحقق قريبًا، 
وابتداًء من العام املقبل ستبدأ الصني رحلة جديدة حنو بناء دولة اشرتاكية حديثة بشلك 
شامل. وبدخول مرحلة جديدة من اتلنمية، ستلزتم الصني بمفهوم اتلنمية اجلديد، وبناء 
نقطة  واالنفتاح من  وتعزيز اإلصالح  اجلودة،  اتلنمية اعيلة  وتعزيز  للتنمية،  نمط جديد 

انطالق أىلع.

ستفتح الصني أبوابها ىلع نطاق أوسع، وستوفر فرص اتلعاون أكرث، وذلك باعتبارها سوقًا 
كبرية تتمزي بعدد ساكن 1.4 مليار نسمة، وفئة متوسطة ادلخل تتجاوز 400 مليون نسمة، 
وإماكنات هائلة ىلع مستوى العالم. تشجع الصني اتلنمية اعيلة اجلودة للحزام والطريق، 
واتلواصل  اتلخطيطات  ترابط  وكذا  واملناطق،  ادلول  مع مجيع  اتلنمية  اسرتاتيجية  وتعزز 
اتلعاون  تعميق  وتواصل  واملعايري،  والقواعد  السياسات  تكامل  أيًضا  وتعزز  املتبادل، 
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العميل مع ادلول األخرى يف جماالت إنشاء ابلنية اتلحتية، والصناعة، واالقتصاد واتلجارة، 
واالبتاكر اتلكنولويج، والصحة العامة، واإلنسانية، وسيعمل ذلك ىلع خلق املزيد من فرص 
اتلنمية دلول العالم بما يف ذلك مرص، وإتاحة مزيد من فرص اتلعاون اجلديدة بني اجلانبني، 
للتنمية يف أقرب وقت  العودة إىل املسار الصحيح  ومساعدة اقتصادات مجيع ابلدلان ىلع 

ممكن تلحقيق االستفادة املتبادلة واملنفعة املتبادلة.

إيله رئيسا  املهم اذلي توصل  اتلوافق  للعمل مع مرص تلنفيذ  استعداد  الصني ىلع  إن 
ادلوتلني، وتعميق االتلحام ملبادرة احلزام والطريق مع رؤية مرص 2030، وزيادة تكثيف 
االسرتاتيجية  الرشاكة  وتعزيز  العميل،  اتلعاون  وتوسيع  واثلقافية،  الشعبية  اتلبادالت 
الشاملة بني الصني ومرص تلحقيق ثمار جديدة، مما يفيد الشعبني ويقدم إسهامات إجيابية 

مشرتكة تلعزيز السالم واتلنمية يف العالم.



يمتد تاريخ العالقات العربية الصينية إىل ما يزيد ىلع ألفيتني اكملتني من الزمن؛ حيث 
يعد طريق احلرير وطريق ابلخور القديمان جرًسا تارخييًّا للتبادل واتلواصل بني الطرفني، 
والغرب، واستمرت هذه  الرشق  ا بني  اتلاريخ معرًبا مهمًّ العريب عرب  الوطن  ثم شلك  ومن 
العالقة الوطيدة إىل أن اكتُِشف طريق رأس الرجاء الصالح يف بداية القرن السادس عرش، 
العريب حلكم  الوطن  تبعه خضوع  ادلويلة،  اتلجارة  مسارات  من حتول يف  عنه  نتج  وما 
الشعبية  الصني  قيام مجهورية  إال مع  العالقات  استئناف هذه  يتم  العثمانية، ولم  اخلالفة 
القرن  من  اثلاين  انلصف  تبااًع خالل  االستقالل  العربية ىلع  ادلول  1949، وحصول  اعم 
العرشين، واكنت مرص أول دولة عربية تقيم عالقات رسمية مع الصني اعم 1956، ىلع إثر 
 من حكومة تايوان)1(. كما 

ً
اعرتاف الرئيس مجال عبد انلارص حبكومة الصني الشعبية بدال

حرصت الصني ىلع دعم القضية الفلسطينية، وتأييد استقالل عدد من ادلول العربية من 
داخل األمم املتحدة، ويف اعم 2004، تم تأسيس »منتدى تعاون الصني وابلدلان العربية«، 
ويف اعم 2010، انعقَد »املنتدى االقتصادي للصني وابلدلان العربية«، ويف أعوام 2013، و2015، 
قيم »معرض الصني وادلول العربية«، وقال الرئيس الصيين يش جني بينغ، 

ُ
و2017، و2019 أ

)1( محمد حمشي، »االقتصاد السياسي للعالقات العربية الصينية: التحديات والفرص االستراتيجية«، المستقبل العريب 40، 
العدد 460 )يونية 2017(: 113.

استراتيجية »الحزام والطريق« 
والدول العربية... الفرص والتحديات

ادلكتورة شريين جابر
باحث أول بمركز ادلراسات االسرتاتيجية 
بمكتبة اإلسكندرية، دكتوراه يف العلوم السياسية، 
لكية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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ادلول  الصني –  معرض  »أصبح   :2016 يناير  يف  العربية  ادلول  جامعة  مقر  يف  خطابه  يف 
العربية منصة مهمة للصني وادلول العربية بلناء احلزام والطريق بشلك مشرتك«)2(، يهدف 
املعرض إىل خدمة االسرتاتيجية الوطنية والرتكزي ىلع اتلعاون اتلجاري ادلويل، وقد تطور 
تدرجييًّا يلصبح معرًضا دويلًّا يدمج احلوار الرفيع املستوى، والرتويج االقتصادي واتلجاري، 
من  العربية  وادلول  الصني  تعزز  هامة  منصة  املعرض  أصبح  وقد  واملفاوضات  واملعارض 

خالهل تعاونهما بشلك أفضل.

تُعرف العالقات العربية الصينية من منظور الرشاكة االسرتاتيجية، ويمكن إرجاع 
: طبيعة الصعود الصيين السليم اتلنموي، فالصني 

ً
ذلك إىل ثالثة أسباب رئيسية؛ ويه: أوال

تدافع عن صيغة انلظام ادلويل احلايل أكرث من حماوتلها تغيريه، فيه يف هذا اجلانب وبارتباطها 
بالعالم العريب تسىع إىل إرشاكه يف مبادرة احلزام والطريق، ثانيًا: إن اتلنمية السلمية للصني 
الصينية  لدلبلوماسية  قصوى  أهمية  يشلك  العريب  فالعالم  وباتلايل  آمنة،  بيئة  إىل  حباجة 
من هذه الزاوية، ثاثلًا: إن العالم العريب والصني يقتسمان اهتمامات مشرتكة يف عدد من 
القضايا وهلما رؤى متطابقة إىل حدٍّ كبري، فضاًل عن أن املحدد االقتصادي يشلك سمتها 
ابلارزة خاصًة إذا ما نظرنا إىل جماالت العالقات اثلنائية بني الطرفني، ىلع سبيل املثال تُعد 

العالقات الصينية السعودية نموذًجا حيويًّا ذللك)3(.

االسرتاتيجية  الفرص  أن  مفادها  أساسية  فرضية  من  احلايلة  ادلراسة  تنطلق  ثم  ومن 
اليت  اتلحديات  تفوق  والطريق  احلزام  مبادرة  عقب  الصينية  العربية  العالقات  دلعم 
تواجهها. ومن ثم حتاول ادلراسة توضيح هذه الفرص من أجل العمل ىلع استثمارها للوصول 
إىل الرشاكة االسرتاتيجية الفعالة بني الطرفني، فضاًل عن تناول اتلحديات اليت حتتاج إىل 
إاعدة نظر وتفكري واختاذ خطوات جادة من لكٍّ من الطرفني للحيلولة دون هذه اتلحديات.

)2( »المعرض الصيني العريب الرابع والقمة االقتصادية الصينية العربية الثالثة«، اتحاد الغرف العربية،
http://uac-org.org/ar/activities/details/1896

 Sun Degang and Yahia Zoubir, “China-Arab States Strategic Partnership: Myth or Reality?” Journal of Middle  )3(
Eastern and Islamic Studies 8, no. 3 (2014): 71-72.
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مبادرة  عقب  الصينية  العربية  للعالقات  االستراتيجية  الفرص   :
ً

أوال
الحزام والطريق

مبادرة  يف  العربية  ادلول  بمشاركة  ترحيبها  الصني  أبدت  املاضية،  األعوام  مدار  ىلع 
احلزام والطريق؛ ملا حتظى به من أهمية اسرتاتيجية ولوجيستية مهمة، يمكن أن تسهم يف 
ربط أسواقها بادلول األوروبية واآلسيوية، ويف الوقت نفسه، فقد بادرت حكومات ادلول 
العربية بدعم اتلعاون مع الصني، وتوقيع عدد من مذكرات اتلفاهم واالتفاقيات تلعزيز 
الفرص  أهم  توضيح  يمكن  ثم  ومن  املبادرة،  تلنفيذ  الالزمة  اتلحتية  ابلنية  استثمارات 

االسرتاتيجية لدلول العربية عقب مبادرة احلزام والطريق ىلع انلحو اتلايل: 

رسم توضييح 1: الفرص االسرتاتيجية للعالقات العربية الصينية عقب مبادرة احلزام والطريق.
املصدر: من إعداد ابلاحث.

تنسيق السياسات

اندماج ادلول 
العربية يف االقتصاد 

العاليم

اتلبادل اثلقايف 
واألكادييم

الفرص االسرتاتيجية 
للعالقات العربية 

الصينية

دعم اتلجارة 
واالستثمار

تشييد ابلنية 
اتلحتية واألساسية
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تنسيق السياسات- 1

إن تنسيق السياسات هو أحد أعمدة مبادرة احلزام والطريق، وذلك من خالل إنشاء 
سلسلة من منصات اتلعاون اثلنائية ومتعددة األطراف املخصصة للمرشوع مع أكرب عدد 
يتم تشجيع  اثلنائية حىت  اللجان  فتم تشكيل  العربية،  املنطقة  ممكن من ادلول وخاصًة 
الصيين،  املرشوع  وتطوير  للتعريف  ملموسة  أفاكر  اقرتاح  ىلع  للصني  الرشيكة  ادلول 
بني  واتلبادالت  املستوى،  رفيعة  زيارات  تنظيم  خالل  من  أيًضا  السياسات  تنسيق  ويتم 
األحزاب السياسة، وبرامج تدريب لتشجيع ادلول ىلع اتلعرف ىلع اتلجربة الصينية، ولك 
الفتاح  عبد  الرئيس  يقول  الصينية)4(،  السلطات  قِبَل  من  بتشجيع  حتظى  املبادرات  هذه 
السييس يف لقائه السابع بينه وبني الرئيس الصيين يش جني بينغ يف إبريل 2019: »إن مرص 
ترغب يف اتلعلم من خربة الصني انلاجحة يف اتلنمية، ومواءمة خطة اتلنمية بها مع مبادرة 

احلزام والطريق، وتعميق اتلعاون اثلنايئ يف نطاق واسع من املجاالت«)5(.

اندماج ادلول العربية يف االقتصاد العاليم- 2

من املتوقع أن تسهم مبادرة احلزام والطريق يف ادلفع بادلول العربية إىل تطوير وتنمية 
اتلعاون العريب – الصيين حىت يكون يف مرتبة أىلع ويف جماالت أوسع، وهو ما سيجعل 
ادلول العربية تتقدم خطوات يف طريق حتسني آيلة اتلعاون اثلنايئ، وإثراء مفهوم اتلعاون 
كما  بقوة.  العالم  مع  العربية  بادلول  االقتصادي  اتلطور  دمج  يأيت  ثم  ومن  درجته،  ورفع 
تستطيع املبادرة أن تدفع حتول الصناعة العربية ورفع قدرة أساس معدات ابلناء، وزيادة 
فرص التشغيل، فضاًل عن زيادة املوارد الطبيعية واملمزيات املايلة وحجم السوق بفعايلة 

للطرفني، وتعزيز اتلدفق احلر لعنارص املوارد احليوية بني الطرفني وحتسني هيئتها)6(. 

)4(  المعهد الفرنسي للعالقات الدولية، »الحزام والطريق الصيني والعالم: أشكال متنافسة من العولمة«، الرصد االستراتيجي، 
العدد 18 )ديسمبر 2019(: 12.

)5(  عادل علي، »القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق«، الصين اليوم، 3 يونية 2019،
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/201906/t20190603_800169623.html  

)6(  جين تشونغ جيه، »اإلطار التاريخي والثقافي للعالقات العربية الصينية«، المستقبل العريب 40، العدد 459 )مايو 2017(: 58-57.
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دعم اتلجارة واالستثمار - 3

تنص أول وثيقة لسياسة الصني جتاه ادلول العربية، الصادرة يف اعم 2016، ىلع أنه سيتم 
بذل جهود مشرتكة مع ادلول العربية دلعم مبادرة احلزام والطريق يف إطار مبدأ املشاورات 
الواسعة، واملساهمات املشرتكة واملنافع املتبادلة، وتضيف الوثيقة أن الصني وادلول العربية 

سيطبقان نمط 1+2+3 يف اتلعاون فيما بينهما، القائم ىلع)7(:

اتلعاون يف جمال الطاقة باعتباره الركزية األساسية. - 1

تيسري اتلجارة واالستثمار. - 2

الفضائية، - 3 الصناعية  واألقمار  انلووية،  الطاقة  يف  املبتكرة  اتلقنيات  بمجال  االهتمام 
والطاقة املتجددة. 

وقد وصلت اتلجارة بني الصني ودول جملس اتلعاون اخللييج إىل 114 مليار دوالر اعم 
2016. ويف إطار الزيارة الرسمية اليت قام بها امللك سلمان بن عبد العزيز يف اعم 2017، تم 
توقيع صفقات بقيمة 65 مليار دوالر، فضاًل عن توقيع رشاكت صينية وسعودية 22 اتفاقية 
)8(، كما ذكر 

خاصة بدعم الفرص االستثمارية، وركزت عديد منها ىلع رؤية السعودية 2030 
السفري الكوييت دلى الصني يف 24 إبريل 2019: »إن اتلعاون مع الصني يف إطار مبادرة احلزام 

والطريق يساعد الكويت ىلع إجناز رؤية الكويت 2035 للتطوير«)9(. 

تحليلية  نظرة  الخليج،  منطقة  أمام  والمعوقات  الفرص  والطريق:  الحزام  مبادرة  جاناردان،  وإن  ليانجشيانج،  جين    )7(
)]أبو ظبي[: أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية. البرنامج األكاديمي للبحوث والتحليل، 2018(: 5.

 Jonathan Fulton, “The G.C.C. Countries and China’s Belt and Road Initiative (BRI): Curbing Their Enthusiasm?”  )8(
Middle East Institute (Oct 2017): 3-4.

 Li Minggang, “Interview: China-Kuwait Cooperation Enters Fast Tracks under BRI: Chinese Envoy”,  )9(
interview by Xinhua, Kuwait City, Kuwait, 24 April 2019, Xinhuanet, http://www.xinhuanet.com/english/2019-
04/25/c_138006314.htm
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تشييد ابلنية اتلحتية واألساسية 	- 

تهدف املبادرة إىل تشجيع الرشاكت الصينية واملؤسسات املايلة الصينية ودعمها تلوسيع 
دائرة مشاركتها يف اتلعاون مع ادلول العربية يف جماالت السكك احلديدية والطرق العامة 
واملوانئ والطريان والكهرباء ومنظومة »بيدو« للمالحة عرب األقمار الصناعية واملحطات 
ادلول  يف  الكربى  املرشواعت  اتلعاون يف  إجراء  والعمل ىلع  الصناعية،  لألقمار  األرضية 
العربية وفًقا ملجاالتها واحتياجاتها ذات األولوية للتنمية، بما يرتيق بمستوى ابلنية اتلحتية 

واألساسية يف ادلول العربية بشلك مستمر.

نفذت الرشاكت الصينية العاملة باإلمارات مرشواعت بًِن حتتية يف اعم 2018، بقيمة 
3 مليارات درهم إمارايت، وبلغ عدد العمالة الصينية فيها 10 آالف اعمل صيين. ومن أبرز 
املرشواعت اليت نفذتها رشاكت صينية مستشىف األمل لألمراض انلفسية بديب، ومرشوع 

جرس ابلديع يف الشارقة)10(.

اتلبادل اثلقايف واألكادييم - 5

تنّبه ابلاحثون العرب والصينيون إىل الرضر اثلقايف الفادح انلاتج عن إغفال اتلفاعل 
اثلقايف يف مرحلة طريق احلرير القديم، فسارعوا إىل تصويب العالقات اثلقافية واألكاديمية 
بني اجلانبني، فاهتمت الصني من خالل مبادرة احلزام والطريق باتلبادل اثلقايف واألكادييم 
واإلعاليم مع ادلول العربية، وابلحث عن نقاط االهتمام املشرتكة. كما يتم اتلنسيق بني 
يف  ادلراسة  أجل  من  ادلول  هذه  لطالب  ادلراسية  املنح  تلقديم  العربية  وادلول  الصني 
اجلامعات الصينية)11(، فضاًل عن تكثيف تدريس اللغتني الصينية والعربية، وإنشاء معاهد 
املرتمجني  من  متعاقبة  أجيال  وإعداد  والصينية،  العربية  اجلامعات  يف  تلدريسهما  خاصة 

اذلين يتقنون اللغتني ويرتمجون عنهما مبارشًة. 

Terry Mobley, “The Belt and Road Initiative: Insights from China’s Backyard”, Strategic Studies Quarterly 13,  )10( 
no. 3 (2019): 62.

مجلة جيل  )11( أحمد الخطيب، »االستراتيجية الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق وتأثيرها على االقتصاد الدويل«، 
الدراسات السياسية والعالقات الدولية، العدد 24 )يوليو 2019(: 122.



35
استراتيجية »الحزام والطريق« والدول العربية... الفرص والتحديات

35

ثانًيا: تحديات مبادرة الحزام والطريق بالنسبة للدول العربية

الواليات  قِبَل  من  سواء  اتلحديات،  من  كبرًيا  عدًدا  والطريق  احلزام  مبادرة  تواجه 
بنية انلظام ادلويل،  تغري  إىل  باألساس  تراها اسرتاتيجية تهدف  اليت  املتحدة األمريكية 
وترى  ادلويل.  االقتصادي  بانلظام  االستئثار  يف  الصينية  الرغبة  عن  تعرب  أنها  عن  فضاًل 
ثم  ومن  األوروبية،  القارة  داخل  انقسامات  أنها حماولة صينية خللق  األوروبية  املعارضة 
الصني، هذا باإلضافة  بما حيقق أهداف وطموحات  القارة،  السيطرة ىلع سياسة واقتصاد 
إىل مواقف بعض القوى اآلسيوية؛ مثل اهلند اليت ترى أن املبادرة تمس سيادتها خاصًة يف 
ظل االتفاق الصيين ابلاكستاين بالنسبة ملنطقة العبور. لك هذه اتلحديات تؤثر ىلع املبادرة 
وتعرقل مسارها، ولكن يف هذا اجلزء سيتم الرتكزي ىلع اتلحديات املتعلقة بادلول العربية 

حىت تتم إاعدة اتلفكري فيها والعمل ىلع احلد منها، ومن أبرز هذه اتلحديات: 

رسم توضييح 2: حتديات مبادرة احلزام والطريق بالنسبة لدلول العربية.
املصدر: من إعداد ابلاحث.

فخ ادليون

عدم االستقرار يف 
بعض ادلول العربية 

غياب اتلعاون 
األمين 

والعسكري

ضعف املعرفة 
باآلخر الصيين 

حتديات مبادرة 
احلزام والطريق 
بالنسبة لدلول 

العربية

اتلبادل االقتصادي 
غري املتاكفئ 

اتلأثري ىلع ديناميات 
القوى اإلقليمية
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فخ ادليون- 1

ثمة خماوف من استغالل الصني دبلوماسية ادليون أو ما يُعرف بـ »فخ ادليون«، للسيطرة 
ىلع القرار السيادي سواء اكن سياسيًّا أو اقتصاديًّا لدلول العربية أو إحداث فجوة فيه، من 
خالل إغراق هذه ادلول بديون ضخمة ال تستطيع سدادها، فتضطر إىل مقايضتها بأصول 

أو أسهم اسرتاتيجية لدلول املدينة. 

غياب اتلعاون األمين والعسكري- 2

للتعاون  أساسية  أولويات  مخس  والطريق  احلزام  بمبادرة  واإلجراءات«  »الرؤية  تذكر 
من أجل تطوير العالقات مع ادلول اليت تشارك يف املبادرة؛ ويه: اتلنسيق السيايس، وربط 
املرافق، واتلجارة دون عوائق، واتلاكمل املايل، واتلبادالت بني األفراد. ومن املالحظ غياب 
اتلعاون األمين والعسكري يف »الرؤية واإلجراءات« مما يدعم الرواية الصينية بأن مبادرة 
احلزام والطريق تركز باألساس ىلع اتلنمية وليست جزًءا من اسرتاتيجية جيوسياسية)12(، 
فاالفتقار النسيب لاللزتامات األمنية يف املنطقة العربية مقارنًة بادلور اذلي تقوم به الواليات 
املتحدة من املمكن أن خيلق هاجًسا أنها ال تقف إىل جانب اتلنافسات اإلقليمية، وهو ما 
يؤكد الشعور دلى ادلول العربية بأن املبادرة ال تعدو عن كونها فرصة اقتصادية دون أي 

رؤى تنموية للمنطقة العربية.

اتلبادل االقتصادي غري املتاكفئ - 3

الوقت  يف  تنافسية،  بأسعار  السلعية  حاجاته  معظم  العريب  الوطن  إىل  الصني  ر  تُصدِّ
ىلع  تلحافظ  املتنامية  الطاقية  حاجاتها  الصني  إىل  حمدودة  عربية  دول  فيه  ر  تصدِّ اذلي 
تسارع ادلوران يف عجلة نموها االقتصادي. وتكمن اإلشاكيلة يف أن سوق املواد الطاقية 
والال استدامة،  اتلقلب  هما:  أساسيتني؛  تتسم خباصيتني  السلعية،  املنتجات  ىلع عكس 

)12( عامر سليمان، »النفوذ الصيني في المنطقة العربية«، منتدى السياسات العربية )مارس 2020(: 10.
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فتقلب األسعار جيعل عوائد ادلول املصدرة غري مستقرة تماًما، كما أن قابلية املواد الطاقية 
للنضوب جتعل تلك العوائد غري ثابتة)13(. 

عدم االستقرار يف بعض ادلول العربية - 	

الصني  جيعل  مما  األمن  وغياب  االستقرار  عدم  حالة  من  العربية  ادلول  بعض  تعاين 
العامل  يُعد  اذلي  االقتصادي  املجال  يف  وخاصًة  معها،  تعاونها  توسيع  يف  وترتدد  تتحفظ 
الربيع  آثار  تعاين من  فما زال هناك دول عربية  الصني اخلارجية،  تأثرًيا يف سياسة  األكرث 
العريب، وهو ما يؤثر سلبًا ىلع قيام الصني باتلعاون معها يف املجاالت املختلفة)14(، فلم تعد 
بغداد وابلرصة وحلب وطرابلس حمطات أساسية ىلع طريق احلرير، بل استخدمت الصني 
 منها خطوط قطارات تمر عرب آسيا الوسطى وروسيا؛ وذلك بسبب عدم رغبة الصني يف 

ً
بدال

االستثمار يف منطقة مشتعلة)15(.

اتلأثري ىلع ديناميات القوى اإلقليمية- 5

من املتوقع أن تؤثر مبادرة احلزام والطريق ىلع ديناميات القوى اإلقليمية، فقد ينطوي 
املمر االقتصادي اذلي يربط بني الصني وآسيا الوسطى وآسيا الغربية ىلع مشكالت دلول 
للنقل واللوجيستيات،  جملس اتلعاون اخللييج؛ نظًرا ألنه يسمح إليران أن تصبح مركًزا 
الصني  بني  يربط  اذلي  االقتصادي  املمر  أما  بالطاقة،  اإلمداد  ىلع  قدرتها  عن  فضاًل 
غوادار«  »ميناء  ألن  اخللييج؛  اتلعاون  جملس  دلول  رئيسيًّا  ا  ممرًّ يشلك  فقد  وباكستان، 
يمكن أن يرسع جتارة انلفط اخللييج مع الصني، لكنه قد يشلك بدياًل عن املوانئ العربية 

يف الوقت نفسه. وهو ما سيؤدي إىل حتويل اتلجارة ادلويلة بعيًدا عن املنطقة العربية)16(. 

)13( حمشي، »االقتصاد السياسي للعالقات العربية الصينية«: 116.

)14( محمد صالح، »العالقات العربية الصينية: تحديات معاصرة«، المستقبل العريب 41، العدد 476 )أكتوبر 2018(: 73.

)15( وفاء الشمري، »الحزام والطريق: تحليل في الجيوبولتيكس«، مجلة الجامعة العراقية 2، العدد 44 )2019(: 307.

Fulton, “The G.C.C. Countries and China’s Belt”: 5. )16(
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ضعف املعرفة باآلخر الصيين - 6

املعاهد ومراكز  قلة  قليلة، فضاًل عن  الصني  العربية حول  تُعد ابلحوث وادلراسات 
ابلحوث املتخصصة يف دراسة الشئون الصينية، وهو ما يؤثر يف نوع اتلوصيات ذات القيمة 
اليت  اذلهنية  الصورة  أن  كما  وحجمها.  العربية  ادلول  يف  القرار  صنع  دوائر  إىل  املقدمة 
يرسمها العريب حول اآلخر الصيين يرسمها من خالل مضامني اإلعالم الغريب حول الشئون 
الصينية؛ ألن معظم اتلقارير واألخبار حول الصني منقولة عن الواكالت والقنوات الغربية، 

ويه يف الغالب تكون غري موضوعية.  

مبادرة  من  جزًءا  باعتبارها  العربية  ادلول  إن  القول:  يمكن  سبق،  ما  خالل  من 
تبىق جمرد  أن  األول:  املسار  بينهما؛  فيما  االختيار  أمامها مساران عليها  والطريق  احلزام 
الواردات والصادرات بني أوروبا ورشق آسيا، باإلضافة إىل استمرارهم  ممر جغرايف لعبور 
يف القيام بدور السوق االستهالكية اآلخذة يف االتساع، أما املسار اثلاين: أن تقوم ادلول 
العربية بدور الالعب اجليو اقتصادي املشارك بقوة وفاعلية يف احلركة االقتصادية اليت من 
 من دور املمر 

ً
املتوقع أن تنشط ىلع الطريقني ىلع حنو متسارع خالل العقود القادمة بدال

اجليو اسرتاتييج، وال تزال ثمة فرصة أمام ادلول العربية تلحقيق أقىص استفادة ممكنة من 
مبادرة احلزام والطريق وحتقيق مصاحله العليا واملحافظة ىلع أمنه القويم؛ وذلك من خالل: 

العربية  العربية –  الرصااعت  ووقف  العربية،  ادلول  بني  الشامل  اتلصالح   
من  مزيد  إىل  يؤدي  اذلي  ادلور  ىلع  الرصاع  ووقف  األزمات،  إزاء  املتباينة  والسياسات 

االضطراب والفوىض. 

ثانًيا: ىلع ادلول العربية أن تثبت أنها رشيك موثوق يف اتلجارة واالستثمار، وذلك عن 
طريق حتقيق مزيد من اتلاكمل واتلضامن، وتطوير إماكناتها الواسعة جلعل اتلبادل الصيين 

 إىل الصادرات السياحية. 
ً

العريب أكرث تكافًؤا بدًءا من الصادرات الزراعية وصوال
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ا جيو اسرتاتيجيًّا يف مرشوع الطريق  ثاثلًا: إذا اكنت ادلول العربية تريد أن تكون ممرًّ
واحلزام، فعليها أن تقوم بما يتطلبه ذلك تماشيًا مع مصاحلهم االسرتاتيجية ككتلة واحدة 
قادرة ىلع املشاركة الفعالة، وال تكتيف بمجرد رد الفعل جتاه املبادرات القادمة من اخلارج. 

رابًعا: ال بد من إقحام جماعات معرفية  / إيبيستمية Epistemic Communities، تضم 
خبراء وباحثين قادرين على التأثير في صنع القرار السياسي في الحكومات العربية. كما 
ينبغي النظر إلى المعرفة حول اآلخر الصيني بوصفها قوة حاسمة وضرورية للتفاعل معه. 

خامًسا: توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين التليفزيون المركزي الصيني ونظرائه 
يف ادلول العربية؛ حبيث يتم تبادل األخبار واتلقارير والربامج واألفالم الوثائقية واألفالم 
اتلدريبية يف  وادلورات  الزيارات  تبادل  اجلانبني، فضاًل عن  انلاجحة دلى  واملسلسالت 

املجال اإلعاليم حماولًة من الطرفني للتعرف ىلع اآلخر. 

سادًسا: إن ادلراسات العربية والصينية حباجة إىل قفزة نوعية يف ابلحث عن اتلبادالت 
ابلنوية الراهنة ىلع اجلانبني العريب والصيين من خالل لغتها األصلية ومصادرها األساسية.

حتمل مبادرة احلزام والطريق يف طياتها عدًدا من املخاوف السياسية سواء من بعض 
ادلول املشاركة أو من قوى أمنية إقليمية أو دويلة. ويتوقف جناح هذه املبادرة ىلع طمأنة 
باملنطقة،  اإلقليمية  القوى  مصالح  ومرااعة  هلا،  اإلقلييم  واجلوار  املشاركة  لدلول  الصني 
باإلضافة إىل حل خالفاتها مع اخلصوم، ومن ثم ال بد أن تعتمد الصني ىلع آيلات احلوار من 

أجل بناء اثلقة ومواجهة اتلحديات.





االحتاد  انهيار  مع  املطلق وال سيما  األمريكي  للنفوذ  مفتوًحا   
ً

القارة جماال أصبحت 
السوفييت اعم 1991، إن الصعود الصيين باعتباره قوة اقتصادية كربى، سعت الصني به ملد 

نفوذها اعمليًّا وباألخص يف القارة اإلفريقية، بما تملكه من موارد طبيعية ضخمة.

ويف ظل انشغال لكٍّ من الواليات املتحدة وفرنسا بالرصاع ىلع املوارد اإلفريقية وتعزيز 
نفوذ لكٍّ منهما يف رشق القارة وغربها، واتلصدي لألخطاء األمنية اليت يمكن أن تصدر 
عن القارة، ظهرت الصني باعتبارها قوة اقتصادية عمالقة بدأت يف اتلحرك صوب القارة 

السمراء.

فيف الوقت اذلي تنظر فيه الصني إىل القارة اإلفريقية باعتبارها خزانًا للموارد الطبيعية 
اتلـي حتتاجها الستكمال مرشواعتها الطبيعة وترسيخ نفوذها بوصفها قوة اعملية صاعدة، 
تنظر عديد من ادلول اإلفريقية انلامية إىل الصني باعتبارها عمالقًا اقتصاديًّا يقدم قروًضا 
ومساعدات مقبولة اتللكفة نسبية وخايلة من الرشوط السياسية اتلـي تفرضها املؤسسات 
اتلنموية يف تلك  تمويل املرشواعت  القروض يف  الغربية، فيمكن استغالل تلك  وادلول 

ادلول.

المد الصيني في القارة اإلفريقية... 
المحددات والرؤى االستراتيجية

ادلكتور حممود عزت عبد احلافظ
 رئيس فريق عمل بمركز ادلراسات االسرتاتيجية
بمكتبة اإلسكندرية، دكتوراه يف العلوم السياسية
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 وجنحت الصني يف توظيف إماكناتها االقتصادية اجلبارة ملد نفوذها السيايس إىل لك 
دول العالم سعيًا ملواجهة انلفوذ األمريكي اعمليًّا، واكنت إحدى املناطق اليت تناىم اتلنافس 
ادلويل حياهلا بني الصني والواليات املتحدة يه القارة اإلفريقية برثواتها الضخمة ومواردها 

القيِّمة إىل جانب موقعها االسرتاتييج اذلي يتوسط قارات العالم.

ومن املتعارف عليه أن السياسة اخلارجية للصني سياسة برامجاتية قائمة ىلع املصالح 
املشرتكة مع ادلول األخرى، ويف الوقت نفسه فإن الصني تستهدف مزامحة انلفوذ األمريكي 

يف لك مناطق العالم خاصة الغنية منها باملوارد اكلقارة اإلفريقية.

تنافس  اجلنويب حالة  ابلحر األمحر  الواقعة ىلع مدخل  اإلفرييق  القرن  منطقة  تشهد 
ل ابلحر األمحر من حبرية عربية إىل ساحة دويلة  اقتصادي وأمين حمتدم إقليميًّا ودويلًّا. وحتوَّ
مفتوحة للك راغب يف إجياد موطئ قدم هل فيها، ويعود ذلك ألسباب عديدة لعل من أهمها 
اإلفرييق  القرن  دول  وكذلك رغبة  ابلحرية،  املالحة  تهديًدا حلركة  ت  اليت شلكَّ القرصنة 
وجود  أتاح  وقد  عدن.  وخليج  املندب  باب  مضيق  ىلع  املطلَّة  موانئها  باستثمار  الفقرية 
م عروًضا أفضل وغياب  حكومات هشة، أو غري مستندة آليلات رشعية، الفرصَة ملن يقدِّ

املنافسة احلقيقية بني الراغبني يف االستثمار.

كذلك هناك جمموعة من العوامل واملتغريات اليت أدت إىل مد انلفوذ الصيين ىلع منطقة 
القرن اإلفرييق، أال ويه:

• للمنطقة؛ حيث 	 واالجتمايع  واالقتصادي  السيايس  اتلطور  وأثره ىلع  اجلغرايف  املوقع 
اخلليج  إىل  باإلضافة  عدن،  وخليج  األمحر  للبحر  وبوابة  ا  ممرًّ اإلفرييق  القرن  يمثل 

العريب واملحيط اهلندي، األمر اذلي جعله حمَطّ اهتمام القوى ادلويلة املسيطرة.

• الواليات 	 دفع  ما  وهو  العريب،  اخلليج  يف  انلفط  مصادر  من  اإلفرييق  القرن  قرب 
املتحدة وادلول الغربية إىل حماولة ادلفاع عن هذه املصادر، وتأمني الوصول إيلها، ومن 
املعلومات  وتبادل  العسكرية،  القواعد  إقامة  ذلك  استخدمت يف  اليت  األدوات  أبرز 

االستخباراتية مع دول املنطقة.
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• األهمية االقتصادية للقرن اإلفرييق؛ حيث إن اكتشاف انلفط واذلهب والغاز الطبييع 	
يف املنطقة قد أضاف بُعًدا جديًدا للتنافس ادلويل، ودخول قوى أخرى جديدة فاعلة 

جبانب القوى االستعمارية السابقة؛ مثل الواليات املتحدة واهلند والربازيل.

• الكربى 	 ادلويلة  القوى  بني  اتلنافس  شلكَّ  فقد  بعدها،  وما  ابلاردة  احلرب  تأثريات 
فاتلأثريات  اإلقليم،  يف  السائدة  والسياسة  األمنية  انلظم  طبيعة  اإلفرييق  القرن  ىلع 
األيديولوجية للحرب ابلاردة أدت إىل تأسيس نظم سياسية متباينة، بما يف ذلك نظم 
اتصال  وشباكت  أجنبية،  عسكرية  قواعد  إقامة  تمت  كما  العسكرية،  االستبداد 

استخباراتية يف املنطقة.

وقد حولت األهمية االسرتاتيجية ملنطقة القرن اإلفرييق إىل منطقة نفوذ غريب جعلتها 
العاليم  دائًما حمل تنافس بني ادلول الكربى يف مرحلة احلرب ابلاردة. ومع بداية انلظام 
اجلديد يف التسعينيات من القرن املايض، تصاعدت حدة هذه املنافسة وتعددت أطرافها، 
املتحدة؛  واململكة  وفرنسا  املتحدة  الواليات  الكربى، وخاصة  لدلول  ملعبًا  ولكنها ظلت 
القوى الكربى املسيطرة يف انلظام ادلويل إىل اتلدافع عليه من أجل كسب  حيث سعت 
مناطق نفوذ هلا هناك، إّما سلًما من خالل العالقات الوثيقة مع نظم احلكم يف املنطقة، وإّما 

كرًها من خالل استخدام القوة املادية.

القرن اإلفرييق هو األصعب  – األمريكي يف منطقة  الصيين  اتلنافس  ويبدو حايلًّا 
دلى  األولوية  يُعدان  الذلين  وانلفط  املوارد  عنرصي  ىلع  ينطوي  حيث  حدة؛  واألكرث 

الطرفني، ويؤثران بشلك أسايس ورئييس ىلع األمن االقتصادي. 

وقد تبّنت الصني عقب مرحلة احلرب ابلاردة سياسة الرشاكة االسرتاتيجية مع ادلول 
اإلفريقية بغض انلظر عن ماهية أنظمة احلكم املوجودة يف السلطة يف دول إفريقيا، األمر 
كحقوق  السياسية  املطالب  عن  انلظر  بغض  ادلول  مجيع  عند   

ً
قبوال تلىق  جعلها  اذلي 

الصينية  العالقات  وتقوم  ادلول.  بلعض  االقتصادي  واحلصار  وادليمقراطية  اإلنسان 
اإلفريقية ىلع جمموعة من املبادئ، يه: اإلخالص والصداقة واملساواة، واملنفعة املتبادلة، 
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اثلنائية،  اتلجارب  الوثيق، واالستفادة من  واتلنسيق  املتبادل  واتلأييد  املشرتك،  واالزدهار 
والسيع وراء اتلنمية املشرتكة.

فيُالحظ  األمريكي،  الصيين  للتنافس  كبري  كمثال  اجليبويت  للنموذج  تطرقنا  وإذا 
أن جيبويت حتولت عمليًّا ملخترب إلعداد اتلحول يف انلفوذ العاليم من الغرب إىل الرشق، 
أيًضا إىل أن  الواضحة ىلع ذلك. وقد جتدر اإلشارة هنا  ويمكن رؤية عديد من األمثلة 
بدول  مقارنة  اتلجارب  واستعداًدا خلوص  انفتاًحا  اإلفريقية  ادلول  أكرث  من  تُعد  جيبويت 
إفريقية أخرى. وبالرغم من أن أوروبا والواليات املتحدة ما تزاالن تمثالن أهمية بالنسبة 
جليبويت، فعندما يتم اتلفكري بشأن املستقبل، فإنهم يف جيبويت يتطلعون ويتجهون صوب 

الصني. 

واقع  إىل  اخلطط  الصينيني يف حتويل  مبارشة مدى رسعة  بصورة  ابلالد  وقد شهدت 
يف  األساسية  الراكئز  أحد  جيبويت  يف  الصينية  العسكرية  القاعدة  وتمثل  األرض.  ىلع 
االسرتاتيجية العسكرية الصينية يف القارة. وقد جاء بناء هذه القاعدة تطوًرا اسرتاتيجيًّا 
للسياسة الصينية يف القارة اعم 2017، وتطويًرا لقاعدة العمليات العسكرية الصينية اليت تم 
إنشاؤها اعم 2010 يف سياق مساهمة الصني يف ماكفحة عمليات القرصنة ابلحرية الصومايلة 
املندب؛ حيث تستضيف جيبويت قواعد عسكرية للكٍّ من فرنسا  باب  يف منطقة مضيق 
نقل  لعمليات  رئيًسا  مركًزا  القاعدة  تعمل  السعودية.  املتحدة، وحايلًّا  والواليات  وإيطايلا 
وشحن األسلحة الصينية إىل القارة اإلفريقية اعمة، وخاصة إىل السودان وجنوب السودان. 
وإىل جانب هذه القاعدة، يقوم ميناء جيبويت بدور بالغ األهمية يف خطوط شحن األسلحة. 
واكنت احلكومة اجليبوتية قد أصدرت يف سبتمرب 2018 قراًرا بنقل حصة ميناء جيبويت إس 
للحاويات  »دورايله«  ملحطة  املشرتك  املرشوع  يف رشكة  إيه«  إس  جيبويت  دي  »بورت  إيه 
»دي يس يت« إىل احلكومة اجليبوتية، وهو ما عن إقصاء رشكة موانئ ديب العاملية عن هذا 
املرشوع، وهو ما أثار نزااًع قانونيًّا بني األخرية وحكومة جيبويت. ومن املتوقع أن تنتقل هذه 
احلصة ومقدارها 23.5٪ إىل الرشكة الصينية »تشاينا مريشانتس« حبلول مايو القادم. ويرى 
مراقبون غربيون، أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من وترية جتارة األسلحة الصينية إىل 
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القارة بشقيها العلين والرسي. كذلك بناء مطار جديد ىلع الساحل، كما أصبحت الرافعات 
الضخمة يف ميناء »دورايله« معلًما بارًزا جليبويت. ويف غضون ذلك، فإن منطقة اتلجارة احلرة 
اليت يبنيها »نيكوالس يل« تهدف إىل توفري الوظائف وحتقيق االزدهار. كما أنها تُعدُّ مهمة 
تمتلك سلعة  املحليني. ولكن جيبويت  للساكن  تهدف خللق فرص عمل  جليبويت؛ ألنها 
مهمة؛ حيث تقع واحدة من أنشط ممرات الشحن ابلحري مبارشة قبالة سواحل جيبويت. إذ 
تبحر العرشات من حاويات انلفط وسفن الشحن باجتاه ابلحر األمحر لك يوم، يف طريقها 
إىل قناة السويس وموانئ أوروبا. هذا املوقع االسرتاتييج هو أحد األسباب اليت جتعل مديري 
املشاريع واملرصفيني واملهندسني الصينيني، ومؤخًرا اجليش الصيين، موجودين يف جيبويت. 

القوى  احللقة األخرية يف سلسلة طويلة من  يشلّكون  ربما  الصينيني  أن  وبالرغم من 
األجنبية اليت أسست مراكز هلا يف جيبويت، فهم يمتلكون خطًطا أكرب من اآلخرين. إذ إنهم 
يرون أن هذا ابلدل الصغري بوابتهم إلفريقيا. ولكن حتتفظ القوى األجنبية، اليت أتت إىل 
جيبويت قبل الصينيني، جبيوشها هناك. إذ تمتلك دول من ثالث قارات قواعد عسكرية يف 
جنوب العاصمة؛ من بينها الواليات املتحدة األمريكية وايلابان وإيطايلا، وبالطبع فرنسا، 

املستعمر السابق جليبويت. وما تزال الفرنسية يه اللغة األكرث أهمية يف هذا ابلدل.

طريق الحرير الجديد

وتستثمر بكني يف بناء مرافق املوانئ والطرق وخطوط القطارات واملراكز اتلجارية 
يف آسيا وإفريقيا وأوروبا ضمن مرشوع اسرتاتييج كبري حتت اسم »حزام واحد – طريق 
واحد«، يهدف إلنشاء منطقة اقتصادية متداخلة بإحاكم حتت السيطرة الصينية. فمبادرة 

»حزام واحد – طريق واحد« يه، قبل لك يشء، مرشوع جيو–سيايس.

»نيوكوالس  الرئييس لرشكة  املقر  وتقع جيبويت ىلع طول طريق احلرير اجلديد. ويقع 
اذلي   »Silk Road International Bank احلرير  لطريق  ادلويل  »ابلنك  مبن  جبوار  يل« 
اتلجارة،  لشئون  الصينية  املستشارة  هوا«،  »يج  أكدت  كما   .2016 اعم  يف  تأسيسه  جرى 



46
الحزام والطريق

ىلع أن احلكومة الصينية دليها عديد من مرشواعت اتلمويل يف جيبويت، مع وجود قائمة 
طويلة من مرشواعت املساعدات االقتصادية الصينية دلولة جيبويت؛ ومن بينها املدارس 
واملستشفيات واملرافق الرياضية اليت جرى تمويلها من الصني، وكذلك بناء أرشيف وطيّن 

يضّم مكتبة اعمة. 

كذلك تمثل كينيا حالة نموذجية هلذه املقايضة االقتصادية السياسية الصينية. تهدف 
اخلطط اتلنموية الكينية إىل وضع ابلالد ىلع خارطة اتلجارة ادلويلة من خالل تطوير شباكت 
انلقل اليت تربط ادلاخل الزراعي // الرعوي باملوانئ ابلحرية وتسهيل حركة نقل الصادرات 
والواردات. وقد تالقت هذه الطموحات مع سيع الصني إىل تأمني طرق جتارتها عرب خطوط 
تمثل وسيلة  اليت  اهلندي ابلحرية من خالل مبادرة »طريق واحد، حزام واحد«  املحيط 
بكني الخرتاق األسواق الغربية واآلسيوية عرب الطرق املالحية والربية االسرتاتيجية اليت 

تقع عليها موانئ كينيا ذات املوقع االسرتاتييج يف رشق إفريقيا.

ويف هذا اإلطار يمكن طرح سيناريوهني ملستقبل السياسة الصينية يف القارة اإلفريقية 
بتحول  مرتبط  آخر  سيناريو  أو  انلاعمة،  االقتصادية  ادلبلوماسية  اتباع  حيث  من  سواء 

جذري يف السياسة اخلارجية الصينية.

يدعم السيناريو األول استمرار الصني يف اتباع العوملة ابلديلة من خالل تقديم نفسها 
معينة  رشوًطا  يشرتط  وال  اإلفريقية،  القارة  يف  سابق  استعماري  تاريخ  هل  ليس  كصديق 
ملنحه قروًضا تلدعيم اتلنمية أو دلخول رشاكت ابلنية اتلحتية دلعم ابلن اتلحتية املتهالكة 
املشرتكة من  املصالح  يسىع تلعظيم  دائًما يف شلك صديق  نفسه  يقدم  بل هو  إفريقيا،  يف 
خالل دعم اتلنمية االقتصادية يف القارة يف مقابل دعم القارة للنهضة االقتصادية يف الصني 
باملوارد اخلام إىل جانب ادلعم ادلبلومايس املتبادل يف املحافل ادلويلة. وهو أمر حتبذه دول 
إطاًرا حمدًدا  اذلي اكن  القديم  األيديولويج  توجهها  قد ختلت عن  الصني  أن  القارة، كما 

لسياساتها اخلارجية مع ادلول األخرى طيلة عهد ماو تيس تونج الزعيم الصيين.
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واآلن، ال جتد الصني أي مشلكة للتعاون مع لك دول القارة سواء ما زالت حتافظ ىلع 
انلهج االشرتايك أم حتولت إىل انلهج الليربايل. ومن جهة أخرى، يرى ابلعض أن الصني قد 
جنحت بذاكء يف استغالل األخطاء اليت وقع فيها انلفوذ الغريب يف القارة ويف العالم، وأرضت 
املستضعفة  للشعوب  نصرًيا  نفسه  تقديم  قادًرا ىلع  الغرب  يعد  فلم  انلاعمة دليه،  بالقوة 
ونارًشا لدليمقراطية والسالم اعمليًّا، بل إن هذا الوصف أضىح ينطبق ىلع الصني أكرث من 
الغرب، فقد أصبح للصني نموذجها اخلاص اذلي عملت ىلع تروجيه اعمليًّا وبني دول القارة 

بشلك خاص.

من جهة أخرى، فإن العالقات الصينية اإلفريقية قد تعمقت بشلك تعدى جمرد الرصاع 
ىلع املوارد كما هو احلال يف العالقات اإلفريقية الغربية بشلك اعم. فالصني يف حاجة إىل 
دول القارة اإلفريقية، وكذلك دول القارة يف حاجة إيلها، بينما ال حيتاج الغرب إىل دول 

القارة يف حني االحتياج املاس هلذه ادلول للمساعدات وادلعم الغريب.

ومن هنا، فإن مصالح الصني تقتيض استمرار ذلك انلهج اهلادئ واحلفاظ ىلع الصورة 
إحدى  من  الغريب  انلفوذ  وربما طرد  مزامحة  رغبتها يف  به  تغلِّف  اذلي  اجليدة نلموذجها 

مناطق نفوذه اتلقليدية يف العالم. 

منطقة  يف  الصني  خارج  عسكرية  قاعدة  أول  إنشاء  خطوة  اثلاين  السيناريو  ويدعم 
اتلجارة  حجم  من   ٪20 بنحو  تتحكم  اليت  املنطقة  تلك  االسرتاتيجية،  اإلفرييق  القرن 
العاملية، كما أن حنو 50٪ من واردات الصني ابلرتويلة تمر عربها. وقد عللت الصني إنشاءها 
ويه  املنطقة،  تلك  يف  القرصنة  من  ادلويلة  اتلجارة  محاية  تستهدف  بأنها  القاعدة  تلك 
املربرات نفسها اليت استخدمها الغرب قديًما وحديثًا إلنشاء قواعده العسكرية فيها. األمر 
اذلي أدى إىل اعتبار ابلعض أن ما حيدث هو جمرد استعمار صيين جديد للقارة معتمًدا 
األداة  باستخدام  ثم سينطلق الحًقا  القارة،  يف  ثابتًا  نفوًذا  يضمن  انلاعمة حىت  القوة  ىلع 

العسكرية بدعوى محاية مصاحلها االقتصادية. 
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من جهة أخرى، إن اإلقدام انلهم ىلع القروض واملساعدات الصينية من قبل ادلول 
اإلفريقية، قد يمثل ورقة ضغط ال يستهان بها يف يد الصني ىلع حنو يعزز من انلفوذ الصيين 
القارة اإلفريقية للغرب يثري ختوفات  القارة.  كما أن والء كثري من انلظم احلاكمة يف  يف 
الصني ىلع مصاحلها الضخمة هناك ىلع حنو قد يدفعها للتدخل بكل ما تملك من وسائل 
تأثري للحفاظ ىلع مصاحلها، كذلك فإن االسرتاتيجية الصينية تستهدف باألساس مزامحة 
تستطيع  اإلفريقية، فكيف  القارة  واألمريكي بشلك خاص يف  بشلك اعم  الغريب  انلفوذ 
األمريكية  العسكرية  القواعد  يوازي  عسكري  ثقل  بدون  اسرتاتيجيتها  يف  االستمرار 
إىل  قاعدة رسية وواحدة معلنة،   12 بنحو  تقرير فرنيس -  ر - حبسب  ُتَقدَّ اليت  الضخمة 

جانب 6 قواعد فرنسية ومركز تدريب لعدوة الصني اتلقليدية )ايلابان( يف القارة.

حفاًظا  انلظم  تلك  استقرار  تلدعيم  جهدها  قصارى  الصني  تبذل  أخرى،  جهة  من   
ىلع مصاحلها الضخمة من جهة، وضمانًا لوالء تلك انلظم هلا من جهة أخرى، وهو األمر 
الصني  مع  املرة  هذه  لكنها  جديدة،  باردة  حرب  بداية  باحتمايلة  للتنبؤ  يدفعنا  قد  اذلي 
يف امللعب اإلفرييق اذلي أصبح ساحة للرصاع ادلويل منذ نيله الستقالهل عن االستعمار 

بشلكه القديم.

غري أن اتلحرك الصيين اهلادئ ونموذجها اجلذاب قد يفوِّت ىلع الواليات املتحدة فرصة 
الضخمة املستحقة ىلع تلك ادلول  قلب انلظم اإلفريقية عليها، إىل جانب ورقة ادليون 
مع  اجلديدة  العالقات  عن  تتخىل  أن  ادلول  تلك  ىلع  بماكن  الصعوبة  من  جيعل  حنو  ىلع 
الصني غري املرشوطة بأي رشوط تلدعم عالقاتها املرشوطة بواشنطن. كذلك فإن اتلواجد 
العسكري الصيين الضخم يف بعثات حفظ السالم األممية جبانب قاعدتها العسكرية يف 
جيبويت، جعل للصني ثقاًل سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا يف القارة ىلع حنو يوازن إىل حدٍّ 
ما انلفوذ الغريب فيها، ىلع حنو جعل هناك هامًشا للمناورة تللك انلظم بما خيدم مصاحلها 

وبقاءها يف السلطة. 
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ويمكن حرص عوامل اتلفوق الصيين يف سباق انلفوذ يف القارة اإلفريقية تأسيًسا ىلع 
اآليت:

• العالقات االقتصادية املتينة بني الصني وإفريقيا القائمة ىلع اثلقة املتبادلة وعدم وجود 	
يتعلق  فيما  العليا  ايلد  فللصني  املتحدة.  الواليات  عكس  للتعاون  مسبقة  رشوط 
بادلبلوماسية االقتصادية، فلن تستطيع الواليات املتحدة - يف ظل القيود املؤسسية - منح 
املساعدات اخلارجية مقارنة بالصني ىلع حنو ينذر بسيطرة صينية ىلع القارة اقتصاديًّا.

• املنح 	 من  عديد  وتقديم  الصني  يف  اتلعليمية  املؤسسات  خالل  من  اثلقايف  اتلدعيم 
ادلراسية.

• ادلعم ادلبلومايس املتبادل بني الطرفني يف قضايا تايوان وحقوق اإلنسان وغريها من 	
القضايا األخرى.

• اليت 	 االنتهااكت  بعد  تراجعت  اليت  األمريكية  للعوملة  ابلديل  الصيين  انلموذج 
الليربايل  انلظام  وفرضها  العسكرية  بتدخالتها  اعمليًّا  املتحدة  الواليات  ارتكبتها 
جناحات  إىل  تستند  الصينية  العوملة  أن  حني  يف  األمر،  اقتىض  ما  إذا  بالقوة  الغريب 
الصيين  املعلم  اعتماده ىلع مبادئ  إىل جانب  االقتصادي  املجال  الصيين يف  انلموذج 
كونفوشيوس واإلرث احلضاري الصيين القديم، إىل جانب عدم تورط الصني يف حروب 

استعمارية يف القارة سابًقا.

• تدعيم الصني لوجودها يف القارة باتلواجد الضخم يف قوات حفظ السالم األممية، إىل 	
جانب قاعدتها يف جيبويت.

• ميل الزعماء األفارقة إىل اتلوجه رشقًا؛ حيث ال رشوط، واتلعاون ىلع أساس الرشاكة 	
واملصالح املشرتكة. فالواليات املتحدة ال تزال تملك نفوًذا سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا 
ال يستهان به إىل جانب عالقات متمزية بني دول القارة وإرسائيل، لكن تدهور القوة 
انلاعمة األمريكية يف مواجهة نظريتها الصينية وتقليص الواليات املتحدة ملساعداتها 
القارة اذلي أصبح  املتنايم يف  الصيين  تزايد اتلواجد االقتصادي  االقتصادية يف حني 
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مدعًما عسكريًّا وسياسيًّا وثقافيًّا سيكون هل دور كبري يف حتقيق تفوق نسيب للصني يف 
إفريقيا ولو ىلع املدى القصري.

الفرص والتحديات التي تواجه الصين في منطقة القرن اإلفريقي

ال شك يف أن تعاظم احلضور الصيين يف القارة السمراء سيكون هل آثار وتداعيات توفر 
فرًصا من جهة وتفرض عقبات وحتديات من جهة أخرى. فيبدو أن الصني أمامها فرص 

ز وجودها يف القارة؛ منها: عديدة تعزِّ

• أصبحت إفريقيا سوقًا واعدة للمنتجات والسلع الصينية.	

• السكك 	 وبناء  الطرق،  تشييد  من  صينية  رشاكت  أجنزتها  اليت  الكثرية  املرشواعت 
احلديدية، والزراعة، إضافة إىل تدريب أعداد هائلة من موظيف دول القارة اإلفريقية 

يف خمتلف املجاالت.

•  ختفيف بعض ادليون عن دول القرن اإلفرييق.	

أيًضا  هلا  وتضمن  املنطقة،  يف  الصيين  الوجود  ز  تعزِّ أن  شأنها  من  انلقاط وغريها  هذه 
مزيًدا من الكسب واثلقة داخل دول القارة يف شأن مستقبل تواجدها. لكن يف الوقت 
نفسه، فمسار هذه اتلجربة لن يكون بالطبع مفروًشا بالورود؛ حيث برزت حتديات جديدة 

تتلخص فيما ييل:

• وخاصة 	 القارة  يف  املتنايم  الصيين  انلفوذ  وتتناول  الغرب،  من  الكثرية  االنتقادات 
من  فيها  الصينية  اثلقافة  نرش  وأيًضا  االستثماري،  ودوره  اإلفرييق،  القرن  منطقة  يف 
خالل افتتاح املعاهد اليت تُدرَّس فيها اللغة الصينية، باإلضافة إىل الوجود العسكري 
الصيين اجلديد يف جيبويت. ولنئ أصبح اتلنني الصيين، صاحب االستثمارات الضخمة 
االتهامات  فإن  لألفارقة  األكرب  االقتصادي  الرشيَك  إفريقيا،  يف  الكثرية  واملشاريع 
الغربية للصني تزداد يوًما بعد يوم؛ حيث تذكر دراسات غربية أن الصني حتاول إقامة 
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مستعمرة  عليها  أطلقوا  وقد  واتلجارة،  االقتصاد  إفريقيا عرب  يف  إمرباطورية جديدة 
جديدة يف إفريقيا.

• عدم االستقرار اذلي ينشأ بلعض دول رشق إفريقيا اليت فيها استثمارات كبرية للصني، 	
األخرية  األشهر  يف  اعشت  إثيوبيا  أن  املعلوم  فمن  ذلك،  ىلع  ديلل  خري  إثيوبيا  ولعل 
أحداثًا دامية وفوىض اعرمة هزَّت انلظام اإلثيويب. وهذا األمر لو تكرر، فمن شأنه 
الراعيا  فيها. خصوًصا أن عمليات اختطاف  الصينية  أن يعوق املرشواعت والرشاكت 
واملواطنني الصينيني أو مهامجة املصالح واملواقع واملنشآت الصينية تكررت يف بعض 
بؤر اتلوتر، واكن أخطرها يف إقليم أواغدين اعم 2002 عندما سقط 9 صينيني قتىل، وتم 
طلق رساحهم الحًقا، وحادثة أخرى مماثلة يف كردفان اعم 

ُ
أ اختطاف جمموعة أخرى 

2007، وحادثة ثاثلة يف أكتوبر 2007 اختُطف فيها 9 صينيني سقط 4 منهم قتىل.

املاضية،  الفرتة  اقتصادية خالل  إفريقيا سمات ودالالت  الصيين يف  للوجود  وإن اكن 
فإن الفرتة املقبلة ستشهد توظيًفا سياسيًّا للصني يف مرشوعها باعتبارها قوة دويلة قادمة 
يف مواجهة القوى القائمة. وتهدف إىل تأسيس بُعد صيين اعليم مؤثِّر يف مسار السياسة 

واالقتصاد العامليني.

واخلسارة  الربح  بني  جيمع  عموًما  إفريقيا  يف  الصيين  اتلواجد  مستقبل  فإن  وبالطبع، 
يف  الصينية  العسكرية  القاعدة  بعد  اسرتاتيجية  أبعاًدا  يأخذ  أنه  خصوًصا  واحد،  آن  يف 
جيبويت اليت أاغظت دول الغرب. لكن املعطيات تشري إىل مزيد من اتلطور للصني يف جمال 

االقتصاد واالستثمار.





يف  تكاملها  يزتايد  اسرتاتيجية  بأهمية  األوسط  والرشق  الصني  بني  اتلعاون  يتسم 
خمتلف املجاالت بما يرسخ اثلقة السياسية املتبادلة، تلصل العالقات املرتابطة بني بكني 
والقواعد  القوانني  احرتام  ىلع  املبنية  الرشاكة  من  أقوى  مستويات  إىل  العربية  وادلول 
ادلويلة تلحقيق اتلنمية والسالم اإلقلييم وادلويل؛ حيث ترتبط الصني مع ادلول العربية 
بعالقات وطيدة ومتينة وتقارب يف وجهات انلظر والرؤى جتاه القضايا املحورية اليت تؤثر 
فيها حجم   َد  الصيين يف لكمة هل جسَّ املنطقة واستقرارها. ويقول وزير اخلارجية  أمن  ىلع 
العربية  الصينية  الصداقة  شجرة  »إن  ومتانتها:  العربية  الصينية  االسرتاتيجية  العالقات 
املشرتك،  والفوز  املتبادلة  واملنفعة  املتبادل  لالحرتام  اخلصبة  الرتبة  يف  جبذورها  ترضب 
وستظل راسخة أمام العواصف واألمطار مهما اكنت. طاملا تساند وتآزر اجلانبان الصيين 
والعريب بروح الفريق الواحد، سيظل جمتمع املستقبل املشرتك للصني وادلول العربية متينًا، 

وستقبل العالقات الصينية العربية ىلع مستقبل أمجل«.

وماكنتها  الفعالة  اسرتاتيجيتها  وتوظف  العالم،  يف  اقتصاد  أكرب  ثاين  الصني  تعد  كما 
االقتصادية وثقلها ادلويل من أجل حتقيق اتلنمية وتعزيز السالم واالستقرار ىلع املستويني 
العريب والعاليم؛ حيث تعد الصني حايلًّا ادلولة اليت تضم أكرب عدد من قوات حفظ السالم 
بني األعضاء اخلمسة ادلائمني يف جملس األمن وثاين أكرب مساهم يف عمليات حفظ السالم 

الصين والشرق األوسط ومصر...
جهود التعاون لبناء السالم وتعزيز 

الشراكة االستراتيجية

سارة عبد العزيز األرشيف
 صحيف بواكلة أنباء الرشق األوسط، والقائم ىلع تأسيس
منتدى العالقات ادلويلة وادلبلوماسية والسالم
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اتلابعة لألمم املتحدة، وتمثل حصتها يف اعم 2019 حوايل 15.22٪ من إمجايل مزيانية حفظ 
وبناء جمتمع  ادلويلة،  القوانني  احلياد، واحرتام  قوامها  الصني ىلع سياسة  وتعتمد  السالم. 
اإلنسانية املشرتك، ومتابعة اتلنمية اعيلة اجلودة، ومواصلة االنفتاح العاليم من أجل تعزيز 

بناء جمتمع دويل يتمتع باالستقرار والسالم وتسوده ثقافة التسامح.

 يف املنطقة العربية واإلفريقية يف تعزيز األمن اإلقلييم 
ً

ومن ثم، فإن للصني دوًرا فعاال
وبناء العالقات القوية بما يعزز السالم واتلنمية اإلقليمية وادلويلة.

ويرتبط اتلعاون العريب الصيين بآفاق واسعة، وتعزز تلك األطراف ترابطها باستمرار 
يف إطار مبادرة احلزام والطريق، فقد بلغت العالقات وكذلك اتلعاون االسرتاتييج بينهما 
مراحل أرحب، وترتجم أوجه اتلعاون بني اجلانبني من خالل االسرتاتيجية الصينية اليت 
ما  العربية  وادلول  الصني  فتحتل  ادلويل،  اتلعاون  وتعزيز  املشرتكة،  املصلحة  ىلع  تعتمد 

ر بسدس مساحة أرايض العالم كما يشلك ساكنهما ربع إمجايل الساكن يف العالم. يُقدَّ

كما يمثل الرشق األوسط أهمية حيوية تلنفيذ مبادرة احلزام والطريق وللتجارة الصينية 
لألسواق املركزية، وتم تعميق اتلعاون العميل وبرزت نتائج املنفعة املتبادلة والفوز املشرتك. 
يف اعم 2019، ازداد حجم اتلبادل اتلجاري بني اجلانبني الصيين والعريب بمعدل 9 باملائة ىلع 
الصني، وتوسع  إىل  اخلام  للنفط  أكرب مصدر  العربية جمتمعة  أساس سنوي، وظلت ادلول 
االستثمار املتبادل للجانبني الصيين والعريب خبطوات مزتنة، وحقق اتلعاون الصيين العريب 
يف جمال الطاقة منخفضة الكربون اخرتاقات كثرية؛ حيث تتقدم دفعة من املشاريع الكربى 

إىل األمام بشلك سلس بنجاح.

املجاالت،  مجيع  يف  اخلربات  تبادل  االسرتاتيجية  والصداقة  اتلعاون  عالقات  وتشمل 
فأقيمت املنتديات واملراكز املتخصصة اليت تستهدف تعزيز اتلعاون املشرتك بني الصني 
واتلكنولوجيا  الطاقة  يف  املتخصصني  بمشاركة  وتنعقد  اعمة  واإلفريقية  العربية  وادلول 

واإلعالم وخمتلف اجلوانب االقتصادية واتلجارية.



55
الصين والشرق األوسط ومصر... جهود التعاون لبناء السالم وتعزيز الشراكة االستراتيجية

55

وإىل جانب هذا اتلعاون االسرتاتييج، تتاكمل اجلهود لتشمل اجلوانب األدبية واثلقافية 
باللغة  ترتبط  اليت  املوضواعت  يف  الفكر خاصة  مراكز  بني  اتلبادل  ويتعاظم  والسياحية، 
واحلوكمة واخلربات يف اإلصالح واتلنمية بما يبين جسوًرا للتقارب واتلفاهم بني الشعوب 

واحلضارات اليت تعد من األقدم يف العالم.

انطالقًا من مفاهيمها إلقامة اإلصالح واالنفتاح وابلناء  القضايا  تتعامل بكني مع 
الوباء العاليم  املشرتك بما يعد سبياًل تلحقيق نمو اعليم أكرث ثباتًا، وهو ما ترمجته أزمة 
كوفيد – 19، عندما  اكنت الصني يف أصعب أوقاتها يف ماكفحة اجلاحئة، أعرب قادة ادلول 
اهلاتفية،  واملاكملات  والربقيات  الرسائل  بعث  خالل  من  وتعاطفهم  تضامنهم  عن  العربية 
تعبرًيا عن ادلعم السيايس القوي للجهود الصينية يف ماكفحة اجلاحئة، وتربعت ادلول العربية 
للصني بأكرث من 10 ماليني كمامة وغريها من املواد الطبية مما جاء جتسيًدا للعالقات القوية 
بني اجلانبني، كما اتصل الرئيس يش جني بينغ بعديد من قادة ادلول العربية عرب اهلاتف 
وبالرسائل للتعبري عن اإلرادة الراسخة واملشرتكة يف اتلغلب ىلع الصعوبات بروح اتلآزر 
واتلضامن. وقدم اجلانب الصيين دعًما قويًّا لدلول العربية يف ماكفحة اجلاحئة من خالل 
توفري كميات كبرية من املستلزمات الطبية. كما تقاسمت الصني خربات الوقاية واتلقنيات 
الطبية ملاكفحة اجلاحئة مع ادلول العربية، وعقدت اجتمااعت افرتاضية بني اخلرباء الطبيني 
الصينيني ونظرائهم يف 21 دولة عربية، وأرسلت بكني فرقًا من اخلرباء الطبيني إىل ثماين 

دول عربية.

وتنتهج الصني سياسة متوازنة قوامها اتلناغم مع القوى اإلقليمية يف املنطقة العربية، ويف 
مقدمتها مرص فيما خيص القضايا املحورية باملنطقة اليت يتمحور حوهلا حارض ومستقبل 
العالم العريب واألمن اإلقلييم، فتأيت مواقف بكني تلؤكد ىلع أهمية إرساء السالم القائم 

ىلع احلوار واتلفاهم واتلقارب وتنفيذ قرارات األمم املتحدة.

وفيما خيص القضية ايلمنية اليت تعيش أزمة تعد األسوأ يف العالم وفًقا تلقارير األمم 
املتحدة، أكدت الصني أنها تأمل يف توصل األطراف املعنية يف ايلمن عن طريق احلوار حلل 
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اخلالفات، واتلوصل لتسوية اعدلة يمكن للك األطراف قبوهلا ىلع أساس قرارات األمم 
املتحدة.

بشأن  اإلجيايب  دورها  أداء  يف  العربية  ادلول  دعمها جلامعة  الصني  أعلنت  يلبيا،  ويف 
فقال  يلبيا،  حول  املرصية  باملبادرة  ترحيبها  عن  نفسه  الوقت  يف  معربة  الليبية،  القضية 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية، يل جيان: »إن الصني تدعم جامعة ادلول العربية 
يف أداء دورها اإلجيايب بشأن القضية الليبية، وترحب جبميع اجلهود املبذولة بشأن ختفيف 

حدة اتلوترات يف يلبيا بما فيها اجلهود املرصية الفعالة«.

تؤثر ىلع  اليت  القضايا  أهم  تمثل إحدى  اليت  الفلسطينية  القضية  الصني  تساند  كما 
األمن واالستقرار يف الرشق األوسط، فقد أكد الرئيس الصيين يش جني بينغ، ىلع ادلوام 
فرص  تقوض  أحادية  إجراءات  أية  ورفضها  الفلسطيين  الشعب  إىل جانب  بالده  »وقوف 
العادلة،  الفلسطينية  القضية  دعم  يف  اثلابت  بالده  موقف  ىلع  مشدًدا  السالم«  حتقيق 
واتلمسك حبل ادلوتلني وإقامة دولة فلسطني املستقلة ذات السيادة ىلع حدود اعم 1967 

واعصمتها القدس الرشقية.

القضية  تضع  اليت  العربية  ادلول  مع  اخلارجية  السياسة  يف  اتلناغم  ذلك  وجيسد 
الفلسطينية يف مقدمة أولوياتها؛ ومنها مرص، وتهدف إىل إرساء األمن واالستقرار باملنطقة.

مصر والصين... عالقات وشراكة استراتيجية تكاملية 

خاصة  والصني،  مرص  بني  انلظر  ووجهات  الرؤى  وتقارب  الصداقة  عالقات  جتمع 
جتاه القضايا اإلقليمية واتلعاون املشرتك اذلي يشمل مجيع املجاالت. كما ترتبط القاهرة 
جبمهورية  وإفريقية تعرتف  عربية  دولة  أول  فمرص  وتارخيية،  وطيدة  بعالقات  وبكني 
يعكس  إىل اعم 1956، وهذا  بينهما  ادلبلوماسية  العالقات  تاريخ  الشعبية، ويرجع  الصني 

عمق العالقات اثلنائية بني اجلانبني وقوتها ومتانتها، فتعد األقدم يف املنطقة العربية.
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ترمجت  وقد  ممتدة،  عديدة  سنوات  إىل  وترجع  تارخيية،  الصينية  املرصية  فالعالقات 
بني  الصداقة  متانة  مدى   – عدة  مراحل  عرب   – ابلدلين  بني  املشرتك  واتلعاون  املواقف 
– خالل أزمة فريوس كورونا اليت  ادلوتلني، واكنت مواقف مرص رئيًسا وحكومة وشعبًا 

واجهتها الصني بكل حسم وحزم – جتسيًدا حقيقيًّا لقيمة »الصديق وقت الضيق«.

تشمل  اليت  وقوتها  االسرتاتيجية  العالقات  تلك  حجم  جتسد  اليت  الرسائل  وتعددت 
خمتلف املجاالت السياسية واالقتصادية واثلقافية، فالصني تعد أكرب رشيك جتاري ملرص. 
بينغ  جني  يش  الصيين  الرئيس  فاتلىق  املستويات،  أرفع  ادلوتلني  بني  اتلعاون  بلغ  وقد 
واتلعاون  واتلفاهم  اتلناغم  يعكس  بما  مرات   9 السييس  الفتاح  عبد  املرصي  والرئيس 

املشرتك يف السياسات.

وجتسيًدا  تعبرًيا  تلكون  وشعبًا  وحكومًة  رئيًسا  مرص  ومواقف  كورونا  أزمة  وجاءت 
والرشاكة  للتعاون  وترمجة  اتلاريخ،  املتأصلة عرب  والصداقة  األخوة  واضًحا عن عالقات 
االسرتاتيجية يف املايض واحلارض، ورؤية ملا سيكون عليه اتلعاون املستقبيل. فبعث الرئيس  
عبد الفتاح السييس للرئيس الصيين يش جني بينغ رسالة  تضامن يف مواجهة  فريوس 
كورونا  املستجد. وسافرت ادلكتورة  هالة زايد؛ وزيرة الصحة املرصية بتلكيف رئايس إىل 
وترابطها،  ابلدلين  العالقات بني  إطار عمق  الرئيس يف  تضامن من  الصني حاملة رسالة 
آالف   10 وقدمت   ،19 – كوفيد  املستجد  كورونا  فريوس  ملاكفحة  اتلعاون  سبل  وتعزيز 
يهدد  بات  اذلي  الوباء  ملواجهة  الصني  مع  تعبرًيا عن تضامن مرص  الطبية  املواد  طن من 
تسلمت هدية  الصينيني، كما  املسئولني  زيارتها بكبار  الوزيرة خالل  واتلقت   العالم،  
السادسة( لإلجراءات  )النسخة  املحدثة  الفنية  الوثائق  تتمثل يف  إىل مرص  الصني  قدمتها 
االحرتازية اليت اختذتها الصني ملواجهة الفريوس واتلقرير املشرتك خلرباء منظمة الصحة 
العاملية واخلرباء الصينيني حول الزيارة اتلفقدية األخرية اليت قام بها وفد اخلرباء إىل مناطق 
عديدة يف الصني، وهذه اهلدايا ستفيد مرص يف اإلجراءات االحرتازية للسيطرة ىلع املرض.
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الصيين، كما  الشعب  الصني تضامنًا مع  بعلم  املهمة  السياحية  املعالم  وأضاءت مرص 
قلوبنا  الصيين ملساندته يف تلك األزمة تللمس  إىل نظريه  الشعب املرصي  جاءت رسائل 
عظيمة  حضارة  يمتلاكن  الذلين  الصديقني  الشعبني  بني  األخوة  عالقات  وجتسد  مجيًعا 

ترضب جبذورها يف أعماق اتلاريخ، وهناك تشابه يف مالمح ثقافة الشعبني العريقني.

وتشهد العالقات املشرتكة خالل اآلونة األخرية بني اجلانبني طفرة، فقد ترمجت مواقف 
يرتجم  بما  العاليم  الوباء  أزمة  مواجهة  يف  تربطهما  اليت  العالقات  متانة  مدى  ادلوتلني 
مواقف الصديق وقت الضيق واألخوة بني مرص والصني، وهذا ما أكده املسئولون الصينيون 
ر جهود مرص يف  يف حمافل عدة. كما أكد سفري الصني بالقاهرة »يلاو يلتشيانج« أن بالده تقدِّ
تعزيز اتلعاون الصيين اإلفرييق، ويف املنطقة يف مجيع املجاالت خاصة أنها تعد حلقة الوصل 
بني ثالث قارات؛ آسيا وإفريقيا وأوروبا، الفتًا إىل أهمية دور مرص اإلقلييم ودورها الفعال 

جتاه القضايا املختلفة يف مواقف عدة.

الصني ومرص شقيقان محيمان يكافحان جاحئة  »إن  بالقاهرة:  الصيين  السفري  وقال 
الفرتة احلرجة ملاكفحة الصني ضد اجلاحئة، بعث  أنه يف  بيد، ولن ننىس  يًدا  كوفيد – 19 
ف وزيرة الصحة والساكن 

ّ
الرئيس السييس رسالة تضامن إىل الرئيس يش جني بينغ، ولك

ه بإضاءة ثالثة معالم  هالة زايد بزيارة الصني حاملة معها مستلزمات طبية ووقائية، ووجَّ
ا للجميل، قدمت احلكومة الصينية 4  أثرية مرصية بألوان العلم الصيين«، مضيًفا  أنه: »ردًّ
دفعات من املساعدات الطبية ملرص، وتربعت مؤسسات املجتمع املدين والرشاكت الصينية 
مرص  الصني  زودت  كما  مرص...  لصالح  والوقائية  الطبية  املستلزمات  من  كبرية  بكمية 
بأحدث نسخة من بروتوكول التشخيص والعالج... وتم عقد 6 اجتمااعت عرب الفيديو 

كونفرانس بني خرباء الصحة من ابلدلين تلبادل اخلربات«. 

وتعد مرص أكرب رشيك جتاري للصني، فيف انلصف األول من العام اجلاري 2020، بلغ 
إمجايل حجم جتارة الصادرات والواردات بني الصني ومرص 6 مليارات و692 مليون دوالر، 

بزيادة 2.7٪ ىلع أساس سنوي، ىلع الرغم من تفيش كوفيد – 19.
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الصينية  وتتمتع مرص والصني بعالقات رشاكة اسرتاتيجية متاكملة. وتنفذ الرشاكت 
مرشواعت كربى يف مرص؛ مثل املنطقة الصناعية الصينية )تيدا(، ومنطقة األعمال املركزية 
الصناعية،  األقمار  واختبار  وتكامل  جتميع  مركز  وإنشاء  اجلديدة،  اإلدارية  بالعاصمة 
القمر الصنايع »مرص سات 2«، إضافة إىل مشاريع متعددة يف جماالت اكتشاف  وتصنيع 
وحتديث  وعتاقة،  واحلمراوين  السخنة  العني  مناطق  يف  الطاقة  وتويلد  ابلرتول  وتكرير 
شباكت نقل الكهرباء، ومرشوع القطار الكهربايئ اذلي سريبط العاصمة اإلدارية ومدينة 
العارش من رمضان بما يعكس حجم اتلعاون بني ادلوتلني. ومن ثم ترتبط الصني ومرص 
بعالقات ثنائية تستهدف حتقيق اتلنمية املستدامة وترقيًا ملستوى الرشاكة االسرتاتيجية 

ورؤى مشرتكة إلرساء السالم واالستقرار العاليم.
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