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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة،

 2020/ 307رقم  التخصصيم ع ك التقرير االقتصادي 
 مشروع طريق الحرير الصيني "الحزام والطريق"

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.
لومة الحصول على المع أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل

 االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق 

 من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت  وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير

 في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. مع أطيب تمنياتي. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد اهلل الكفري                            

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية. مالحظة:
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 طريق الحرير - 1

 مرجانه بقلم: د. رامز 
الطريق يمتّد، أّني لن أكمله! فهذا  لّما بدأُت العمل على طريق الحرير َصُعب علّي الموضوع، حّتى ظننتُ 

قرنًا، أي الزمن  20العاَلم القديم كّله. ويمتّد، زمانًا، حوالي  مكانًا، من أقصى جنوب شرق الصين حّتى أوروبا، أي
إاّل أّني صّممُت على  تقريبًا. ومع أّني لسُت أستاذ تاريخ أو خبير جغرافيا حّتى يسهل إتمام هذا األمر، الحديث كّله

  .متوّخيًا الدّقة والحذر زمالء عن أّي خطأ تاريخّي أو جغرافّي،المتابعة معتذرًا من ال
ال تملك أّي معلومات عن طريق الحرير  وعندما قّررُت البحث عن معلومات ُصدمت! فمديريَّة السياحة في حلب

  .رغم أهّميَّة سورية في هذا الموضوع
حرير َتعتبر الجزء الذي يمّر بأراضيها هو األهّم ال ولّما التجأُت إلى اإلنترنت وجدُت أّن كّل دولة من دول طريق

  أكون حيادّيًا وأكّون فكرة عاّمة عن طريق الحرير.. فما هو هذا الطريق؟ دون غيره.. ومع ذلك حاولُت أن
من جنوب غرب الصين حّتى روما  طريق الحرير هو ممّر سلكته القوافل عبر قرون طويلة إليصال البضائع

  .عاصمة أوروبا
البحرّي وهو المرادف في حال تعّذر سلوك  على نوعين: الطريق البّرّي وهو األهّم واألشهر، والطريقوهو 

  .الطريق البّريّ 
  • الطريق البّريّ  •

  .وربط العاَلم القديم بعضه ببعض كلم. من جنوب شرق الصين حّتى روما. وهدفه إيصال البضائع 6000طوله 
  .المالئمة يوم في الظروف 200وتستمّر كانت الرحلة تتّم على الِجمال  -
  .وهو طريق في اّتجاه واحد من الصين إلى أوروبا -
عند افتتاح قناة السويس.  1869عام  ق.م وانتهى بشكل تدريجّي حّتى 138بدأ طريق الحرير فعلّيًا عام  -

سية إلى أوروبا للطريق البحرّي، أهّمّيته وسّلم مهّمة النقل من آ لكن، قبل هذا التاريخ كان طريق الحرير قد فقد
  :االكتشافات البحريَّة الُكبرى خاّصة بعد



  M E A K-Weekly Economic Report                                                                                              االقتصادي األسبوعي         التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                                                          كفريالدكتور مصطفى العبد هللا ال األستاذ

 ــ 5ــ 

  .اكتشاف أمريكا 1492كريستوف كولومبوس:  - 
  .1499-1497فاسكو دي غاما: الدوران حول أفريقيا ووصول الهند  -
  .1519ماجالن: الدوران حول جنوب أمريكا الالتينيَّة والوصول إلى الفيلّبين  -

  :ثالثة  طريق الحرير البّريّ مراحل 
كسيان( حّتى  XIAN تمتّد من عاصمة الصين القديمة "تشانغان" )حالّياً  المرحلة الصينيَّة :المرحلة اأُلولى -
  .الشماليَّة الغربيَّة للصين وهي المرحلة األصعب الحدود
  .مرحلة آسية الوسطى حّتى إيران :المرحلة الثانية -
  .النهرين فسورية فالبحر المتوّسط ن إيران إلى بالد ما بينم :المرحلة الثالثة -

  :المرحلة اأُلولى
حّتى مدينة "كشغر" عند سفوح جبال "بامير"  أصعب المراحل تبدأ من العاصمة "تشانغان" باّتجاه الشمال الغربيّ 

)ثاني أكبر الصحارى  المرور باألطراف الجنوبيَّة لصحراء "غوبي" )إحدى سالسل هضبة التيبت(. للوصول، عليك
 المرحلة األصعب، قطع صحراء "تاكالماكان" )أرض الموت( إّما من الشمال على حواف نهر في العاَلم(. وبعدها،

جنوبـًا على سفوح الجبـال الشاهقة  تاريم" الذي يغّير مجراه داخل الصحراء كّل سنـة )خطورة عدم معرفة مجراه(، أو"
مرحلة خطرة جّدًا وعرة المسالك، حيث المناخ ذو  .(KUNKUN KARAKARUM) لهضبة التيبت سقف العالَـم

  .الوصول إلى "كشغر" المدينة التي ال بديَل عنها الستمرار الرحلة أهّميَّة بالغة في هذه المرحلة ثمّ 
  :المرحة الثانية

ق بين حواف هضبة غوبي الخطرة. تبدأ بممّر ضيّ  رحلة آسية الوسطى حّتى إيران رحلة الوهاد الوعرة والممّرات
وقرغيزيا حيث توجد مدينة "فرغانة" حّتى الوصول إلى سمرقند الهاّمة جّدًا  وسفوح التيبت، أي بين طاجاكستان

ثّم مشهد ثّم  (ثّم بخارة في أوزباكستان )العاصمة طشقند( ثّم مرو في تركمانستان )العاصمة عشق أباد ()الفرج
  .إلى بالد الشام وما بين النهرين جّدًا من بحر قزوين، واألمل بالوصولطهران )في إيران(. طهران القريبة 

  :المرحلة الثالثة
دجلة )بغداد( حيث الراحة واألمان، ثّم  ما بين النهرين وبالد الشام، المرحلة األسهل، من طهران إلى مدن
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ر، ثّم نهر العاصي بعد قطع البادية لتدمر وأقصر الُطرق إليها، ثّم تدم الصالحيَّة على الفرات المقابلة مباشرةً 
  .البحر المتوّسط -أنطاكية  -حلب  -حمص  :السوريَّة
  .يوم في الظروف المالئمة جّداً  200كانت الرحلة كاملًة تستمّر  -
جمل( باّتجاه واحد: من  1000-150بين ) تُنقل البضائع ضمن قوافل من الِجمال يتراوح عددها في القافلة -

تستمّر في الرحلة من البداية إلى النهاية، بل كانت هناك مراكز كثيرة  بحر المتوّسط. هذه القوافل الالصين إلى ال
ببضائع مختلفة يتّم  البيع والشراء وتبديل القوافل وبداية قافلة جديدة وعودة القافلة القديمة محّملةً  حيث تتّم أعمال

  .توّجه إلى المدن والقرى لبيع البضائع لرئيسّي، فيبيعها في طريق العودة الذي رّبما يكون غير الطريق ا
  كيف بدأ طريق الحرير؟

تشانغ تشيان" أن يذهب من العاصمة " بدأ طريق الحرير عندما طلب الملك هان وو دي من ساللة هان من
امن هناك بالتض المناطق الشماليَّة الغربيَّة من الصين إلقناع القبائل ق.م إلى 137عام  (XIAN) "تشانغان" حالّياً 

  .على فتنة داخليَّة معه للقضاء
أسطوريَّة تكّبد خاللها األسر مّرتين وقطع الجبال  عامًا. عاد بعدها إلى العاصمة بعد رحلة 13استغرقت الرحلة 

اد ع المهلكة.. عاد من دون تحقيق الغاية العسكريَّة لكّنه حّقق االنفتاح االقتصادّي. ثمّ  الشاهقة وتاه في الصحارى
جانبي الطريق تُبادل وتشتري  ق.م بقافلة كبيرة ضّمت البضائع المختلفة وبدأت القبائل على 119مّرة ثانية عام 

المدينة انطلق التّجار عبر آسية الوسطى إلى كاّفة أنحاء  وتبيع حّتى نهاية الصين عند مدينة "كشغر". ومن هذه
  .العاَلم المعروفة آنذاك

  :من الصين إلى العاَلم  ماذا ينقل هذا الطريق؟
أناقة، رقّي( الذي أصبح لباس األغنياء والملوك  الحرير: هذا المنَتج المذهل )نعومة، مقاومة، َجمال، خّفة، .1

سّرًا عن العاَلم، فلم يكن أحد يتوّقع أّنه شرنقة لدودة )القّز( تعيش على  فقط. هذا الحرير الذي بقي مصدره
إلى الصين  ون وبشكل صارم إلى إخفاء هذا السّر حّتى رحلة ماركو بولوالتوت. ولقد سعى الصينيّ  أشجار
  .بشكل تجاريّ  كانت مدينة ليون تنتج الحرير 1400وافتضاح أمر الحرير. ففي عام  1275عام 

  .الصين المصدر الوحيد له الورق: هذا المنَتج الهاّم للتدوين وانتقال األفكار حين كانت .2
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  .لمعرفة االّتجاهات وللمالحة البحريَّةالبوصلة: الهاّمة جّدًا  .3
  .اللبان .4
  .السيراميك .5
  .األقمشة المطبوعة .6
  .(البخور والعطور والتوابل والبهارات: )عبر الطريق الهنديّ  .7
  .السّجاد .8
ليها .9   .األحجار الكريمة: من الصين وا 

  ...بضائع متنّوعة ُأخرى .10
  ماذا كان يعود بطريق الحرير؟

األحجار الكريمة.. واألهّم هو البّلور الذي اخترعه  - الكتّان -الِمدالّيات  -مشة المحاكة األق -الفّضة  -الذهب 
  .الصين كما هو حال الحرير في أوروبا الفينيقّيون، وأصبح مظهر غنى في

عن نقل أطعمة أو نباتات أو حيوانات  بشكل عاّم كان طريق الحرير ينقل ما خّف حمله وغال ثمنه. فلم نسمع
  .(..مثالً  الصغيرة والنادرة جدًا: القطط السياميَّة، )إالّ 

  :وأهّم من البضائع كان طريق الحرير ينقل األفكار والفّن والعلوم والطّب، وأخيراً 
  :الديانات -1
العاصمة كتماندو( من جبال التيبت إلى جنوب  ق.م(. انتقلت من الهند )نيبال، 560البوذيَّة: )ُولد بوذا  .1

  .وشرقًا حّتى اليابان وكوريا اًل باكستان وأفغانستانشرق آسية وشما
  .وغرباً  ق.م( انتشرت في إيران وحاولت المرور شرقاً  600الزردشتيَّة: )ُولد زردشت  .2
  .ق.م( انتشرت في الصين ومنغوليا 525الكونفوشيَّة: )ُولد كونفوشيوس  .3
ن. وما زالت الكنيسة السريانيَّة نشطة والصي المسيحيَّة: خاّصة السريان والنساطرة الذين وصلوا الهند .4

  .هناك
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الحرير إلى الهند وأّسس ديانة انتشرت  م.( في ماردين ووصل عبر طريق 217المانويَّة: )ُولد ماني  .5
يران والعراق وسورية ثمّ    .اندثرت بشكل كبير في الهند وا 

لبّرّي )كشغر شمال غرب الحرير ا اإلسالم: فجميع المناطق اإلسالميَّة في آسية موجودة على طريق .6
مبراطور 711الصين )قّصة قتيبة بن مسلم الباهلّي  الصين(، ثّم كشمير، أفغانستان، باكستان،  وا 
ّم جزيرة سيريالنكا، ث -أندونيسيا  -الطريق البحرّي: ماليزيا  ..جمهورّيات آسية الوسطى، وأخيرًا، إيران

  .عمان
  :الفّن والثقافة -2

  .ج الفنون والثقافة عبر طريق الحرير وتبادل التأثيرأمثلة كثيرة عن امتزا
  .ثمتال بوذا: في بابيان الذي دّمره طالبان ُرسم على طريقة الفّن الهلنستي -
  .ُوجدت في صحراء تاكالماكان تماثيل لهرمز وزيوس آلهة اليونان -
  ."الغيتار" أصبحتالتار: آلة موسيقيَّة صينيَّة مؤّلفة من وتر واحد انتشرت في العاَلم و  -
  .كتاب ألف ليلة وليلة: استوحى المكان من مدينة سمرقند -
  (م1330ابن بطوطة: ذهب في رحلته على طريق الحرير من الصين ) -
  .وثقافيَّة مذهلة م. وجمع معلومات طّبيَّة 860البيرونّي: ذهب إلى الصين والهند على طريق الحرير  -
  ."وصل إلى العرب عن طريق "طريق الحرير ة الهنديَّة والصينيَّة الفارسيَّةكّل تأثيرات الفّن والثقاف -

 الطّب:  -3
األعشاب في أثناء زيارته إلى  فكرة العالج باألعشاب جاءت من الصين. جمع البيرونّي أنواعًا مختلفة من

  .الصين والهند
 السالم:  -4

مهما كانت الظروف إاّل في حالة الحرب الُكبرى  ،كان هناك ما يشبه العرف في المحافظة على طريق الحرير
  .()التّجار أقوى دائمًا من السياسّيين
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  ماذا يوجد على هذا الطريق؟
  :األمن -1

ما كانت الدول قويَّة كان طريق الحرير  كانت الدول التي يمّر بها طريق الحرير تحاول تحقيق األمن. فبقدر
  .البحريّ  الطريقالبّرّي يزدهر، وفي حال الضعف ينشط 

  :الفترات القويَّة
  .ميالديَّة، زمن اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة 220 -ق.م  206الصين: ساللة هان  .1
  .م، زمن األموّيين والعّباسّيين 910-620ساللة تانغ  .2
  .م، زمن المغول 1370-1280ساللة يوان  .3
  .(البحر المتوّسط )بحيرة سالم م، 600ق.م حّتى  100اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة البيزنطيَّة:  .4
  .م 600م حّتى  200اإلمبراطوريَّة الفارسيَّة:  .5
  .م 1000م حّتى  650اإلمبراطوريَّة اإلسالميَّة:  .6
  .جنكيزخان وهوالكو، ثّم تيمورلنك :م. على دفعتين 1400م حّتى  1150اإلمبراطوريَّة المغوليَّة:  .7
  .كيدة في التجارة والمحافظة على الطريقإحدى الميزات النادرة للمغول الرغبة األ .8
إضعاف طريق الحرير بسبب قطعه  التي كانت السبب في 1700-1300اإلمبراطوريَّة العثمانيَّة:  .9

  .(االختراع عن الصين وبداية االكتشافات البحريَّة )الحاجة ُأمّ 
  :النـزل والحانات -2

من مبيت وسكن وطعام وأماكن إليواء  طلبات القافلةفعبر الطريق كانت هناك أماكن خاّصة مهّمتها تأمين 
وأماكن للسهر وللهو وُدور للعبادة لكّل الِديانات والطوائف مّما  وتغذية الجمال وساحات عاّمة للمبادالت التجاريَّة

  .األفكار واكتشاف ديانة وآراء اآلَخرين سمح بالسهر وتبادل
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  :المدن الُكبرى -3
 910-620ساللة تانغ ) مليون نسمة أّيام 2مة الصين القديمة. عدد سّكانها عاصتشانغان )كسيان(:  .1

أعداد كبيرة من التّجار. حركة ال تهدأ من البيع والشراء.    ."م(. شعار المدينة: "من هنا البداية والنهاية
  .كثيرة جاهزة لبداية الرحلة.. مدينة عاشت على التجارة قوافل

التيبت. مدينة ال بّد من المرور بها بعد  د سفوح جبال بامير من سلسلةإّنها نهاية الصين عنكشغر:  .2
الجنوب. مركز تجارّي هاّم. مكان لتبديل القوافل. ينتهي  قطع صحراء تاكالماكان إّما من الشمال أو

 الفرعيَّة، أهّمها الطريق الهندّي عبر جبال التيبت. المركز الرئيسّي لبيع وشراء إليها عدد من الُطرق
  .لتوابل والبهارات ومنتوجات الهند. أصبحت مركزًا إسالمّياً ا

ممّر ضّيق بين سفوح التيبت وهضبة  من كشغر إلى سمرقند يجب المرور بمدينة فرغانة عبر سمرقند: .3
هذه المدينة   .الموجودة حالّيًا في أوزباكستان غوبي، أي بين طاجاكستان وقرغيزيا ومنها إلى سمرقند

والتي تنتهي إليها ُطرق فرعيَّة هاّمة هي الطريق  حت عاصمة المغول أّيام تيمورلنك،الهاّمة التي أصب
األفغانّي من الجنوب، هي المركز األهّم لبيع وشراء المنتجات الحيوانيَّة  الروسّي من الشمال والطريق

  ...جلود، سّجاد... إلخ( من سمرقند إلى بخارة في أوزباكستان إلى )صوف،
  .نستان، طريق إجبارّي للقافلة قبل دخول إيرانفي تركمامرو:  .4
قزوين حيث الطريق الفرعّي عبر  من مرو إلى مشهد فطهران. مدينة هاّمة لقربها من بحر طهران: .5

  .طريق مرادف في حال الحروب .أزربيجان أرمينيا ثّم تركّيا حّتى القسطنطينيَّة
المبادالت التجاريَّة وأغناها. هنا السعادة والطرب  كبربغداد: إّنها المرجع أّيام العّباسّيين. أمدن دجلة:  .6

  .والربح الوفير
  .أهّمها الصالحيَّة ألّنها الطريق األقصر إلى تدمرمدن الفرات:  .7
لقطع البادية والوصول إلى العاصي. ُسّميت  واحة البادية السوريَّة. مدينة ال بّد من المرور بهاتدمر:  .8

  .تبّين بوضوح أّن أغنياء تدمر كانوا يرتدون الحرير لتدمريَّةعاصمة األغنياء، فالمنحوتات ا
a. مركز هاّم لبيع وشراء الجمال.  
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b. الخارجّي لِحماية المدينة والداخلّي  :أّول منطقة حّرة في العاَلم. فللمدينة من جهة الشرق سوران
  .تتكّدس فيها للجمارك. وبينهما منطقة حّرة كانت البضائع

c.  ًوخبيرون في التجارة والُطرق السّكان أغنياء جّدا.  
d.  ًلعبور البادية تدمر هي الطريق األقصر واألسهل واألفضل عبورًا واألكثر أمانا.  

النهائّي للبضائع. هنا تصّنف وتحزم  )بعد تدمر حمص ثّم حلب( رغم إطالة الطريق فهي المركزحلب:  .9
  .(نحن نحّب حلب شعار القوافل:) وتخّزن استعدادًا للسفر عبر البحر بشكل نهائيّ 

a. المهتّمة دائمًا بحاجات المسافرين إّنها المدينة الجميلة الغنيَّة الباسمة دومًا للغرباء، الراقية.  
b. المدينة الثانية بعد إسطنبول في كّل اإلمبراطوريَّة العثمانيَّة.  
c.  ،م قنصليَّة البنادقة 1230أّول قنصليَّة أوروبيَّة في المشرق العربّي.  
d. الزيت والخمر :تزّود أوروبا بماّدتَين هاّمتَين لها فريدتَين على طريق الحرير همامن هنا ت.  

  .بعد حلب أنطاكية ثّم البحر .10
  :الُطرق الفرعيَّة الهاّمة -4

  .بها كانت تتقاطع مع طريق الحرير الرئيسّي ُطرق فرعيَّة هاّمة تصل العاَلم القديم
  .(والتوابل كشغر )عبره انتقلت الديانة البوذيَّة طريق الهند عبر جبال التيبت حّتى مدينة .1
  .الطريق األفغانّي إلى سمرقند -الطريق الروسّي إلى سمرقند  .2
  .الخليج العربيّ  -طريق طهران  -طريق طهران حّتى القسطنطينيَّة  .3
  .طريق شّط العرب عبر دجلة إلى بغداد .4
  .دمشق وبيروت وكّل المناطق السوريَّة ق إلىأّما تدمر فيصل إليها طريق من البتراء ويذهب منها طري .5

  :المهن الخاّصة بطريق الحرير -5
  :لقد جلب طريق الحرير الكثير من المهن الخاّصة به وهي
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يوجدون في المدن الرئيسيَّة للمقايضة والبيع والشراء.  التّجار: كثير من التّجار من مختلف أنحاء العاَلم كانوا .1
 والروس واألرمن والهنود واليهود وحّتى الزنوج.. لكّن أهّمهم كانوا المسلمين الذين سفكّنا نجد التّجار الفر 

  .تحّكموا في تجارة طريق الحرير
طعام التّجار والقوافل. فانتشرت .2 الفنادق والمطاعم والمصارف والمالهي وأماكن  تأمين معيشة ورفاهية وا 

  .البيع الشراء وُدور العبادة
ذات السنمين. ومن إيران إلى تدمر كانت  يير الِجمال. فحّتى إيران كانت الِجمالتأمين غداء ومبيت وتغ .3

  .وسيلة النقل الِجمال ذات السنم. وبعد تدمر كانت الدواب
الُطرق والمسالك الفرعيَّة والمناخ وأماكن الشرب  األداّلء: مهنة مهّمة جّدًا. فلكّل رحلة دليلها الذي يعرف .4

المهنة في أيدي عائالت تتوارثها. كان لألداّلء حرس خاّص وحرس عاّم  ت هذهوالمغائر واللصوص... كان
  .لِحماية القافلة

أصبحت أمرًا واقعًا يتعامل معه  اللصوص: مهنة انتشرت بشكل كبير على جوانب طريق الحرير حّتى .5
نهم وبين خاّص مهّم ومناطق نفوذ ووسطاء بي األداّلء بدفع المال وبعض من البضاعة. ولّلصوص نظام

  .القافلة
في األمور التجاريَّة من بيع وشراء. وكانت  القضاة: في كّل المراكز والمدن الُكبرى كانت هناك محاكم للبتّ  .6

  .األحكام مبرمة وسريعة بسبب السفر
للتبشير. ولقد سلكت كّل الِديانات طريق الحرير  الرهبان: وخاّصة البوذّيين الذين كانوا ينتقلون مع التّجار .7

  .لالنتشار
  • طريق الحرير البحريّ  •

يتعّرض الطريق البّرّي للهجوم. وهو يقسم  كما ذكرنا، كان هذا الطريق ينشط عندما تضعف اإلمبراطورّيات أو
  :إلى ثالث مراحل

 ّياً لالصينيَّة مروراً بفيتنام حّتى المضيق بين ماليزيا وأندونيسيا حيث توجد حا من مدينة شنغهاي :المرحلة اأُلولى
  .سنغافورة
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  .(سابقاً  من سنغافورة إلى سيريالنكا )سيالن :المرحلة الثانية
  .بومباي )الهند( ثّم إّما إلى مسقط في عمان، أو عدن في اليمن من سيريالنكا إلى :المرحلة الثالثة

  .وفي كّل هذه الموانئ كان يتّم البيع والشراء وتغيير وصيانة السفن
الطريق البّرّي، أو إلى سواحل إيران ومنها إلى  العرب وعبر دجلة حّتى بغداد ثّم إتمام من عمان: إّما إلى شطّ 

  .طهران ثّم الطريق البّريّ 
التجاريَّة أّيام النبّي محّمد )ص(: الرحالت الشتويَّة  من عدن: إّما بّرًا إلى دمشق. وهذا ما كانت تقوم به القوافل

 أو بحرًا عبر مضيق باب المندب حّتى خليج العقبة ثّم الطريق البّرّي أو إلى الشام، إلى عدن والصيفيَّة إلى بالد
  .اإلسكندرية عبر مصر

م أن يستولوا  600ق.م حّتى  50للسالم من  حاول الرومان في قّمة مجدهم بعد أن جعلوا البحر المتوّسط بحيرة
م( وعلى بترا )ما زاد من 108األنبـاط ) سوريـة وقضوا على دولة على البحر األحمر، فقاموا بحمالت على جنوب

اليمن الذي تّم  وحاولوا احتالل شاطئ البحر األحمر الشرقّي )السعوديَّة( ودعموا األحباش الحتالل ،(أهّميَّة تدمر
)عام الفيل، ميالد النبّي(  571-570عام  م. ثّم قام أبرهة بالصعود شمااًل على ظهور الفيلة حّتى مّكة 525عام 

وبدعم من الفرس الذين ساءتهم سيطرة الرومان على باب المندب استطاع  .الرومان في بالد الشام لكّنه فشل ليالقي
  .(األحباش، وعادت السيطرة إلى الفرس والعرب )سيف بن ذي يزن أهل اليمن طرد

خر عباب وكانت لهم سفن كثيرة تم حاول الفرس السيطرة على بحر العرب والخليج العربّي في قّمة مجدهم،
الُكبرى في المحيط الهندّي وبحر العرب )اإلسالم منتشر على  المحيط الهندّي حّتى جاء العرب وكانت لهم الكلمة

سيطرة  أندونيسيا، ماليزيا، جالية في سيالن( حّتى جاءت الفتوحات البحريَّة الُكبرى ونهاية – طريق الحرير البحريّ 
  .اإلسالم على الطريق

  ة طريق الحريرأهم أسباب نهاي •
  .االكتشافات البحريَّة الُكبرى -1
  .انحدار اإلمبراطورّيات -2
  .المناخ القاسي -3
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  .تصنيع الحرير في أوروبا -4
  .واإلسالم الصراعات الِعرقيَّة والِدينيَّة بين الصينيَّة واإلسالم، والهندوسيَّة -5
  .إغالق الطريق من ِقَبل األتراك -6
  .قصمت ظهر البعير ، القّشة التي1869فتح قناة السويس  -7

  طريق الحرير بين األسطورة والحقيقة
الوعورة والصعوبة.. وبعبوره أكثر من  شّك بعض العلماء في وجود طريق ثابت بهذا الطول وبهذه المّدة وبهذه

  .إعادة اكتشاف هذا الطريق من ِقَبل المهتّمين أربع إمبراطورّيات على األقّل! ما نّشط فكرة
هذا الطريق حقيقّي. وبدأت هذه البعثات  قايا المدن والمعابد والخانات تظهر بشكل ُيثبت أنّ وبالفعل، بدأت ب

  .أوابد خاّصة بطريق الحرير ُتعيد ترميم ما اندثر تحت الرمال والزمان من
   !فكرة العولمة، إذًا، كانت موجودة سابقًا على طريق الحرير -

http://www.terezia.com/section.php?id=251 
 
 إنفوغرافيك.. ما هو طريق الحرير الجديد؟ - 2

  - 2018يوليو   17سكاي نيوز عربية  -أبوظبي  
يبدي العديد من الخبراء االقتصاديين تفاؤال بمبادرة إحياء "طريق الحرير"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي 

 .2013غ عام جين بين
بلدا، يعيش فيها أكثر من  65ومن المتوقع أن ينتفع من طريق الحرير الجديد، بشقيه البري والبحري، أكثر من 

 .مليارات نسمة 4
وفيما ستبلغ تكلفته عدة مليارات من الدوالرات، إال إن العوائد جراء المبادالت التجارية بين هذه الدول ستبلغ 

 .اتعدة مئات مليارات الدوالر 
اإلنفوغرافيك المرفق يوضح مسارات طريق الحرير الجديد، والمشروعات التي ستقام عليه، وحجم التجارة السنوية 

 .الناجمة عن ممرات الطرق البرية التابعة للمشروع، باإلضافة إلى حجم االستثمارات في قطاعاته المختلفة

http://www.terezia.com/section.php?id=251
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 ما هو طريق الحرير الجديد؟
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يق الحرير" القديم يعود تاريخه إلى نحو القرن الثاني قبل الميالد، يشير االسم إلى شبكة الجدير بالذكر أن "طر 

 .آالف كيلومتر 10الطرق البرية والبحرية التي ربطت بين الصين وأوروبا مرورا بالشرق األوسط، بطول يتعدى 
يق واحد وحزام واحد"، وكان الرئيس الصيني تعهد، خالل القمة الخاصة بالمبادرة التي جاءت بعنوان "طر 

 ".مليار دوالر للخطة، بهدف أن يكون الطريق "طريقا للسالم ولم الشمل والتجارة الحرة 124بتخصيص حوالي 
https://www.skynewsarabia.com/business/1164908-

%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%88-
%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F 

 
 مشروع "طريق الحرير" الصيني - 3

 2017مايو/ أيار  15
في العاصمة الصينية بكين قمة مخصصة لالحتفال باطالق  2017أيار / مايو  14افتتحت يوم السبت، 

 .، اكثر سياسات الرئيس شي جينبينغ الخارجية طموحامبادرة "الحزام والطريق"
، حيث كانت تحمل اسم "حزام واحد وطريق واحد"، 2013وكانت المبادرة قد اعلن عنها للمرة األولى في عام 

وتتضمن انفاق الصين مليارات الدوالرات عن طريق استثمارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي 
والمبادرة هي باألساس استراتيجية تنموية طرحها الرئيس الصيني تتمحور حول التواصل  .األوروبيةيربطها بالقارة 

والتعاون بين الدول، وخصوصا بين الصين ودول أوراسيا، تتضمن فرعين رئيسيين، وهما "حزام طريق الحرير 
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 ".االقتصادي" البري و"طريق الحرير البحري
 .التي وافقت على المشاركة في المبادرة 68ر دوالر سنويا في الدول الـ مليا 150وتنفق الصين حاليا حوالي 

وشارك في القمة أكبر عدد من الزعماء االجانب الذين يقصدون بكين منذ دورة االلعاب األولمبية التي استضافتها 
 .2008العاصمة الصينية في عام 

رسمية نية الصينية في حديث لوكالة شينخوا الوقال وانغ شياوتاو، نائب رئيس مفوضية التنمية واالصالح الوط
لألنباء إن الغرض من القمة "هو تأسيس قاعدة أكثر انفتاحا وكفاءة للتعاون الدولي، وشبكة أكثر قوة من الشراكات 

 ".مع الدول المختلفة، والدفع باتجاه انشاء نظام دولي أكثر عدال وعقالنية واتزانا
مج عمل تهدف لتنفيذ بنود المبادرة في مجاالت البنى التحتية والطاقة والموارد وتعد القمة منبرا للتوصل الى برا

 .الطبيعية والطاقة االنتاجية والنشاط التجاري واالستثمارات
كما تهدف القمة أيضا الى توفير فرص للتوقيع على اتفاقيات تعاون مع دول ومنظمات دولية في مجاالت 

 .يا والبيئة وتبادل الخبراتالتعاون المالي والعلوم والتكنولوج
 .ممرات اضافة الى طريق الحرير البحري 6جغرافيا، يتضمن الفرع البري من المبادرة 

 :وهذه الممرات هي
 .الجسر البري األوراسي الجديد الذي يمتد من غربي الصين الى روسيا الغربية

 .الروسيروسيا الذي يمتد من شمالي الصين الى الشرق  -مونغوليا  -ممر الصين 
 .آسيا الغربية الذي يمتد من غربي الصين الى تركيا -آسيا الوسطى  -ممر الصين 
 .شبه جزيرة الهند الصينية الذي يمتد من جنوبي الصين الى سنغافورة -ممر الصين 
 .باكستان الذي يمتد من جنوب غربي الصين الى باكستان -ممر الصين 

 .ر الذي يمتد من جنوبي الصين الى الهندميانما -الهند  -الصين  -ممر بنغالديش 
 .طريق الحرير البحري الذي يمتد من الساحل الصيني عبر سنغافورة والهند باتجاه البحر المتوسط

يذكر ان كثيرا من الدول التي انضمت الى المبادرة سبق لها ان انضمت الى البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى 
مليار  160إن أكثر من  2015. وكانت بكين قالت في عام 2013يسه في عام التحتية الذي اقترحت الصين تأس
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 .دوالر من االستثمارات هي قيد الدراسة او التنفيذ بتمويل من البنك
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن االنتاج الصناعي الصيني الفائض يعد احد أهم الدوافع التي تقف خلف 

مليار طن من الفوالذ سنويا )وهي كمية تعادل تلك التي تنتجها  1,1لصين نحو المبادرة. فعلى سبيل المثال، تنتج ا
مليون طن. ويقدر اتحاد غرف التجارة األوروبية ان  800كل دول العالم األخرى(، ولكنها ال تستهلك داخليا اال 

 .مليون طن من هذا االنتاج الفائض فقط 30المبادرة ستستوعب 
 "لطريقالمشاركون في قمة "الحزام وا

 رئيسة الحكومة البولندية بياتا شيدلو .1
 رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان .2
 رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوكيتش .3
 رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس .4
 رئيس الوزراء االيطالي باولو جينتيلوني .5
 رئيس الوزراء االسباني ماريانو راخوي .6
 ديسالين رئيس الوزراء االثيوبي هيالماريام .7
 رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف .8
 رئيس الوزراء السريالنكي رانيل ويكريميسينغ .9

 رئيس الوزراء المونغولي جارغالتولغا اردينيبات .10
 رئيس الوزراء الكمبودي هون سين .11
 رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق .12
 رئيس وزراء فيجي جوزايا باينيماراما .13
 غ سان سو تشيمستشارة الدولة في ميانمار اون .14
 الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي .15
 الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ .16
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 الرئيس االندونيسي جوكو ويدودو .17
 الرئيس الالوسي بونهانغ فوراشيث .18
 الرئيس الكيني اوهورو كينياتا .19
 الرئيس الروسي فالديمير بوتين .20
 رئيس بيالروس الكسندر لوكاشينكو .21
 نزارباييف الرئيس الكازاخستاني نور سلطان .22
 الرئيس األزبكي شوكت ميرزيوييف .23
 الرئيس القرغيزي المازبيك اتامباييف .24
 الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .25
 الرئيس التشيكي ميلوش زيمان .26
 الرئيسة السويسرية دوريس ليوثارد .27
 الرئيس األرجنتيني موريسيو ماكري .28
 الرئيسة التشيلية ميشيل باشليه .29
 طونيو غوتيريشاالمين العام لألمم المتحدة ان .30
 رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم .31
 مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد .32
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين .33
 المدير التنفيذي للمنتدى االقتصادي الدولي كالوس شواب .34

المانيا غالديش والبرازيل ومصر وفنلندا و كما شارك في القمة مسؤولون من افاغانستان واستراليا واذربيجان وبن
وايران والكويت والمالديف ورومانيا ونيبال ونيو زيلندا وكوريا الشمالية والسعودية وسنغافورة وسوريا وتايالند وتونس 

 ودولة االمارات وبريطانيا
http://www.bbc.com/arabic/business-39922326 
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 معلومة 17× اة السويس فيه اعرف طريق الحرير وممراته ودور قن - 4

  2018سبتمبر  27الخميس،  كتب رضا حبيشىطريق الحرير 
معلومة، أهم التفاصيل عن مبادرة طريق الحرير الصينية وممراته ودور قناة السويس  17يقدم "اليوم السابع" فى 

 المصرية فى هذا الطريق ووجه استفادة مصر من الطريق.
بهدف تحقيق التكامل االقتصادى مع دول العالم من  2013لحزام والطريق فى ـ أعلنت الصين عن مبادرة ا1 

 .خالل إنشاء طريق الحرير البرى والبحرى
 ـ تهدف المبادرة إلى تقليل تكلفة النقل واللوجيستيات من خالل الممرات االقتصادية التجارية.2 
 ـ تم اإلعالن عن المبادرة تحت اسم )حزام واحد.. طريق واحد(.3 
ـ المبادرة تستهدف إعادة إنشاء شبكة الممرات البحرية القديمة لخلق طريق الحرير البحرى لتعزيز الربط 4 

 .دولة 65الدولى ودعم حركة التجارة الدولية مرورا بـ 
 ـ تتضمن المبادرة فرعين رئيسيين وهما حزام طريق الحرير البرى وطريق الحرير البحرى.5 
دأ من فوجو فى الصين ويمر عبر فيتنام وأندونسيا وبنجالدش والهند وسيريالنكا ـ طريق الحرير البحرى يب6 

وجزر المالديف وشرق أفريقيا على طول الساحل األفريقى متجها إلى البحر األحمر مارا عبر قناة السويس إلى 
 البحر المتوسط نحو أوروبا حتى يصل إلى الساحل الصينى.

 :-اتممر  6ـ ينقسم الطريق البرى إلى 7 
 .ـ الجسر البرى اآلوراسى الجديد الذى يمتد من غربى الصين إلى روسيا الغربية

 .روسيا ويمتد من شمال الصين إلى شرق روسا -منغوليا  -ـ ممر الصين  
 .آسيا الغربية يمتد من غرب الصين إلى تركيا -آسيا الوسطى  -ـ ممر الصين  
 .وب الصين إلى سنغافورةشبه جزيرة الهند ويمتد من جن -ـ ممر الصين  
 باكستان ويمتد من جنوب غرب الصين إلى باكستان. -ـ ممر الصين  
 .ميانمار ويمتد من جنوب الصين إلى الهند -الهند  -الصين  -ـ ممر بنجالديش  
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مليــار دوالر لتمويل  40برأســمال  2014ديسمبر  29ـ تـم تأسـيس صـندوق طريـق الحريـر فـى بكـين فـى 8 
 نفيذ هذه المبادرة.ت

 240ـ الصين تسعى لتعظيم االستفادة من مبادرة الحزام والطريق لمضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 9 
 مليار دوالر. 600مليار دوالر العام الماضى إلى 

مليارات دوالر إلى  10ـ تستهدف الصين رفع رصيدها من االستثمار غير المالى فى الدول العربية من 10 
 سنوات القادمة. 10مليار دوالر خالل الـ  60أكثر من 

 .2020مليار دوالر بحلول عام  400ـ تستهدف الصين الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 11 
 ـ رحبت الدول العربية وعلى رأسها مصر بالمبادرة الصينية.12 
ية لمعوقات وتبسيط اإلجراءات الجمركـ تنفيذ المبادرة يتطلب من حكومات الدول المشاركة فيها تيسير ا13 

 وتحديث البنية التحتية والفوقية.
ـ تعتبر مصر مؤثر رئيسى فى مبادرة الحزام والطريق بسبب موقعها الجغرافى الذى يجعلها قادرة على تقديم 14 

 الخدمات اللوجيستية للشرق األوسط وأفريقيا.
أنها الممر المالحى الرئيسى الذى يربط الشرق بالغرب،  ـ تعد قناة السويس بوابة طريق الحرير البحرى إذ15 

 حيث أن حركة التجارة المنقولة عبر طريق الحرير والمتجهة إلى أوروبا ال بد أن تمر عبرها.
 .ـ محور إقليم قناة السويس سيكون مركزا لوجيستيا للسفن والبضائع يخدم طريق الحرير البحرى16 
موانئ المصرية المرتبطة بطريق الحرير البحرى لتكون محورا استثماريا ـ تسعى مصر إلى تعظيم دور ال17 

 .خصوصا فى تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والنقل متعدد الوسائط
https://www.youm7.com/story/2018/9/27/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-

%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-
%D9%81%D9%8A%D9%87-%C3%97-17/3967688 
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 بلدة غوادر الباكستانية إحدى الركائز األساسية لمبادرة "الِحزام والطِريق" الصينية - 5

 
ها لحوالي سمنتية المتهالكة التي تعود ملكيتألكانت بلدة غوادر الباكستانية، حتى وقٍت قريب، ممتلئة بالمنازل ا

ألف صياد، محاطة بالمنحدرات والصحراء وبحر العرب، كانت عبارة عن بقعة منسية على حافة كوكبنا. أما  50
مر أليق" الصينية، التي ُتعرف بـ"طِريق الحِرير الَجِديد"، ااآلن فهي إحدى الركائز األساسية لمبادرة "الِحزام والطرِ 

الذي ترتب عليه تغير شكل البلدة وتحولها بالكامل. وتشهد غوادر ثورة غير مسبوقة في مجال البناء تتمثل في ميناء 
اطعات لمقميل من السكك الحديدية السريعة وفائقة السرعة لربطها با 1800جديد خاص بالحاويات، وفنادق جديدة، و

يجعلها جديدة، مما سال دبي لتحويل غوادر إلى وباكستان الصين الصينية الغربية غير الساحلية. وتطمح كل من
 في نهاية المطاف موطًنا لحوالي مليوني شخص.

في كبر في العالم. وعلى سبيل المقارنة، فألن تصبح اإلمبراطورية التجارية األتسير الصين بسرعة كبيرة  
مليار دوالر )بأرقام اليوم( في  800، ما يعادل خطة مارشال ، منحت أوروبا بواسطةالحرب العالمية الثانية أعقاب

صورة تمويل إلعادة إعمار أوروبا. كانت الواليات المتحدة أيًضا أكبر دولة تجارية في العالم، وأكبر ُمقرض ثنائي 
 لآلخرين، وذلك خالل العقود التي أعقبت الحرب.

تفاوت المعدالت، فإن  ن حان دور الصين. فمعدالت وحجم مبادرة "الحزام والطريق" مبهرة للغاية. ورغمآلوا 
نفاق تريليون دوالر إضافية خالل إلمليار دوالر قد ُأنفقت على هذا المشروع، وتخطط الصين  300أكثر من 

دولة تعتبر الصين  92ميركية، فإن هناك حوالي ألا لوكالة االستخبارات المركزيةالقادمة. ووفًقا 10السنوات الـ 
، وهو الرقم الذي يفوق عدد الدول التي تعتبر الواليات المتحدة 2015كبر وذلك خالل عام ألشريكها التجاري ا

 دولة. 57شريًكا تجارًيا رئيسًيا والذي يصل إلى 
كس الواليات المتحدة وأوروبا، تستخدم الصين المساعدات والتجارة واالستثمار األجنبي المباشر بشكل وعلى ع 

استراتيجي لبناء نوع من الود، باإلضافة إلى توسيع نفوذها السياسي، وتأمين الموارد الطبيعية التي تحتاجها للنمو. 
إلعجاب فيما يتعلق بكل هذه األمور المذكورة. وهي مبادرة وتعد مبادرة "الِحزام والطِريق" هي أكثر األمثلة إثاًرة ل

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8c111e45-a0a1-4969-adc6-de59bafd93cf
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8c111e45-a0a1-4969-adc6-de59bafd93cf
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/1f4185f4-e453-4e85-bf4a-47f344b0d813
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/1f4185f4-e453-4e85-bf4a-47f344b0d813
https://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/c59f2f06-36cc-4d4b-bee5-66ee87e49cac
https://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/c59f2f06-36cc-4d4b-bee5-66ee87e49cac
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/676d8d75-42d6-4cde-b267-89e77dd20282
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/676d8d75-42d6-4cde-b267-89e77dd20282
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/e294606f-759d-40ea-b66e-58c184f94dd2
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/e294606f-759d-40ea-b66e-58c184f94dd2
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شاملة تتعلق بمشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية. وخالل العقود المقبلة، تخطط الصين لبناء شبكة واسعة من 
 البنية التحتية حول آسيا، وفي جميع أنحاء العالم من خالل مبادرات مماثلة.

درات من خالل القروض وليس المنح، وسيتم تشجيع الشركات الصينية المملوكة للدولة سُتمول معظم هذه المبا 
على االستثمار في هذا األمر. وهو ما يعني ضمنًيا أنه إذا لم تتمكن باكستان على سبيل المثال من سداد قروضها، 

يكون للصين هرباء، وبالتالي سفحينها يمكن للصين تمّلك العديد من مناجم الفحم وأنابيب النفط ومحطات توليد الك
 عاما. 40نفوًذا على الحكومة الباكستانية. وفى الوقت نفسه، تمتلك الصين حق تشغيل ميناء غوادر لمدة 

وتعد مبادرة "الحزام والطريق" هي المبادرة الصينية األكبر فيما يتعلق بأمور السياسة الخارجية حتى وقتنا هذا،  
ي ال تفعل ذلك من باب اإليثار أو لرغبتها في تحقيق االستقرار في البلدان الت فبكين ولكنها ال تشبه خطة مارشال.

لمبالغ الهائلة على جيرانها؟ أحد األسباب هي، اعتماد الصين اعتماًدا كبيًرا تقرضها. فلماذا إًذا تنفق الصين هذه ا
لى أراضيها الشاسعة؛ على سبيل الم فورةسنغا على ساحلها الشرقي ومضيق ملقا بالقرب من ثال، لتمرير السلع من وا 

من النفط الصيني عبر هذا المضيق. لذلك، فإن بناء طرق تجارية تمر عبر باكستان وآسيا  % 80يمر أكثر من 
من  ةالوسطى يبدو أمًرا منطقًيا. وتساعد أيًضا مبادرة "الحزام والطريق" الصين على استثمار احتياطاتها الضخم

دخال العديد من شركاتها المعطلة إلى قوة العمل.  العملة، وا 

 
 29بلدا وسبعين منظمة دولية بحضور زعماء  130مندوب من  1500منتدى "الحزام والطريق" جمع 

 )رويترز(  دولة
ألمر يتعلق اكما أن لهذه المبادرة آثاًرا إيجابية بالنسبة لبكين، إذ ذكر بعض المسؤولين الحكوميين الصينيين أن 

بالتنافس مع الواليات المتحدة. ولكن هذا األمر، على أقل تقدير، يخلق نفوًذا هائاًل للصين، األمر الذي ُيشعر العديد 
لنظام اإًذا، فما تأثير كل هذه األمور على " من البلدان الصغيرة باالمتنان، من الناحية االقتصادية، للصين.

الليبرالي" الذي بذلت الواليات المتحدة الكثير من الجهد الستحادثه ودعمه على مدى العقود السبعة الماضية؟  الدولي
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فإذا كان الهدف من ذلك "النظام" هو تأمين السالم واالزدهار، فإن  مور.التأثير لن يكون سلبًيا على كل جميع األ
هنالك حًقا في ذلك السخاء الصيني بعض األوجه المتممة لهذا النظام. فالبلدان التي تتعامل بشكل أكثر شمولية 

لم بشكٍل عام. امن الناحية التجارية تتصارع بشكل أقل، ليس فقط مع شركائها التجاريين، ولكن مع باقي دول الع
 لذا، فإن الصين تساعد، بطريقتها الخاصة، في الحفاظ على السلم الدولي.

وفيما يتعلق بمسألة االزدهار، يبدو، حتى اآلن، أن األثر االقتصادي للصين على الدول التي تقرضها متضارًبا  
تها المعتادة لالقتصادات من مساعدا %20في أحسن األحوال. ففي الوقت الذي تمنح فيه الصين ما يقارب الـ

جد و  المحلية، فإن معظم هذه الهبات يكون على هيئة قروض، وهو ما يجعل األمر غير ُمجدي إلى حٍد كبير.
، أن 2010إلى  1991الباحثون الذين ألقوا نظرة فاحصة على االستثمارات الصينية في أفريقيا خالل الفترة من 

القتصادي، وأن الواردات الصينية الرخيصة غالًبا ما تحل محل المنتجات المساعدات الصينية ال تساعد في النمو ا
 التي تنتجها الشركات المحلية األفريقية، األمر الذي يترتب عليه تأذي تلك العمالة المرتبطة بالمشاريع الصغيرة.

لموانئ. لطرق واوعادة ما تطلب الصين من الدول الممنوح لها هذه الهبات استخدام الشركات الصينية لبناء ا 
آالف مواطن صيني على هذا الممر االقتصادي تحت حماية ما يقرب  7ففي باكستان، على سبيل المثال، يعمل 

ألًفا من أفراد األمن الباكستانيين. ولكن هذا األمر كله تغير مؤخًرا، فمع ارتفاع األجور العمالة الصينية، 15من 
 أصبح من المنطقي توظيف السكان المحليين.

 
علل الرئيس األوغندي يوري موسفني، الذي ال يأبه لمسألة حقوق اإلنسان، إعجابه باالستثمارات الصينية 

 بأنهم ال يطرحون الكثير من األسئلة ويضخُّون المال الوفير وليس قدرا قليال من المال. رويترز
ع محطة لتوليد عمل على مشرو وقبل بضعة أشهر، بدأت شركة صينية بتدريب مئات المهندسين الباكستانيين لل 

الطاقة الكهربية بالقرب من كراتشى، كما بدأ بعض القائمين على مشاريع صينية أخرى بتوظيف المزيد من السكان 
عّدلت الصين في بند الفوائد التي تفرضها على القروض الممنوحة، فبعد أن كانت معدالت الفائدة على  المحليين.

وهو ما يّصعب مسألة سداد هذه القروض.  %5ارتفعت الفائدة اآلن لتصل لـ  ،%2.5اإلقراض منخفضة، حوالي 
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وفي الوقت الذي تسعد فيه هذه الحكومات بالتمويالت الصينية الممنوحة لها لبناء المزيد من محطات الكهرباء لسد 
 عجز الطاقة وتحسين شبكة الطرق لديها، فإن هذه القروض سترهق كاهلها مستقباًل.

دي األكبر الذي تواجهه الجهود الصينية في "النظام الدولي الليبرالي" هو أن مشاريع مبادرة "الحزام ولعل التح 
والطريق"، وعلى عكس معظم المساعدات والقروض الغربية، غالًبا ما تحفز أموًرا مروعة فيما يتعلق بالمعايير البيئية 

ي ذلك األمر قد تحسن إلى حد ما على مدى وحقوق اإلنسان والحكم، وذلك على الرغم من أن سجل الصين ف
وغالًبا ما تكون الصين هي المستثمر األكبر في البلدان المنبوذة من اآلخرين، كون هذه  السنوات القليلة الماضية.

البلدان ُتدار من خالل حكام مستبدين فاسدين ال يحترمون حقوق اإلنسان مثل زيمبابوي وكوريا الشمالية والنيجر 
 بورما.وأنغوال و 

وعلل الرئيس األوغندي يوري موسفني، الذي ال يأبه لمسألة حقوق اإلنسان، إعجابه باالستثمارات الصينية بأنهم 
ال يطرحون الكثير من األسئلة ويضخُّون المال الوفير وليس قدرا قليال من المال. ومع إصرار الواليات المتحدة 

لمرتفعة إلعطاء المساعدات من أجل تنفيذ المشروعات، فإن شركاتهم ودول أوروبا، خالل هذه األيام، على المعايير ا
وحكوماتهم بكل تأكيد كانت تمتلك سجاًل مروًعا فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والبيئة، وذلك خالل إقامتهم للمشروعات 

فريقيا وأمريكا الالتينية خالل القرن الـ   .20، وأوائل القرن الـ19في الهند وا 

 
ير الصينية سيئة للغاية فيما يتعلق بمستوى سالمة العمال والحفاظ على البيئة عندما شقت طريقها كانت المعاي 

ألول مرة لالستثمار في الخارج. والزالت الشركات الصينية في بعض المناطق تخلف وراءها فوضى كبيرة مرتبطة 
صين تتعلم سريًعا من أخطائها، إذ وضعت باألجور المنخفضة لعمال المناجم، والغابات واألنهار الُمدمرة. ولكن ال

الحكومة الصينية إرشاداٍت جديدة، تتسم بالصرامة، ُملزمة للمستثمرين الذين ينوون االستثمار في الخارج. يرغب 
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البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، وهو البنك الصيني الجديد المختص باالستثمار في البنية التحتية، في 
عايير العالمية. كما أن العديد من الشركات الصينية، ومن بينها المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، تطبيق الم

 تتحسن بشكل سريع فيما يتعلق بمسألة المعايير.
إذا استمر ذلك التمدد الصيني الجيواقتصادي، فإنه سيصبح اإلرث األكبر لها وسيكون له تأثير عميق على  
رورة أن تكون جميع هذه التأثيرات سلبية. وبما أن الغرب ال يملك مبلغ التريليون دوالر إلنفاقه وليس بالض -العالم 

على مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية في هذه اللعبة الجديدة، فإن أفضل خيار له هو أن يكون قادًرا على 
 التكيف وتشكيل هذه القوة الهائلة للصين.

الحزام والطريق" النجاح، فإن الحركة على الطرق ستسير بشكل انسيابي أكثر مما هي عليه فإذا ُكتب لمبادرة " 
الوضع اآلن، وسيسر عمل قطاع الخدمات اللوجستية بشكل أسرع، األمر الذي سيمّكن البلدان المنقطعة عن األسواق 

ذا كان ما جاء في البحث  العالمية من االنغماس في حركة التجارة بشكل أكبر.  المذكور أعاله صحيًحا، فإن ذلكوا 
سيؤدي إلى قلة التحارب بين الدول، على الرغم من أنه سيجعل العديد من البلدان الصغيرة تشعر باالمتنان 

، 2017و 2015وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في الزيارتين اللتين قام بهما للواليات المتحدة عامي  للصين.
 يد نظاًما دولًيا أكثر إنصاًفا، ولكنها ال تريد تفكك النظام الدولي.وفي منتدى دافوس، أن الصين تر 

https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2017/11/20/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-
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%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%AA 

 
 مبادرة الحزام والطريق الصينية وحتمية الجغرافيا العربية - 6

 رئيس منتدى آسيا والشرق األوسط  محمد مكرم بلعاوي
طريق  ليعلن إطالق فكرة 2013عام  بكزاخستان في جامعة نزارباييف شي جين بينغعندما وقف الرئيس الصيني

حرب  هاإنّ  األميركي الصيني البارد. الصراعللقرن الواحد والعشرين؛ فإنه دّشن بذلك مرحلة جديدة من الحرير
نها ليست مع الحزب الشيوعي السوفياتي بل مع نظيره الصيني، ويبدو أّنها لن تكون أقل صعوبة جديدة لك باردة
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 بالنسبة لألميركان.
 صراع القطبين على الهيمنة

ة خطور  الواليات المتحدة بداية تسعينيات القرن الماضي، استشعرت االتحاد السوفياتي منذ انهيار
االقتصادي وما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد لسيادتها للعالم، رغم السياسة المتحفظة التي قادها  الصين نمو

زيمين، وبناء على ذلك وضعت مجموعة من الخطط الحتواء الصين على المستوى  الرئيس الصيني السابق جيانغ
 الدولي واإلقليمي.

، وتبلورت عبر مشروعين هما مشروع باراك أوباما تطورت هذه الخطط خالل عهد الرئيس األميركي السابق
(، التي ضمت كل TPP( ومعاهدة التجارة الحّرة المسمى "التجارة عبر الهادي" )Pivot to Asia"محور آسيا" )

كا أقوى ر دول شرق آسيا باستثناء الصين، واعتمدت على توفير حوافز اقتصادية لهذه الدول لتجعلها ارتباطها بأمي
 من ارتباطها بالصين.

روع قديم عمره على مش -التي تريد أن تغّير بها وجه آسيا لتنقلها إلى عصور الحداثة-أّسست الصين رؤيتها "
يزيد على ألفْي سنة، أال وهو "طريق الحرير". كان هذا الطريق يمتد من الصين عبر آسيا الوسطى إلى شواطئ 

لى أوروبا التي كانت تستقبل البضائع اآلسيوية الثمينة حينها من البهارات والخزف المتوسط، ومن هناك يمتد بحرًا إ
 "والحرير الصيني
أطلق الصينيون اسمًا جديدًا على مشروعهم هو "مبادرة الحزام والطريق" بعد أن كان ُيعرف بـ"مشروع  سرعان ما

 ات تفصيلّية مع الدول اآلسيوّية حول اتفاقيةواحد طريق واحد"، أما األميركان فما زالوا منخرطين في مفاوض حزام
لصالح  اقّية بهدر األموال وفرص العملاألميركي، بعد مقاومة اتهمت االتف الكونغرس التجارة عبر الهادي التي مّررها

 دول أجنبية.
عمره  روع قديمعلى مش -التي تريد أن تغّير بها وجه آسيا لتنقلها إلى عصور الحداثة-أّسست الصين رؤيتها 

يزيد على ألفْي سنة، أال وهو "طريق الحرير". كان هذا الطريق يمتد من الصين عبر آسيا الوسطى إلى شواطئ 
هناك يمتد بحرًا إلى أوروبا التي كانت تستقبل البضائع اآلسيوية الثمينة حينها من البهارات والخزف  المتوسط، ومن

 والحرير الصيني.

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/79da02d6-4e0e-4da9-912c-25e4d6179735
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/79da02d6-4e0e-4da9-912c-25e4d6179735
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/bf9a8d83-fb3b-4438-b98e-14693fa7525f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/bf9a8d83-fb3b-4438-b98e-14693fa7525f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/cee64185-7a89-4af0-81e1-f6635152d905
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/cee64185-7a89-4af0-81e1-f6635152d905
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طرحت الصين في مبادرتها حلواًل لمشاكل مزمنة عانت منها عقودا. ومن هذه المشاكل تمكين الواليات الداخلية 
انتماء الواليات الحدودية إلى المركز وزيادة مساواتها االقتصادية، من االنخراط في االقتصاد العالمي، وربط وتعزيز 

يانا شكاًل التي تتنامى فيها نزعات انفصالية أخذت أح والتبت )تركستان الشرقية سابقًا(شينغيانغ وخصوصًا مناطق
 مسلحًا.

 لّية لمبادرة الحزام والطريق"، تضّمنت الخطوط؛ أعلنت الحكومة الصينية ورقة تسمى "خطة تشغي2015في عام 
العريضة للمبادرة التي دعت دول آسيا والعالم إلى االنضمام إليها، وجعلت المشاركة في البنك اآلسيوي لتنمية البنية 

 المدخل للمشاركة في هذه المبادرة. -الذي تساهم الصين بحصة األسد فيه-التحتية 
فيه قرابة سبعين دولة، وليست كلها دواًل آسيوية أو دواًل من العالم الثالث؛ بل وقد بلغ اليوم عدد المشاركين 

 مثال، لكن الواليات المتحدة قاطعته. وبريطانيا كألمانيا شاركت فيها دول أوروبية
صندوقًا لتمويل المشاريع المرتكزة على المبادرة سمته "صندوق طريق الحرير"، وقد اختلف  بكين أنشأت كما

تريليون دوالر،  والخبراء في تقدير القيمة المتوقعة لمشاريع المبادرة اختالفًا كبيرًا، إذ إن بعضهم يقدر التكلفة بنح
رحلة م ، وينبع هذا التفاوت أساسا من أّن المبادرة ما زالت فيدوالر أميركي وآخرين يقدرونها بثمانية تريليونات

 سيولة، ولم يتحّدد بشكل نهائي الشركاُء فيها والمشاريُع التي سيتم تبنيها.
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/10/7/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 
 تثير مخاوف الدول المستفيدة« طريق الحرير الصيني»قروض  - 7

 /  2018سبتمبر  2منذ  | أ ف ب -بكين 
لذي أطلقته ا« طريق الحرير»تخشى البلدان الغارقة في الديون والمستفيدة من مشاريع البنى التحتية ضمن 

 .وتدفع بعض الدول إلى التردد« صندوق النقد الدولي»بكين، من تزايد حجم ديونها إلى درجة تثير قلق 
رته العمالقة لبناء الموانئ والطرق والسكك ، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مباد2013في صيف عام 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/a91f7290-7de2-4de4-b9c3-c86abcbe82f5
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/a91f7290-7de2-4de4-b9c3-c86abcbe82f5
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/074c4d4b-07f0-4649-881c-166bed31af1d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/074c4d4b-07f0-4649-881c-166bed31af1d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/db58a003-d63c-4902-8cc1-fab2ca595bdc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/db58a003-d63c-4902-8cc1-fab2ca595bdc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ab859d80-5ff6-478e-accf-1b7a86bd2c3f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ab859d80-5ff6-478e-accf-1b7a86bd2c3f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/16e393f6-2983-4f92-bba4-988d047e90b8
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/16e393f6-2983-4f92-bba4-988d047e90b8
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طرق الحرير »الحديد عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا، بتكلفة عشرات الباليين من الدوالرات. وبعد خمس سنوات، تثير 
وقال جين بينغ اإلثنين الماضي،  .االنتقادات والقلق، مع اتهام بكين باستخدام قوتها المالية لتوسيع نفوذها« الجديدة

 70لكن إذا كان المشروع يشمل نظريًا نحو  .«تعاون منافعه متبادلة»مشيدًا بـ « ليس ناديًا صينياً »المشروع  إن
 .دولة يفترض أن تساهم في االستثمارات معًا، إال أن الكثير من المشاريع تمولها فعليًا المؤسسات الصينية

 60ة راكمية للعمالق اآلسيوي في البلدان المعنيوفي غضون السنوات الخمس، تجاوزت االستثمارات المباشرة الت
بليون دوالر، وفقًا لما  500بليون دوالر، في حين بلغت قيمة المشاريع التي وقعتها الشركات الصينية أكثر من 

 .أعلنته بكين
 وتعرض هذه المشاريع الدول ألخطار مالية. إذ ألغت ماليزيا للتو ثالثة مشاريع، ضمنها تشييد خطوط للسكك

بليون دوالر.  250بليون دوالر، مؤكدة عدم قدرتها على تمويل ذلك نظرًا لديونها التي يبلغ حجمها  20الحديد بكلفة 
بليون دوالر من بكين لتطوير أحد موانئها، لكنها اضطرت أواخر عام  1.4وهذا ما حدث لسريالنكا التي اقترضت 

 .عاماً  99دة إلى منح الصين السيطرة الكاملة على المرفأ لم 2017
ناقوس الخطر. وقالت مديرته كريسيتين الغارد في نيسان )أبريل( إن هذه الشراكات « صندوق النقد»ودق 

يمكن أن تؤدي إلى تزايد االشكالية في المديونية، ما من شأنه أن يحد من النفقات األخرى عندما ترتفع كلفة الديون »
ذه الدول ه»وكالة التخطيط الصينية نينغ جيزي قال اإلثنين، إن  لكن نائب رئيس .«)...( هذه ليست وجبة مجانية

 .للمشاريع« الصارمة»، مشيدًا بمعايير التقويم «اقترضت في شكل كبير من دول أخرى
من خطر  «في شكل ملحوظ»أن طرق الحرير تزيد « سنتر فور غلوبال ديفيلبمانت»ويعتبر معهد األبحاث 

بالديون هي منغوليا والوس وجزر المالديف ومونتينيغرو وباكستان وجيبوتي  خلخلة أوضاع ثمانية بلدان مثقلة
بليون دوالر بين الصين وميناء  54فباكستان، التي يعبرها مشروع ربط عمالق بقيمة  .وطاجيكستان وقرغيزستان

س لب رئيويطا«. صندوق النقد الدولي»جوادر، تواجه خطر اإلفالس، ما يعزز إمكان تقديم مساعدة وشيكة من 
حول عقود مبهمة تم توقيعها وتتضمن استخدام مواد أو موظفين صينيين « الشفافية»الوزراء الجديد عمران خان، بـ 

واألسوأ من ذلك، أن الصين تقدم قروضها بالدوالر، ما يجبر باكستان  .وشروط سداد صعبة تصب في صالح بكين
 .فاد، في حين أن احتياطاتها من النقد األجنبي بدأت بالنعلى السعي إلى تحقيق فائض تجاري مرتفع بهدف سدادها
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جرارات،  -ينيةغالبًا ما تكون ع»إن القروض الصينية « ريسيرش كابيتال»تقول آن ستيفنسون يانغ الباحثة في 
حيان في بعض األ« عبء ال يطاق»، مضيفة أنه «لكن يجب سدادها بالدوالر -شحنات من الفحم، وخدمات هندسية

بليون دوالر أو نحو نصف الناتج المحلي اإلجمالي للدولة  6.7الوس إذ تبلغ كلفة تشييد خط للسكك الحديد كما في 
 .اآلسيوية الصغيرة

في المئة من إجمالي الناتج المحلي في غضون  85إلى  50وفي جيبوتي، قفز الدين العام الخارجي من 
 على نصف الصيني الذي يستحوذ أيضاً « إكسيم»حقة لبنك عامين، وفقًا لصندوق النقد الدولي، بسبب الديون المست

 .ديون طاجيكستان وقيرغيزستان
ومن المؤكد أن البلدان األقل نموًا، بسبب احتياجاتها الماسة للبنى التحتية، تجد لها مصلحة في ذلك. أما 

اجه الفائض من تصريف إنتبالنسبة إلى بكين، فإن األخطار تستحق المجازفة، فالعمالق اآلسيوي يسعى إلى منافذ ل
 .الطاقة الصناعية، كما أنه يحتاج إلى طرق وموانئ وخطوط أنابيب لنقل اإلمدادات من المواد الخام

يقوض سيادة األرخبيل، مؤكدًا أن « استعمار»ويعتبر زعيم المعارضة في جزر المالديف، محمد نشيد، أنه 
 .ارجيةفي المئة من ديون األرخبيل الخ 80الصين تسيطر على 

قوم القبضة الصينية أقوى من ذلك، إذ حيث ت»للتصنيف االئتماني إلى أن « ستاندارد اند بورز»ولفتت وكالة 
 .«عاماً  30أو  20في كثير من األحيان بإدارة البنى التحتية التي شيدتها من خالل عقود لمدة 

http://www.alhayat.com/article/4601033/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9
%82/%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9 

 
 رؤية صينية لنظام اقتصادي عالمي جديد على طريق الحرير - 8

 2017/05/15االثنين 
كشفت الصين عن عزمها قيادة جهود العالم لتحرير التجارة وتعزيز التنمية االقتصادية خالل قمة الحزام والطريق 

لمشاريع عكرت رساء االذي يسعى إلحياء طريق الحرير التاريخي، لكن تحفظات أوروبية على مستوى الشفافية في إ
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 .احتفال القمة، إضافة إلى مقاطعة الهند للقمة
 منصة لرسم معالم مستقبل اقتصاد العالم

 124تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح قمة مشروع طريق الحرير أمس، بتخصيص  -بكين 
لتنافس الحرة ودعا لنبذ النماذج القديمة ل مليار دوالر للمشروع الذي قال إنه سيكون طريقا للسالم ولم الشمل والتجارة

 .والصراع
وتروج الصين لما تطلق عليه رسميا مبادرة الحزام والطريق كسبيل جديد لدعم التنمية العالمية، منذ أن كشفت 

بهدف تعزيز الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وما وراء ذلك من خالل  2013النقاب عن الخطة الطموح في 
 .في البنية التحتية بمليارات الدوالرات استثمارات

 شي جين بينغ: يجب أن نبني منصة منفتحة للتعاون ودعم النمو وحرية التجارة العالمية
 

دولة، فرصة جديدة لتعزيز طموحات  29ويمثل أهم حدث دبلوماسي في الصين هذا العام ويشارك فيه زعماء 
ات يس األميركي دونالد ترامب للحمائية واالنعزالية ويشكك في مبادر الصين في قيادة العالم في وقت يروج فيه الرئ

 .التجارة الحرة العالمية الحالية
حر  يجب أن نبني منصة منفتحة للتعاون ودعم اقتصاد عالمي“وقال بينغ في افتتاح القمة التي تختتم االثنين 

شفافة عادلة و “الحرة وتشجيع وضع أنظمة وأكد ضرورة تهيئة الظروف لدعم التنمية ”. والعمل على تعزيز النمو
 .”للتجارة العالمية وقواعد االستثمار

قامة “وأضاف أن  التجارة محرك مهم للتنمية االقتصادية وينبغي أن يعزز العالم نظام التجارة متعددة األطراف وا 
 .”مناطق تجارة حرة وتسهيل التجارة الحرة

مليار دوالر لصندوق طريق الحرير  14.5نكين كبيرين ونحو مليار دوالر قروضا من ب 55وتعهد شي بتقديم 
 .مليار دوالر مساعدات للدول النامية والمؤسسات الدولية في دول طريق الحرير الجديد 8.7القائم ونحو 

وأعلن أن الصين ستشجع المؤسسات المالية على التوسع بأنشطة التمويل باليوان في الخارج بما يصل إلى 
 .ر، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا لتلك القروض والمساعدات والتمويلمليار دوال 43.5

وأجمعت الدول العربية على الترحيب برؤية الصين من خالل مشروع الحزام والطريق، الذي تأمل أن يعزز 
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 .النمو االقتصادي واألمن إقليميا وعالميا
معلم هام في تطوير الجهود ” ام والطريقمنتدى الحز “وكان وزير الدولة اإلماراتي سلطان الجابر قد أكد أن 

 .التاريخية للصين من أجل تقوية الروابط بين اقتصاديات طريق الحرير القديم وربطها بشكل أفضل مع بقية العالم
 أبرز محطات قمة طريق الحرير

 مليار دوالر 124تمويل صيني بقيمة *
 ترحيب عربي برؤية الصين التجارية*
 شفافية وآليات التنفيذتحفظات أوروبية على ال*
 مدينة أوروبية 30سكك حديد بين الصين و*
 حماس بريطاني كبير للمشاريع الصينية*
 دعم صيني كبير إلنقاذ االقتصاد اليوناني*
 واردات صينية بتريليوني دوالر من دول الطريق*
 روسيا من أكبر المتحمسين لطريق الحرير*
 ستانيغياب الهند بسبب الممر االقتصادي الباك*
 مليون دوالر 500اتفاقات صينية باكستانية بقيمة *
 مشاريع كبرى في بيالروسيا وماليزيا*
 بكين تشتري ثالث أكبر ميناء في تركيا*
 مشاركة كوريا الشمالية رغم تحذير واشنطن*

م ااإلمارات عضو مؤسس في البنك اآلسيوي وملتزمة بمهمته المركزية لترجمة رؤية الحز “وقال الجابر إن 
 .”والطريق إلى أرض الواقع، وأن نهج الصين إزاء التنمية االقتصادية يتطابق مع نهج اإلمارات

نحن نتشاطر الرؤى والقناعات واألفكار الجوهرية ذلت الصلة األساسية بالتجارة والسالم واالزدهار. “وأضاف 
 .”راءات ملموسةوبالنسبة إلى شعبينا فإن هذه القناعات تجاوزت المبادئ المذكورة إلى إج

وعكرت أجواء أكبر حدث اقتصادي تعقده الصين هذا العام، تحفظات االتحاد األوروبي بشأن خطط بكين 
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 .الطموحة وطالبت بكين بضمانات حول التجارة الحرة والحماية البيئية وظروف العمل
ي ن دول االتحاد األوروبوأكدت وزيرة االقتصاد األلمانية بريجيت زيبريس خالل حديثها أمس أمام المنتدى أ

قررت عدم التوقيع على بيان مشترك حول التجارة لحين تلبية مطالبها وتحديد األدوار والظروف المتساوية، لكنها 
 .تركت الباب مفتوحا إلمكانية التوقيع قبل اختتام االجتماعات االثنين

عية عايير الدولية بشأن الحماية االجتماوتبدي الوفود األوروبية قلقا بشأن الشفافية والمناقصات العامة والم
 .والبيئية

وقالت زيبريس إن الحكومة األلمانية تريد أن تحصل الشركات األلمانية على حرية الوصول إلى السوق الصيني 
 .مثلما تعامل الشركات الصينية في ألمانيا

صيني شي جين من الرئيس ال وانفردت اليونان بموقف مغاير حين تلقى رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس عرضا
بينغ بتقديم دعم قوي ألثينا المثقلة بالديون. وقال شي إنه يجب على البلدين توسيع تعاونهما في البنية األساسية 

 .والطاقة واالتصاالت
وأضاف أنه يجب على الصين واليونان تركيز جهودهما على تحويل ميناء بيريه اليوناني إلى مركز دولي مهم 

 .شحن. وأكد تسيبراس أن اليونان جزء مهم من استراتيجية طريق الحرير الجديدإلعادة ال
طريق “كما رحبت بريطانيا بالمبادرة الصينية وأكد وزير المالية فيليب هاموند أن بالده شريك طبيعي في مبادرة 

 .وأنها تريد تعزيز تجارتها مع العالم خالل سعيها للخروج من االتحاد األوروبي” الحرير
والصين واحدة من الدول التي ترغب بريطانيا في توقيع اتفاق تجارة حرة معها. وحرصت لندن وبكين على 

 .إظهار أن انسحاب بريطانيا من االتحاد لن يضر بالعالقات الثنائية

 سلطان الجابر: نهج الصين إزاء التجارة والتنمية االقتصادية يتطابق مع نهج اإلمارات
 

ز الدول المعنية بمبادرة الحزام والطريق، حيث ستكون محورا أساسيا للطرق وسكك الحديد وتعد روسيا من أبر 
التي تربط الصين وجنوب شرق آسيا بأوروبا. وقد عبر الرئيس فالديمير بوتين عن دعمه الكبير للمبادرة في كلمة 

 .ألقاها أمس في القمة
ة صيني الباكستاني، وهو مشروع رئيسي ضمن مبادر وقاطعت الهند القمة وأكدت معارضتها للممر االقتصادي ال
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 .الحزام والطريق والذي من المقرر أن يمر عبر منطقة كشمير المتنازع عليها
 57مليون دوالر، إضافة إلى  500في المقابل وقعت باكستان اتفاقيات جديدة مع الصين تزيد قيمتها على 

 قتصادي وهو شبكة سكك حديد وطرق ومشاريع بنية أساسية فيمليار دوالر تم التعهد بها بالفعل لتمويل الممر اال
 .مجال الطاقة

وقال وزير التجارة الصيني تشونغ شان خالل القمة إن بكين ستستورد منتجات بقيمة تريليوني دوالر من الدول 
 .المشاركة في مبادرة الحزام والطريق على مدى السنوات الخمس المقبلة

دثات تجارة حرة وتمضي قدما في المفاوضات لتأسيس شراكة إقليمية اقتصادية وأضاف أن الصين ستدعو لمحا
 .كاملة

مدينة أوروبية وتشكل طريقة نقل تتسم بالمزيد من السرعة  30وتعتزم الصين إنشاء شبكة قطارات تربطها بنحو 
 .لكنها أغلى من الطريق البحرية. كما ستنشئ طريقا يربطها بالساحل التايالندي

كيلومترا بين عاصمة كينيا نيروبي ومرفأ مومباسا على المحيط  471قيا تمول الصين خطا يبلغ طوله وفي افري
مؤسسات صينية حكومية مرفأ كومبور تقرب إسطنبول الذي يعد ثالث ميناء تركي ويعتبر  3كما اشترت  .الهندي

 .”الطريق“و” الحزام“نقطة وصل مهمة بين 
 .صناعيا للتكنولوجيا في مينسك، وهو أكبر مجمع تقيمه بكين في الخارجوتبني الصين في بيالروسيا مجمعا 

https://alarab.co.uk/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1 

 
 طريق الحرير.. عولمة جديدة بمواصفات صينية - 9

 2017/05/15االثنين 
 الصين تسعى إلى الهيمنة على نصف العالم الشرقي

 ى الجزء الشرقي من العالم، فيما تهيمن الوالياتعل” عولمة بمواصفات صينية“تحاول الصين فرض  –بكين 
المتحدة على جزئه الغربي، عبر مشاريع بنية تحتية واستثمارات تنموية مشتركة مع كل بلد على حدة، تؤدي في 
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 .النهاية إلى ربطها معا بشبكة طرق تنتهي جميعها في بكين
رة الحرة هي أداة الصين الرئيسية لفرض رؤيتها للتجا، ”إعادة إحياء طريق الحرير”وهذه االستراتيجية، المعروفة بـ

في مواجهة مقاربة اإلدارة األميركية بقيادة دونالد ترامب، التي تبدو منحازة لفرض سياسة الحماية على اتفاقات 
 .التجارة

نما يوستمنح رؤية الرئيس تشي جينبينغ الصين قوة ناعمة تفتقدها بغياب أي تأثير للفن الصيني أو صناعة الس
 .أو األدب أو الموسيقى خارج منطقة جنوب شرق آسيا

لكن المشروع لم يخرج بعد عن حيز الرؤية، إذ مازال يفتقر إلى خطة واضحة وبنية هيكلية متكاملة، كما يشهد 
 .معارضة من دول صناعية كبرى، تخشى من فرض الصين هيمنتها الكاملة على سوق التجارة العالمية

بلدا،  29ة ، التي يشارك فيها قاد”طرق الحرير الجديدة“ني األحد في بكين قمة دولية حول وافتتح الرئيس الصي
ومنهم الرئيس الروسي فالديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اللذان جلسا إلى يمين تشي جينبينع ويساره 

 .خالل حفل االفتتاح
ا. ح هو مثل معركة اليرقة التي تخرج من شرنقتهالعزلة تؤدي إلى التخلف واالنفتا“وقال الرئيس الصيني إن 

 .”وهذا يترافق مع األلم، لكن هذا األلم يعطي حياة جديدة
روح “وأكد الرئيس الصيني، الذي تطرق إلى ذكرى تجار مثل ماركو بولو، سلكوا الطريق التجارية القديمة، أن 

 .”طريق الحرير أصبحت تراثا كبيرا للحضارة اإلنسانية
وتهدف القمة إلى إحياء طريق الحرير القديمة التي كانت تستخدم لنقل منتجات امبراطورية الوسط إلى أوروبا 

التي دعت إليها الصين، إلى  2017والعكس بالعكس، عبر آسيا الوسطى، على ظهور الجمال. وتقضي دورة 
 .والمرافئ والطاقة مناقشة مجموعة من االستثمارات في مشاريع للسكك الحديد والطرق السريعة

طريق الحرير القديمة قد أزهرت في زمن السالم لكنها فقدت قوتها في زمن الحرب. “وقال الرئيس الصيني إن 
 .”واستمرار مبادرة طرق الحرير الجديدة يتطلب بيئة سلمية ومستقرة

تالي تقلل ، وبال”لطريقالحزام وا“وِتأمل الصين في نقل بعض مصانعها إلى الدول المجاورة تحت الفتة مبادرة 
 .الطاقة اإلنتاجية المحلية الفائضة للعديد من القطاعات الصينية
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أمام الصين، إذ تواجه مخاطر تتمثل في صراعات اثنية ” الحرير”لكن ال يبدو أن طريق الحرير مفروشة بـ
يعها في رات في مشار وعقائدية مسلحة على جانبي الطريق، ومن ثم تعرض نفسها لمخاطر خسائر بمليارات الدوال

 .هذه المناطق
 .كما تواجه معارضة قوية خصوصا من قوى أوروبية وضعت شروطا من أجل قبول المبادرة والموافقة عليها

وعلى هامش المنتدى، قالت وزيرة االقتصاد األلماني، بريجيت زيبريس إن دول االتحاد األوروبي قررت عدم 
 .ما لم تلب الصين مطالبهاالتوقيع على بيان مشترك حول التجارة، 

وتتخذ الدول األوروبية عناوين التجارة الحرة كالفتة تضمر خلفها الكثير من القلق بشأن تمدد النفوذ الصيني، 
 .الذي سيعيد تشكيل تمدد الدول من أبعاده السياسية والعسكرية إلى آليات اقتصادية مكلفة

ذا ما نجحت مبادرة  رقما سياسيا صعبا خارج منطقة نفوذها التقليدية في  فستصبح الصين” طريق الحرير“وا 
 .جنوب شرق آسيا

ويقول خبراء إنه من الممكن لطريق الحرير أن تجعل من الصين العبا أساسيا في أزمات الشرق األوسط، عبر 
 يالبسفور العسكري الذي سمح لروسيا باستعادة نفوذها ف –دول البلقان  –خلق ممر اقتصادي يشبه ممر روسيا 

 .المنطقة في وقت قياسي
 رؤية صينية لنظام اقتصادي عالمي جديد على طريق الحرير :للمزيد

https://alarab.co.uk/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 
 لصين في طريقها لتزّعم العالم... كيف ستتأثر المنطقة العربية؟ا - 11

 أحمد نظيف
رؤساء الدول وكبار المسؤولين من أكثر من ستين بلدًا، سيكشف الرئيس في مؤتمر دولي يضم عددًا من 

مايو الحالي، عن التصور النهائي لخطة بالده االقتصادية الكبرى المعروفة باسم  14الصيني شي جين بينغ في 
 .""مبادرة الحزام والطريق

إجمالي االستثمارات الصينية في سيبلغ  هذه المبادرة ستغير قواعد النظام االقتصادي العالمي بشكل جذري، إذ

https://raseef22.com/economy/2017/05/13/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%aa%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
https://raseef22.com/economy/2017/05/13/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%aa%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
https://raseef22.com/contributor/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81/
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1880O6
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1880O6
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 .مليار دوالر سنويًا على مدى األعوام الخمسة المقبلة 130و 120الخارج ما بين 
ستفيدة من ت في الكثير من بقاع األرض مبعد أن ظلت الدولة الشيوعية تثبت نفوذها االقتصادي تدريجيًا لسنوا

ظروف موضوعية ومن غرق خصمها األمريكي في شهواته التوسعية العسكرية. يبدو أنها ستقوم بنقلة نوعية ستتزعم 
 .بها العالم من خالل السيطرة على مسالك إنتاج الثروة وتوزيعها

ادي بادرته "البناء المشترك للحزام االقتصأطلق الرئيس الصيني خالل زيارته إلى كازخستان م 2013في العام 
لطريق الحرير" المعروفة باسم "حزام واحد وطريق واحد". والتي لم تكن سوى بحث في خزائن األجداد عن فكرة 
خالقة تهدف إلى السيطرة على مسالك التجارة العالمية، من خالل إحياء طرق التجارة القديمة بين قارات العالم 

فريقياالقديم الثالث، آ  .سيا، وأوروبا، وا 
تربط العالم باإلمبراطورية  ممراتالمشروع على فكرة الممرات االقتصادية المفتوحة، وعددها وفقاً للخطة ستة  يقوم

الطرق وسكك الحديد وأنابيب النفط والغاز والموانئ وخطوط الطاقة الكهربائية الصينية من خالل تشِييد شبكات من 
 .واإلنترنت

بلدًا تمثل  65بوليسي، فإن هدف الصين من المشروع الضخم هو تسهيل التجارة مع فورين مجلة وبحسب 
 .من سكان العالم 60%

فالصين، تعاني اليوم من فائض اإلنتاج في الكثير من القطاعات الرئيسية من الصلب إلى االسمنت، وهي 
كما  من مشاريع اإلنشاءات الكبرى.تبحث عن أسواق جديدة للحفاظ على نمو اقتصادها، ولن يكون ذلك إال بالمزيد 

 .تبحث عن ممرات واضحة وثابتة للموارد الطبيعية التي تحتاجها
ستثمارات الصينية جهاز التخطيط الحكومي عن أن االأعلن  وقد بدأت فعليًا في خطوات تنفيذ المبادرة، إذ

حجم التجارة بين الصين بلغ . في حين 2013مليار دوالر منذ  60المرتبطة بمبادرة "الحزام والطريق" قد بلغت 
أي أكثر من ربع إجمالي قيمة  2016مليار دوالر في عام  913والدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" حوالي 

 .التجارة الصينية
مليار دوالر في الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق"  50الشركات الصينية أكثر من استثمرت كما 

من تلك الدول، ما أدى إلى تحقيق عائدات ضريبية  20منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في  56اعدت في بناء وس

http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2017/0510/c31659-9213206.html
http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2017/0510/c31659-9213206.html
http://foreignpolicy.com/2017/01/04/all-aboard-chinas-new-silk-road-express-yiwu-to-london-train-geopolitics-one-belt-one-road/
http://foreignpolicy.com/2017/01/04/all-aboard-chinas-new-silk-road-express-yiwu-to-london-train-geopolitics-one-belt-one-road/
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1880O6
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1880O6
http://arabic.china.org.cn/txt/2017-05/01/content_40727792.htm
http://arabic.china.org.cn/txt/2017-05/01/content_40727792.htm
http://arabic.china.org.cn/txt/2017-05/01/content_40727792.htm
http://arabic.china.org.cn/txt/2017-05/01/content_40727792.htm
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دولة ومنظمة  100ألف وظيفة محلية. وقد أعلنت الحكومة عن انضمام أكثر من  180مليار دوالر و 1.1بلغت 
 .دولية فعليًا للمبادرة
 أقوال جاهزة

المتحمسين لمشروع الصين الجديد، الذي سيغير قواعد النظام االقتصادي السعودية واإلمارات والكويت أبرز 
 العالمي

 أهمية العالم العربي
تاريخيًا كانت المنطقة العربية ترتبط بعالقات تجارية وثيقة مع الشرق األقصى عبر طريقي الحرير البري 

 .والبحري، وكانت القوافل تأتي من هناك محملة بالبخور والعطور والنحاس
في الحاضر تعتبر المنطقة أحد األسواق الكبيرة للبضائع الصينية، لذلك فإن جزءًا من العالم العربي سيكون 

فالشرق األوسط عمومًا له من األهمية  ضمن المسالك والمحطات التي وضعها الصينيون في مشروعهم العمالق.
 .والخصوصية الكثير في السياسة الصينية

نقدية له حول المشروع إلى أن "أهمية اإلقليم في هذه المبادرة تكمن في اعتباره دراسة يشير عزت شحرور في 
ك امة للبضائع الصينية وكذلأحد أهم مصادر الطاقة بالنسبة إلى الصين، أو واحدًا من األسواق االستهالكية اله

 ."لالستثمارات، باإلضافة إلى موقعه االستراتيجي كجسر على طريق المبادرة يوصلها إلى منتهاها في أوروبا
ومن ضمن الممرات المقترحة ضمن المشروع "الممر االقتصادي بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا" الذي 

 .شبه الجزيرة العربية، ويتبع مسار طريق الحرير القديميربط بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا و 
يبدأ الممر من منطقة شينجيانغ الصينية ثم يمر على آسيا الوسطى قبل الوصول إلى الخليج العربي والبحر 

بلدًا في منطقة غرب آسيا  17األبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية، وهو يعبر خمسة بلدان في آسيا الوسطى، و
 .فريقيا بما في ذلك إيران والسعودية وتركيا والكويت وقطر واإلمارات وعمان ومصر وجيبوتيوشمال إ

 تفاعل الدول العربية
أعلنت العديد من الدول العربية عن حماسها لالنضمام للمشروع خاصة في منطقة الخليج التي تبحث عن موارد 

 .جديدة من خالل تنويع االقتصاد بعد أزمة أسعار النفط

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170511122804784.html#a3
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170511122804784.html#a3
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منذ البداية كمساهم في البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، الذي يعتبر الذراع المالي  دخلت اإلمارات
 .مليار دوالر 50للمشروع برأس مال يفوق 

مذكرة تفاهم، تقدر قيمتها اإلجمالية اتفاقية و  21أما السعودية التي وقعت مع الصين، في مارس الماضي، 
وانخراطها في المشروع، ودخلت في دعمها مليار دوالر، وتشمل العديد من القطاعات، فقد أعلنت  65بحوالي 

ال تطوير البنية التحتية. فالصين تعتبر أكبر المصدريين للمملكة كما أنها تستورد نصف شراكة مع الصين في مج
نوات الث سالسفير الصيني لدى السعودية "عن إنجاز عدة مشاريع منذ ثأعلن وقد  .احتياجاتها النفطية من السعودية

مليار دوالر،  9.34بعد طرح مبادرة الحزام والطريق، أهمها مصفاة ينبع ومصنع اإلسمنت في جنوب الرياض بقيمة 
صالح وترقية شبكة  مضيفًا، بأن هناك تسعة مشاريع يجري العمل عليها؛ مثل محطة الكهرباء بالغاز في جازان، وا 

 ."مليار دوالر 5.46اإلنترنت بقيمة 
أن مشاركتها في المشروع ستكون من خالل "إنشاء ميناء دولي في شمال الخليج أعلنت األخرى الكويت هي 

إلى أوروبا  سيا الوسطىالعربي سيجعل الكويت محطة رئيسية لتوصيل البضائع والسلع من الصين وجمهوريات آ
ودول القرن األفريقي وبالعكس". كما ستضع جزرها التسع في الخليج في حيز االستغالل لالستفادة منها في 

أن موقعها بين  وكذلك تعتبر جيبوتي الدولة المحظوظة جغرافيًا، من المستفيدين من المشروع الصيني، إذ .المشروع
من  %20من صادرات النفط العالمية و %10في المسار الذي تمر منه جعلها مضيق باب المندب وقناة السويس 

ع على خارطة قالصادرات التجارية في العالم. وقد أهلها ذلك لنيل الكثير من االستثمارات الصينية وخاصة أنها ت
 .الموانئ الكبرى التي تشملها الممرات االقتصادية للحزام الصيني الجديد

 مليون دوالر في إنشاء ميناء في جيبوتي، 590اتفاقاً يقضي باستثمار  2014منذ عام وقعت وكانت الصين قد 
 .قاعدة عسكريةبإنشاء كما أنها عززت وجودها االستراتيجي هناك 

 العقبات والنوايا
لن يكون تنفيذ الجزء المتعلق بالمنطقة العربية من مبادرة "الحزام والطريق" سهاًل. فالحروب واالضطرابات 

ة وعلى الرغم من أن المبادرة ال تشمل مباشر  لسياسية وعدم االستقرار األمني تشكل أكبر التحديات أمام المشروع،ا
الجو العام في المنطقة يسوده االحتقان السياسي والطائفي ومهدد من طرف الجماعات  دوالً تشقها الصراعات، إال أن

http://www.alroeya.ae/93881/
https://arabic.cnn.com/business/2017/03/16/saudi-king-salman-china-silk-road
https://arabic.cnn.com/business/2017/03/16/saudi-king-salman-china-silk-road
http://www.aleqt.com/2017/05/08/article_1184096.html
http://www.aleqt.com/2017/05/08/article_1184096.html
http://www.alraimedia.com/ar/article/economics/2017/05/12/765353/nr/nc
http://www.alraimedia.com/ar/article/economics/2017/05/12/765353/nr/nc
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/10/161017094758125.html#a1
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/10/161017094758125.html#a1
http://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-/653025
http://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-/653025
http://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-/653025
http://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-/653025
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ك يمكن أن تشكل األجهزة اإلدارية البيروقراطية في الدول العربية كذل .المتطرفة دينيًا ما يرفع من مخاطر االستثمار
عقبة أمام المشروع، فالسياسات العامة للحكومات في المجال االقتصادي والحوكمة واإلدارة، تعتبر أكثر العوامل 

 .تعطياًل لكل خطط التنمية والنهضة االقتصادية في المنطقة
عها من خالل التأكيد على أنه امتداد وتقاطع مع مشاريعها المحلية وتحاول الصين جذب الدول العربية لمشرو 

 .في التنمية والنهضة االقتصادية وليس مشروعًا توسعيًا تريد به الهيمنة
ة التي إطار الدعاية إلى أن "المبادرة تلتقي بالرؤى التنموي نشرتها وكالة األنباء الرسمية الصينية فيورقة تشير 

الكويتية، ورؤية اإلمارات  2035السعودية، ورؤية  2030طرحت في العديد من الدول العربية، بما فيها رؤية 
 إلحياء طريق الحرير، ومشروع تطوير منطقة الدقم االقتصادية في سلطنة عمان، ومشروع تنمية محور قناة السويس

 ."في مصر
قليميًا. إذ ي عن فرانس فورين بوليستنقل  لكن ذلك ال يمكن أن يحجب النوايا الصينية الجيوسياسية عالميًا وا 

بول دير بوتن، خبير العالقات األوروبية الصينية في المعهد الهولندي للعالقات الدولية، قوله بأن "المشروع يجمع 
بين الكثير من أهداف السياسة الخارجية التي تتبعها الصين، وقد يجلب االستثمار الصيني في مشاريع الطاقة 

وحول المحيط الهندي، أرباحًا جيوسياسية أكبر من العوائد االقتصادية،  والسكك الحديدية ومرافق الموانئ في أوروبا
فريقيا وأوروبا، األمر الذي سيخفف عنها الضغوط الجيوسياسية  ما يسمح لها بتعزيز نفوذها السياسي في آسيا وا 

 ."التي تواجهها في شرق آسيا
https://raseef22.com/economy/2017/05/13/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD/ 

 
 ط؟قطار الصين إلى أوروبا: كيف ستتأثر مراكز التجارة والمواصالت في الشرق األوس - 12

 24.01.2017محمد يسري
فبراير الحالي، وصل القطار الصيني المعروف إعالميًا باسم خط الحرير الجديد، إلى محطته النهائية  18في 

مر بكل من كازخستان وروسيا وبالروسيا وبولندا والمانيا وفرنسا، قاطعًا في في العاصمة اإلنجليزية لندن، بعدما 
 .ألف كيلومتر 12رحلته ما يقرب من 

http://arabic.news.cn/2017-05/12/c_136277049.htm
http://arabic.news.cn/2017-05/12/c_136277049.htm
http://foreignpolicy.com/2017/01/04/all-aboard-chinas-new-silk-road-express-yiwu-to-london-train-geopolitics-one-belt-one-road/
http://foreignpolicy.com/2017/01/04/all-aboard-chinas-new-silk-road-express-yiwu-to-london-train-geopolitics-one-belt-one-road/
https://raseef22.com/economy/2017/01/24/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d8%aa%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2/
https://raseef22.com/contributor/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
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القطار الصيني انطلق من محطته األولى في مدينة ييوو الواقعة في شرق الصين، واستغرق ثمانية عشر يومًا 
ال والمخاوف المحتملة لطرق ومحطات التجارة التقليدية للوصول إلى قلب القارة العجوز، حاماًل معه الكثير من اآلم

 .في شتى أنحاء العالم
فما هو التأثير المحتمل والمتوقع لخط السكك الحديدية الصيني الجديد على عدد من مراكز التجارة والمواصالت 

 االستراتيجية المهمة في منطقة الشرق األوسط والدول العربية؟
 ؟ما هي قدرات الطريق الجديد

يأتي خط السكك الحديدية الصيني، كخطوة أولى في مشروع "الحزام والطريق"، الذي أعلنت الحكومة الصينية 
 .2013عن ابتداء العمل فيه في عام 

هذا المشروع الضخم يعمل على إحياء طرق التجارة القديمة بين قارات العالم القديم الثالث )آسيا وأوروبا 
 .(وأفريقيا

الصين الرئيسي من ذلك المشروع الضخم، هو تسهيل  هدفبوليسي األميركية، فإن  وبحسب مجلة فورين
 .من سكان العالم %60دولة، تتركز فيها نسبة  65تجارتها مع 

وتتأتى أهمية ذلك المشروع من حجم االستثمارات الكبيرة التي سيتم ضخها فيه، فقد بلغت التكلفة المبدئية له 
تريليون  4مليار دوالر، ومن المتوقع أن حجم االستثمارات النهائية عند اكتمال المشروع سيبلغ ما يقرب من  250
ستتعرض لخسائر في عوائد استغاللها لمراكزها الجغرافية واللوجستية المهمة ومن المؤكد أن عددًا من الدول  .دوالر

من جراء تشغيل الخط الصيني، كما إن هناك بعض الدول التي من المتوقع أن تتماشى مصالحها االقتصادية مع 
 .هذا المشروع

 إيران: استمرار السيطرة على مسار النفط الخليجي
لن تتأثر بالخط الصيني، فمن المعروف ان إيران تسيطر على مضيق هرمز،  تأتي إيران في مقدمة الدول التي

من تجارة النفط  %40مليون برميل نفط يوميًا، بنسبة تقترب من  175وهو المضيق الذي يشهد تدفق أكثر من 
قلها تختلف نومن المعلوم أن الخط الصيني يقع بعيداً عن المضيق، كما أن نوعية البضائع التي يساهم في  .العالمية

 .اختالفًا كاماًل عن النفط الذي يتم تصديره عبر مضيق هرمز

http://foreignpolicy.com/2017/01/04/all-aboard-chinas-new-silk-road-express-yiwu-to-london-train-geopolitics-one-belt-one-road/
http://foreignpolicy.com/2017/01/04/all-aboard-chinas-new-silk-road-express-yiwu-to-london-train-geopolitics-one-belt-one-road/
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 أقوال جاهزة
قطار الصين وصل برًا إلى لندن.. كيف ستتأثر مراكز التجارة والمواصالت االستراتيجية في منطقة الشرق 

 األوسط؟
لصيني "طريق الحرير اقناة السويس ومواني دبي ومضيقا هرمز وباب المندب.. هل ستتراجع أهميتها بسبب 

 الجديد"؟
حات من لم تصدر أي تصري وفي المستقبل القريب، يبدو أن هرمز سيحتفظ بمكانته أمام الخط الصيني، إذ

جانب الشركة الصينية المنفذة تشير إلى امكانية إقامة محطات للطريق الجديد بالقرب من منطقة الخليج، وهو أمر 
 .شهدها المنطقة العربيةبديهي وسط الحروب والقالقل التي ت

على الجانب اآلخر، ليس من البعيد أن تستغل إيران موقعها الجغرافي المتمّيز، ووقوعها على شواطئ بحر 
قزوين، لتستغل مرور الخط الحديدي الصيني بالقرب من أراضيها، وأن تستفيد من عالقاتها الديبلوماسية المتميزة 

جهة أخرى، في تسويق منتجاتها وسلعها عبر هذا الخط الجديد، وهو  مع الصين من جهة والدول األوروبية من
السيناريو الذي قد يكون متوقعًا في ظل الخالفات المتصاعدة ما بين إيران والواليات المتحدة األميركية، وتهديد 

 .واشنطن بإبقاء العقوبات االقتصادية المفروضة على طهران
ن المتوقع أال يتأثر ميناء جبل علي كثيرًا بالخط الحديدي الصيني م: دبي: المشاركة في المشروع واألرباح

 .وذلك لكون األول يعمل في ربط السلع األجنبية باألسواق الخليجية، والتي ال يمر فيها طريق الحرير حالياً 
أنه  ولكن في الوقت نفسه، فإن هناك مخاوف من تهديد االستثمارات المستقبلية المنوي ضخها في الميناء، إذ

مليون حاوية بحلول عام  22.1عن نية إدارة مواني دبي العالمية لرفع الطاقة االستيعابية للميناء لتصل إلى  أعلن
 .، وهو األمر الذي قد تهدده إقامة طرق فرعية لطريق الحرير الرئيسي2018

شركة مواني دبي العالمية قد تجاوزت المشكالت الجغرافية، وتعاملت مع الخط الحديدي من جانب آخر فإن 
 .الصيني بشكل براغماتي واقعي، بمشاركتها بشكل كبير في أعمال البنية التحتية للطريق الصيني الجديد

يناير السابق، عن توقيعها اتفاقًا مع حكومة كازخستان إلقامة منطقة اقتصادية  16إدارة الشركة في  أعلنتفقد 
خاصة في مدينة أكتاو المطلة على بحر قزوين، وتزامن ذلك اإلعالن مع كون كازخستان هي إحدى أهم المحطات 

http://dpworld.ae/ar/content/11/29
http://www.alhayat.com/Articles/19641647/-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%AF%D8%A8%D9%8A--%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/19641647/-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%AF%D8%A8%D9%8A--%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 .إلى لندن الرئيسة في طريق الحرير الصيني
ومعنى ذلك أن دبي تعمل على االستثمار في ذلك المشروع المهم، وأنها من الممكن أن تعّوض أي خسائر 

 .محتملة عن طريق استغالل خبراتها الواسعة في تقديم المساعدات اللوجيستية لمحطات الطريق الصيني
 تركيا: محاولة اللحاق بالقطار الصيني

ين الجانبين اآلسيوي واألوروبي، من الممكن أن تكون أحد أكثر المتضررين من تركيا التي تنقسم أراضيها ب
 .مشروع طريق الحرير الصيني الجديد

فالبلد صاحب الموقع االستراتيجي المتميز، والذي يشرف على مضيقي البسفور والدردنيل الحيويين، كان 
مشروع مرمراي، والذي يتمثل في إنشاء نفق تحت مضيق البسفور ليكون حلقة وصل ما بين  2013في  نّفذ قد

 .الشرق والغرب، أو باألحرى ما بين العاصمة الصينية بكين والعاصمة اإلنجليزية لندن
لتركي لوزراء امنت تركيا نفسها بالحصول على مكاسب اقتصادية هائلة من ذلك المشروع، حتى أن رئيس ا

حينذاك قد سماه "مشروع العصور". ولكن يبدو أن حسابات األتراك لم تتوافق مع مخططات المارد الصيني، فخط 
الحرير الصيني لم يمّر عبر مشروع مرمراي، وال عبر أي جزء واقع في األراضي التركية، بل تجاوزها ليأخذ مسارًا 

وتبقى اآلمال التركية معلقة على أن تشارك في أحد المسارات الفرعية  .اءشماليًا موازيًا، يمر بروسيا وروسيا البيض
 .لطريق الحرير، تلك التي من المزمع إقامتها في المستقبل القريب

 قناة السويس: ما بين القلق من المنافسة والثقة في اإلمكانيات
 ب من ثمانية مليارات دوالر،، تم افتتاح قناة السويس الجديدة التي كلفت ما يقر 2015في أغسطس من عام 

مليار دوالر في غضون خمسة  13مليارات إلى  5وعقدت الحكومة المصرية آمااًل كبرى على رفع عوائد القناة من 
خالل شهور  %4.8إلى  وصل أعوام. ولكن بداًل من ان تتزايد تلك العوائد فوجئ المراقبون بتراجعها بمعدل كبير،

، وكان ذلك التراجع بسبب بطء حركة التجارة العالمية وانهيار أسعار 2016يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 
وبالتزامن مع تلك المشكالت والصعوبات التي تواجه قناة السويس، يأتي تدشين خط السكك الحديدية  .النفط في العالم

نجلترا ، ليزيد من صعوبة التحديات التي قد تشهدها مكانة قناة السويس وليهّدد أهميتها الرابط ما بين الصين وا 
 .االقتصادية والتجارية في المستقبل القريب

http://www.noonpost.net/content/825
http://www.noonpost.net/content/825
https://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/998081-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-4-8
https://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/998081-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-4-8
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حيث يرى الكثير من الخبراء أن مصر ستضطر إلى تخفيض رسوم المرور في قناة السويس، بعدما ظهرت 
 توسعة وتعميق، وطريق بحر الشمال الذي يتمّيز بقصر قنوات وممرات بديلة مثل قناة بنما التي جرت فيها أعمال

 .وقت الشحن، وطريق رأس الرجاء الصالح الذي رجع له جزء من أهميته القديمة لكونه أقل في تكلفة الشحن
لمهندس قاال وربما ال يمثل خط الصين الجديد تحديًا مماثاًل ومساويًا للتحديات السابقة. فعلى سبيل المثال،

يس، لندن ال يمكن أن يكون منافساً لقناة السو -عالء السعداوي األمين العام للجمعية المصرية للنقل "إن قطار الصين
ين، الصقد يكون ذلك الرأي صائبًا، إذا عرفنا أن الحمولة القصوى لقطار  ."وهو مجرد مشروع لالستهالك اإلعالمي

ألف حاوية،  20حاوية في الوقت الذي من الممكن أن تصل فيه الحمولة القصوى للمركب إلى  200ال تتعدى الـ
 .عن تكلفة النقل البري %25كما أن تكلفة النقل البحري أقل بـ

عتري يهذا باإلضافة إلى أن قناة السويس ستظل الخيار األكثر أمانًا وسالمة لنقل النفط الخليجي، وذلك لما 
 .النقل النفطي البري عبر القطار من صعوبات ومشكالت تأمينية واقتصادية كبرى

ومع ذلك فمن المؤكد أن القطار الصيني سيحرم قناة السويس من عوائد بعض السلع الصلبة المنقولة ما بين 
زيد عن ديد لن تآسيا وأوروبا. وترى بعض الجهات المسؤولة في مصر أن نسبة تأثر قناة السويس من الخط الج

 .الواحد في األلف
 باب المندب: حلم التنمية

من إجمالي حجم المالحة العالمية، سوف يتأثر كثيرًا بالتراجع  %7مضيق باب المندب الذي يشهد مرور 
المتوقع لمرور البضائع الهندية والصينية، ولكنه سيحافظ على مكانته كممر نفطي مهم ألن ناقالت النفط سوف 

 .اتخاذه سبياًل نحو قناة السويستستمر في 
ومن الممكن أن يعود مشروع الحزام والطريق بأثر إيجابي على المنطقة المحيطة بباب المندب، وبجيبوتي 
ومنطقة القرن األفريقي على وجه الخصوص، وذلك في حالة إقامة المشروعات اللوجيستية الكبرى التي أبرمت 

 .مليار دوالر 14.5كلفتها  بلغت ، والتي2014الصين اتفاقياتها مع جيبوتي في عام 
فلو تمت إقامة تلك المشروعات سيصبح باب المندب واحدًا من أهم مراكز طريق الحرير الجديد، وسيعني ذلك 

 .مزيدًا من التنمية لشرق القارة األفريقية

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2015/05/23/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%8014-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2015/05/23/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%8014-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.html
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 ائيل: هل تتعاون مع الصين؟إسر 
اعتادت إسرائيل في األعوام األخيرة على إطالق بعض التصريحات الموسمية المتعلقة بنّيتها إقامة خط سكك 

 .حديدي يربط ما بين ميناء إيالت على البحر األحمر ومدينة تل أبيب الواقعة على البحر المتوسط
مشروع ميناء أشدود الذي من المتوقع أن يسفر عن قناة كما أن إسرائيل تعمل منذ عدة سنوات على تجهيز 

 .مالحية تربط ما بين مدينتي إيالت وأشدود
والحقيقة أنه لم يتم إنهاء أي من المشروعين حتى اآلن، وال يمكن الحكم على النتائج المرجوة والمتوقعة منهما 

عائية، ريع ليست أكثر من مشاريع إعالمية دفي حال تنفيذهما، خصوصاً أن الكثير من المحللين يرون أن تلك المشا
ليس لها من غرض إال تصدير االرتباك والقلق نحو الجارة المصرية، خوفًا من فقدان قناة السويس لمكانتها المنفردة 

 .في المنطقة
 ،ولكن من المهم مالحظة أن جميع المشاريع التي تحاول إسرائيل أن تربط عن طريقها البحرين األحمر والمتوسط

تعتمد في األساس على وجود مشاركة فعالة من الجانب الصيني، وذلك سواء من حيث حجم االستثمارات التي من 
المتوقع أن تضخها الصين في تلك المشروعات من جهة، أو من حيث تنفيذ الشركات الصينية ذات الخبرة لتلك 

لمشروعات كجزء ال يتجزأ من مشروع الحزام إقامة تلك ا المشروعات من جهة أخرى، وهو األمر الذي قد يحمل نية
 .والطريق الصيني على المدى البعيد

https://raseef22.com/economy/2017/01/24/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2/ 

 
 سعودية ومصر أفضل من كوريا الجنوبية وكندا: ال2050االقتصاد العالمي في  - 13

 24.02.2017  22رصيف 
سبانيا خلفه، سيقفز االقتصاد المصري أشواطًا كبيرة عام   .2050تاركًا اقتصادات كوريا الجنوبية وهوالندا وا 

الل العقود الثالثة القادمة إلى األفضل مقارنًة باألوضاع السائدة حاليًا من اختالل كبير في ستتبدل األحوال خ
 .التوازنات المالية وتدهور وضع العملة المحلية والتضخم الذي جاوز كل الحدود

األخير الذي أصدرته مؤسسة "برايس وتر هاووس" منتصف فبراير الجاري، وهي إحدى أكبر التقرير فقد كشف 

https://raseef22.com/economy/2017/02/24/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-2050/
https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d9%8122/
http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf
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 .2050شركات االستشارات المهنية في العالم، عن تغيرات جذرية في االقتصادات المهنية عالميًا بحلول العام 
ات للكثير من االقتصادات الغربية في مقابل صعود االقتصادات خارطة القوى المهنية الحالية ستشهد تراجع

بلدًا استنادًا للناتج المحلي اإلجمالي بحسب تعادل القوة الشرائية، وهو مؤشر يستخدم  32الناشئة، وفقًا لتحليل شمل 
 .لتحديد اإلنتاجية والمعايير االقتصادية لدى الدول

 الشباب سر التقدم
ل المنطقة العربية تم تصنيفهما ضمن قائمة العشرين ألقوى اقتصادات العالم عام مصر والسعودية فقط من دو 

سبانيا وهما من "االقتصادات السبعة 2050 ، وقد تقدمتا على دول ذات اقتصادات صناعية قوية ككوريا الجنوبية وا 
 .حالياً " G7الكبرى 

صل العربي ستتحسن، فاألكيد أنه لن يحهذه المؤشرات ستفتح بارقة أمل في أن األوضاع السائدة في العالم 
 .أكثر مما حصل من حروب واضطرابات

مليار دوالر سيتقدم  1105عالميًا بناتج إجمالي محلي قدره  21االقتصاد المصري الذي يحتل حاليًا المركز 
ر، ثم مليار دوال 2049إلى المركز التاسع عشر وسيرتفع حجم الناتج المحلي اإلجمالي المصري إلى  2030عام 

 .2050مليار دوالر عام  4333سيقفز إلى المركز الخامس عشر عالميًا بحجم ناتج محلي إجمالي قدره 
مليار  1731أما االقتصادي السعودي الذي يحتل حاليًا المركز الخامس عشر عالميًا بناتج محلي يتجاوز 

مليار  2755اإلجمالي في البالد إلى  وسيرتفع الناتج المحلي 2030دوالر سيرتقي إلى المركز الثالث عشر عام 
احتالل المركز نفسه، لكن الناتج المحلي اإلجمالي السعودي سيرتفع إلى حدود  2050دوالر، فيما سيواصل عام 

 .وفقًا للتوقعات 4694
" هدفها خلق اقتصاد 2030مصر رؤية"خطةً إستراتيجية للتنمية المستدامة تحت اسم  2015وأطلقت مصر عام 

"تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على االبتكار والمعرفة، ويقوم على العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة ذات 
 ."نظام أيكولوجي متزن ومتنوع يستثمر في المواهب

" وفيها 2030السعودية رؤية "يها تسمية في المقابل وضعت السعودية مخططًا لمرحلة ما بعد النفط أطلقت عل
 .ُحزمة من المشاريع والبرامج االقتصادية

http://sdsegypt2030.com/
http://sdsegypt2030.com/
http://vision2030.gov.sa/
http://vision2030.gov.sa/
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ويبدو أن الخزان الشبابي في المنطقة هو الذي سيرجح كفتها االقتصادية مستقباًل. إذ يشير تقرير "برايس وتر 
، وبينها االقتصادات العربية، مرده القدرات البشرية الشبابية 2050اديات الناشئة عام هاووس" إلى أن صعود االقتص
 .الهائلة التي تملكها هذه الدول

 15التنمية اإلنسانية العربية األخير، فإن ما يقارب ثلث سكان المنطقة هم من الشباب في أعمار لتقرير فوفقًا 
عامًا، ما يضمن استمرار هذا الزخم السكاني إلى العقَدين المقبلين  15هم عن سنة، وهناك ثلث آخر يقل عمر  29-

 على أقل تقدير،
وُيوفِّر ذلك فرصًة تاريخية يتحّتم على البلدان العربية اغتناُمها. هذه الكتلة السكانية غير المسبوقة في تاريخ 

طاقة هائلة قادرة على دفع عجلة التقدم المنطقة من شباٍب في أهم سنوات القدرة على العمل والعطاء، ستكون 
 .االقتصادي واالجتماعي إذا أتيحت لها الفرصة

 االقتصاديات الناشئة أوالً 
عالميًا، تواصل الصين هيمنتها االقتصادية، إذ تشير التوقعات إلى بقائها في الصدارة إلى منتصف القرن مع 

مليار دوالر بحلول العام  58499ر دوالر حاليًا إلى مليا 21269ارتفاع كبير في الناتج المحلي اإلجمالي من 
2050. 

في المقابل ستتراجع الواليات المتحدة األمريكية إلى المركز الثالث تاركًة مكانها لالقتصاد الهندي الصاعد بقوة 
عام مليار دوالر  8721بعد أن كان يقدر بـ  2050مليارًا في  44128والذي سيصل ناتجه المحلي اإلجمالي إلى 

2016. 
ناتجها  في المقابل ستحافظ روسيا على مركزها السادس عالميًا الذي تحتله حاليًا،لكنها ستنجح في مضاعفة

 .2050اإلجمالي بحلول العام 
وتسجل اقتصادات دول أوروبا الغربية تراجعاً كبيراً فاسحةً في المجال أمام االقتصادات الناشئة. التقهقر األلماني 

 .فرنسي سيجعل الفرصة مواتيًة لصعود االقتصاد اإلندونيسي والمكسيكي والبرازيليوالبريطاني وال
ويشير تقرير برايس وتر هاووس إلى أن االقتصاد العالمي سيتباطأ مع مرور الوقت، لكنه سينحو نحو االعتدال 

 .ي نسبياً ، األمر الذي سيدفع أكثر إلى االستقرار االجتماع2020الملحوظ في معدالت النمو بعد عام 

https://raseef22.com/economy/2016/12/02/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%AE%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
https://raseef22.com/economy/2016/12/02/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%AE%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
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ويفسر هذه التحول في خارطة القوى االقتصادية المهيمنة مع حلول منتصف القرن الحالي، بأن االقتصاديات 
الناشئة ستخلق مستقباًل مناخات جاذبة لالستثمار ووجهات للعمل والعيش وخاصة جذب المواهب مع توجه بعض 

ي الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي أو المواقف الدول ذات االقتصاديات المتقدمة إلى الحمائية، كما حدث ف
 .االقتصادية التي أطلقها الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب

https://raseef22.com/economy/2017/02/24/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D
8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2050/ 

 
 "ردا على مبادرة "طريق الحرير الجديد - 14

 االتحاد األوروبي يطلق استراتيجية آلسيا تشكل منافسًا الستراتيجية الصين

 
مع تزايد الشكوك بشأن مشروع الصين للبنية التحتية التجارية الهائل "الحزام والطريق" يطلق االتحاد االوروبي 

 .كاهل الدول المستفيدة بأي ديون ال تستطيع سدادهاخطة بديلة آلسيا يقول أنها لن تثقل 
يتوقع أن توقع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي "استراتيجية آسيا للتواصل" الجديدة التي تهدف إلى تحسين 
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العالقات في مجاالت النقل والتكنولوجيا والطاقة وفي الوقت ذاته تعزيز المعايير الخاصة بالبيئة والعمل. ومن 
 قرر أن يتم توقيع االستراتيجية الجديدة خالل قمة كبرى لقادة اوروبا وآسيا الشهر المقبل.الم

وتؤكد بروكسل على أن االستراتيجية ليست ردا على أي جهة أخرى ولكن إطالقها يأتي في الوقت الذي تنحسر 
حاء د وطرق وموانئ في أنفيه االضواء عن مبادرة بكين "طريق الحرير الجديد"، التي تهدف إلى بناء سكك حدي

 العالم باستخدام قروض صينية بمليارات الدوالرات.
وقالت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي فيديريكا موغيريني أن المحادثات تجري منذ عدة أشهر مع عدد من 

 الدول اآلسيوية "المهتمة بتجربة الطريقة األوروبية"
 تحدي مبادرة بكين "طريق الحرير الجديد"

افت موغيريني: "ستهدف مبادرتنا إلى استحداث الوظائف الجديدة والنمو االقتصادي ومنح المجتمعات وأض
المحلية المزايا والفوائد". وتابعت "ال استطيع أن أقول أن هذه المبادرة مختلفة عن اقتراحات آخرين، ولكن هذا هو 

 اقتراحنا".
ة أقوى كلود يونكر إلى سياسة خارجي-ضية األوروبية جانوتأتي االستراتيجية الجديدة بعد أن دعا رئيس المفو 

في االتحاد األوروبي تتناسب مع قوته االقتصادية لمواجهة استراتيجية الرئيس االميركي دونالد ترامب "اميركا أوال" 
 وانخراط الصين النشط في إفريقيا وآسيا.

ة ترمي إلى تقويته. صاد. والقمة الصينية اإلفريقيبات تأثير الصين في إفريقيا كبيرا، سيان في السياسة وفي االقت
 .مليار دوالر للمساعدات واالستثمارات في الدول األفريقية 60وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتخصيص 

هيجمانز، وهو خبير العالقات بين االتحاد االوروبي وآسيا في معهد كلينغيندايل في هولندا، -ويقول مايكي اوكانو
درة "خطوة مهمة جدا" بعد انتقاد بعض األوساط لالتحاد األوروبي بأنه بطيء في رده على أسلوب القوة إن المبا

 الناعمة الذي تتبعه الصين.
وأضاف: "ال نستطيع أن نتهمهم بعد اآلن بأنه ليس لديهم رؤية. التحدي هو كيف يمكن أن نحول هذا إلى بديل 

 من المال" مؤكدا "ال أحد يمكنه منافسة األموال الصينية".حقيقي لبعض الدول، ألن ذلك يتطلب الكثير 
صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت سابق هذا الشهر أن تجارة الصين مع دول "الحزام والطريق" 
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مليار دوالر. ولكن بعض الدول بدأت تفكر ف يما إذا  60مليارات دوالر، فيما فاق االستثمار المباشر  5تجاوزت 
فاصيل الدقيقة ورغم أن الت ود المرتبطة بهذه األموال ستشكل عبئا عليها بدال من أن تعود عليها بالفائدة.كانت القي

ر لم توضع بعد، فإن المشروع يؤكد على أهمية "المعايي -بما في ذلك مسألة التمويل الحساسة  -للمشروع االوروبي 
 ة لمشاريع البنى التحتية".االجتماعية والبيئية العالية" وأهمية "االستدامة المالي

بحجة أن  2013ويبدو أنه تم وضع ذلك لمواجهة االنتقادات الكبيرة لمشروع الحزام والطريق الذي أطلق في 
 السخاء الصيني يخلق فعليًا مصائد ديون.

 مخاوف من هيمنة الصين على دول ضعيفة
عامًا  99الصين عقد إيجار لمدة  وتزايدت هذه المخاوف العام الماضي عندما اضطرت سريالنكا إلى منح

 مليار دوالر. 1,4لميناء استراتيجي بسبب عدم قدرتها على سداد قروض لمشروع قيمته 
صادرات رخيصة من الصين تدمر اقتصاديات الدول اإلفريقية: الصين دمرت بصادرات مدعومة األسواق 

 ك رخيصة من الدراجة إلى مصباح اليد ومناإلفريقية، السيما بصادرات رخيصة من شركات حكومية بمواد استهال
الشمعة إلى البراد"، يقول روبرت كابيل، وهو اقتصادي في التنمية في جامعة اليبتسيغ. فالتجارة الحرة التي يروج 

 .لها رئيس كينيا عبر التلفزة الصينية ساهمت في النهاية في تدمير الصناعة في البلدان اإلفريقية
آب/أغسطس عندما قالت ماليزيا أنها تخلت عن ثالثة مشاريع تدعمها بكين من بينها كما تزايدت المخاوف في 
مليار دوالر، فيما تعهدت باكستان، التي كانت حتى وقت قريب من المتحمسين  20مشروع بناء سكة حديد بقيمة 

 للحصول على قروض صينية، بالشفافية وسط مخاوف من عدم قدرة البالد على سداد الديون.
ل فيليب لو كوري من برنامج أوروبا وآسيا في مؤسسة كارنيغي انداومنت للسالم الدولي إنه مع تزايد أهمية ويقو 

األمن المعلوماتي بالنسبة للعديد من الحكومات حول العالم، فإن اصرار االتحاد األوروبي على الشفافية قد يكون 
 ي".أكثر جاذبية من االنخراط مع الصين في "طريق الحرير الرقم

وأضاف لو كوري أن هذا المشروع "يسمح لشركات االتصاالت الصينية ببناء بنى تحتية في هذه الدول، ما 
 يتيح لهذه الشركات الوصول إلى البوابات والمنصات االلكترونية وأي شيء رقمي".

ماد على عتوأشار إلى أن بعض الدول بدأت تدرك "أنه ليس من الجيد وضع البيض كله في سلة واحدة، وأن اال
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االمبراطورية الصينية يشكل مخاطرة كبيرة خصوصا عندما يتعلق األمر بالتحكم في المعلومات والتكنولوجيا". )أ ف 
 ب(

https://ar.qantara.de/content/%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-
%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%8B 

 
 2017خريطة االقتصاد العربي والعالمي للعام  - 15

 2017 يناير 01 كاتب سوري، ماجستير اقتصاد سياسي في الشرق األوسط مناف قومان
معظم الموازنات المالية تقر  2017غًدا اإلثنين سيكون أول يوم عمل في البلدان العربية في أول يوم من العام 

وفق العام المالي المعتمد بتواريخ مختلفة، هذا من حيث الدول وميزانياتها المالية، أما من حيث الشركات الكبيرة 
عد البدء بميزانية جديدة وفتح دفتر حساب جديد مع بداية كل عام بوالصغيرة فأغلبها عمدت إلى تصفية حساباتها و 

عالن النتائج المالية. فماذا سيحمل العام الجديد لالقتصاد العالمي؟  إغالق ميزانية العام الذي سبقه وا 
 الواليات المتحدة: ترامب سيدخل البيت األبيض

يناير/كانون الثاني الجاري، هذا  20يض في أهم وأكبر حدث على مستوى العالم هو دخول ترامب للبيت األب
بل أيًضا على مستوى االقتصاد األمريكي  على المستوى السياسي وحسابات الرؤساء فحسب الحدث ليس مهًما

 والعالمي. فالرجل سيحمل سياسات مالية ونقدية جريئة ستؤثر على الدوالر واالقتصاد األمريكي في حال تطبيقها.
مب سياسات الفيدرالي األمريكي في عهد أوباما ورئيسته جانيت يلين، ووعد أنه سيعمل إذ سبق وأن انتقد ترا

على إعادة الدوالر واالقتصاد األمريكي إلى قوته. وهو ما انعكس بالفعل على أسواق المال األمريكية إذ ارتفعت 
تائج قد تحمله وعود ترامب من نما  معظم مؤشرات األسواق المالية بسبب موجة التفاؤل التي حملها ترامب لهم جراء

https://www.noonpost.com/author/8692
https://www.noonpost.com/author/8692
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 إيجابية على االقتصاد األمريكي والعالمي.
مرات خالل العام الحالي وهذا من شأنه تكريس قوة  3إذ من المتوقع بأفضل األحوال أن يتم رفع سعر الفائدة 

واء بشكل لمتحدة سالدوالر أكثر وسحب رأس مال من البنوك والصناديق حول العالم للعودة واالستثمار في الواليات ا
 مباشر أو غير مباشر.

ومن جهة أخرى فقد وعد بالتوسع في اإلنفاق على البنية التحتية لخلق فرص عمل كثيرة والتوسع في اإلنفاق 
ترليون دوالر تقريًبا وبالتالي سيعمل  19الحكومي في هذه الظروف سيتطلب توسيع الدين أكثر علًما أنه يقف عند 

ما يؤدي إلى تهافت البنوك الكبرى األمريكية إلصدارها والمستثمرين لشراءها. ومن جانب  على إصدار سندات دين
آخر يعد ترامب بإلغاء قانون إصالح وول ستريت وحماية المستهلك الذي يقوم على دمج الهيئات التنظيمية والتنظيم 

، حيث يرى 2008ة عالمية في العام الشامل للنظام المالي لتقييم الخطر المالي بعدما تسببت البنوك بأزمة مالي
البنوك من القروض ألنها تخضع لرقابة صارمة، وهذا  ترامب أن هذا القانون أوقف النمو االقتصادي بسبب خشية

 برأيه يحد من النمو ويقلص فرص العمل.

 يناير الجاري 20ترامب سيدخل للبيت األبيض في  
تصاد األمريكي بعد تولي ترامب إذ وعد بخففض مستويات ويأتي بند اإلصالح الضريبي أحد أهم حافز لالق

لغاء أخرى وتخفيف العبأ عن األنشطة التجارية بخفض نسبة الضريبة  الضريبة من خالل خفض ضرائب معينة وا 
وينوي ترامب إصالح الميزانية  %35 -32وفرض ضريبة على البضائع المستوردة تتراوح نسبتها بين  %15إلى 

 وهو ممكن فعال في ظل االنتعاشة األخيرة التي حققها االقتصاد األمريكي. %6بنسبة ال تقل عن وتنمية االقتصاد 
وغني عن التعريف أن انتعاش االقتصاد األمريكي وصعود الدوالر سيقوض االقتصادات الناشئة ويجعلها تخطط 

 ة الصعبة في بلدانها.مالًيا بشكل أكثر مرونة بسبب اعتمادها على االستثمارات األجنبية وتوفر العمل
 دوالر 65تطبيق اتفاق أوبك والنفط إلى 

مليون برميل يومًيا حسب المتفق  1.8حدث بارز عالمي آخر هو استحقاق اتفاق خفض اإلنتاج بما يقرب من 
دولة، إذ من المتوقع أن  22عليه بين منظمة المنتجين المصدرين في أوبك وخارجها حيث بلغت الدول المتفقة 

سينجح  عاًما بارًزا ومميًزا عن األعوام السابقة بالنسبة إلى السوق النفطية. وبحسب معظم المحللين 2017لعام يكون ا
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عطاء دفعة قوية للسوق نحو استعادة التوازن.  اتفاق خفض اإلنتاج في الحد من تخمة المعروض وا 
واستقرار السوق النفطية حول هذا  دوالر، 65ومن المتوقع أن يدور سعر برميل النفط خالل العام الحالي حول 

على  %50السعر سيقود إلى نمو اقتصادي جيد لكل الدول. ويذكر أن خام برنت تمكن من تحقيق ارتفاع بواقع 
 .2009وهو األكثر منذ العام  2016أساس سنوي لعام 

 50بريطانيا أمام تحدي تطبيق المادة 
طبيق المادة من خالل ت ريكست وخروج بريطانيا من التكتللقاء آخر في قضية الب االتحاد األوروبي سيكون في

التي تنص على إبالغ بريطانيا المجلس األوروبي المؤلف من زعماء دول االتحاد بعزمها على مغادرة االتحاد  50
 األوروبي.

روج، خوفي الوقت الذي طالب فيه زعماء أوروبيون باإلسراع في تطبيق المادة وأن تتقدم على الفور بطلبها لل
كما قال  50صرح وزراء في حكومة تيريزا ماي أن خروج بريطاينا لن يتم بتسرع وليس هناك حاجة لتحريك المادة 

سيكون حتى نهاية  50وزير الخارجية بوريس جونسون، بينما أشارت رئيسة الحكومة ماي بأن تفعيل المادة 
 مارس/آذار المقبل.

 50حاد األوروبي وفق المادة بريطانيا تستعد لطلب المغادرة من االت 
وخروج بريطانيا من التكتل سيكون له تبعات على عملتها الجنيه االسترليني واليورو األوروبي وبال أدنى شك 
سيضع بريطانيا أمام وضع صعب للتعامل مع الشركات األجنبية ومعدل النمو االقتصادي واالتفاقيات التجارية مع 

مركز -نه أن يعكس أزمة قد ترتد على االقتصاد العالمي لحجم ووزن بريطانيا ولندن أوروبا ومع العالم. وهذا من شأ
 في أوروبا والعالم. -المال العالمي

 فرنسا على موعد مع اليميني فرانسوا فيون
من األحداث األخرى التي من المحتم أن ينتظر المستثمر نتيجتها حول العالم؛ االنتخابات الرئيسية في فرنسا 

برزت فرانسوا فيون عن الحزب اليميني وانتكاسة في اليسار الفرنسي، ومن شأن وصول فيون إلى الشانزيليزيه والتي أ
أن يحدث فرقا في السياسة االقتصادية الفرنسية إذ من المتوقع حسب ما أعلن الرجل أن يتخذ قرارات صارمة 
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 إلصالح االقتصاد الفرنسي حتى لو كانت قاسية على حد زعمه.
يون بأنه ليبرالي جًدا وذكر في بداية عهد نيكوال ساركوزي أن فرنسا في حالة إفالس، إذ من المقرر يوصف ف

أن يعمل على إلغاء نصف مليون وظيفة من القطاع العام وتخفيف المساعدات االجتماعية للفرنسيين وتمديد ساعات 
ث ذلك فإن موجة من التخبط سيحل في عاًما. وفي حال حدو  69أسبوعًيا ورفع سن التقاعد إلى  39العمل إلى 

 األسواق المالية الفرنسية خصوًصا والعالمية عموًما بسبب التغيير الذي سيحدثه فيون في االقتصاد.

 اليميني فرانسوا فيون يفاجئ الجميع ويترشح عن اليمين الفرنسي 
 ميركل ضد التيار الشعبوي

عد نتخابات الرئيسية في رييع العام الجاري ومن غير المستبوتنتظر ألمانيا أيًضا أكبر اقتصاد في أوروبا، اال
أيًضا أن تحمل هذه االنتخابات صعود اليمين، فالمنافسة ال تزال مستعرة بين االئتالف الحاكم بزعامة ميركل والتي 

اسة الهجرة يأعلنت ترشحها لوالية رابعة واألحزاب األخرى. يذكر أن ألمانيا تشهد تنامي للتيار الشعبوي الرافض لس
 .2015واستضافة الالجئين حيث استضافت ألمانيا قرابة مليون الجئ في العام 

وال يزال من المبكر القول أن التيار الشعبوي سيفوز في االنتخابات القادمة، ولكن الجدير بالذكر أن أي أثر 
 اد األوروبي.بير في قيادة االقتصسلبي في ألمانيا سينعكس على االقتصاد األوروبي بشكل أعمق لما أللمانيا دور ك

  تركيا في الواجهة 
مر عام عصيب على االقتصاد التركي إذ سببت العوامل السياسية واألمنية هزات كبيرة على االقتصاد أدت 
النخفاض قيمة العملة المحلية وانخفاض في عدد السياح ومؤشرات أخرى. بينما غادرت تركيا ذلك العام آملة أن 

المالهي  إال أن اسطنبول استفتحت عامها الجديد بعملية مسلحة في إحدى الجديد أكثر ازدهاًرا واستقراًرا.يكون عامها 
 شخًصا. 65شخًصا من جنسيات مختلفة وجرح ما يقرب من  35الليلية قتل فيها 

، 2016ام عتختلف عن غيرها من التفجيرات األخرى التي حدثت طوال ال بعيًدا عن ذلك التفجير وآثاره التي ال
سيكون عام االستثمار في تركيا وزيادة فرص  2017فإن الحكومة التركية وبرئاسة بن علي يلدريم أشارت أن عام 

 العمل وعام النجاح ورفع حجم الصادرات.
حيث خصصت الحكومة نسبة كبيرة من ميزانتها للمشاريع االستثمارية من خالل تقديم الحكومة القروض لجميع 
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جال األعمال خالل العام الحالي ألنه ال يمكن للحكومة وحدها أن تحقق كل األهداف على حد زعم المستثمرين ور 
 يلدريم.

 
مليارات ليرة تركية ألصحاب الشركات وأرباب العمل بغرض االستثمار وستعمل  10وذكر أن الحكومة ستدفع 

المناسبة  رباب العمل وتسعى لخلق الظروفالحكومة على تغيير نسبة الضرائب وتقوم بتحقيق العدالة بين العمال وأ
 من أجل رفاهية الشعب التركي، كما أشار لذلك يلدريم.

م توجيه بحك كالم رئيس الحكومة يدلل على توسع في اإلنفاق الحكومي وهذا من شأنه أن يرفع معدالت النمو
ة فقد أغلقت ما يخص الليرة التركياإلنفاق إلى قنوات استثمارية ويخفض من معدالت البطالة والفقر بالنتيجة، وفي

يناير/كاون  2ليرة مقابل الدوالر وهو سعر ستفتتح به تعامالتها ألول يوم عمل غًدا اإلثنين  3.50بالقرب من 
الثاني، وسيسعى المركزي من خالل سياسته النقدية الحفاظ على هذا المستوى في األشهر المقبلة، من خالل تحريك 

 معدل تضخم منخفض، آخذا باالعتبار قوة الدوالر ورفع الفائدة األمريكية من قبل الفيدرالي.سعر الفائدة واستهداف 
 تونس تتأمل في ظل الصعوبات والتحديات

في الشهر الفائت من العام  2020بالنظر إلى االقتصاد التونسي واألمل الذي بعثه مؤتمر االستثمار تونس 
. مع بقاء بعض التفاؤل من حيث 2017ونسي يواجه صعوبات في العام الماضي فإن الخبراء رأوا أن االقتصاد الت

 االستقرار الحكومي والتحسن الطفيف على مستوى عودة االستثمار الخاص.
وفيما يخص التحديات بعضها بتعلق بالشق االجتماعي حيث ال يزال الوضع متردًيا جراء االحتياجات الملحة 

اجية، والشق األمني من حيث االستقرار والتهديدات األمنية إذ شكل اغتيال الزواوي المتزايدة وفقدان ثقافة العمل واإلنت
هاجًسا أمنًيا وتحدًيا للحكومة واآلخر يتعلق بالشق المالي من حيث اإلجراءات في قانون المالية والتراجع المتوقع 

ياسته على لرئاسة وكيف ستنعكس سفي قيمة الدينار التونسي أمام الدوالر والشق السياسي المتعلق بوصول ترامب ل
 تونس.

وشهدت محركات النمو التقليدية وهي  %1.5سجل االقتصاد التونسي العام الماضي معدالت نمو منخفضة 
ونسبة   2017في العام  %2.5االستثمار والتصدير واالستهالك ضعًفا ملموًسا بينما من المتوقع تسجيل نسبة نمو 
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 .%63.8وتداين بنسبة  %3.6تضخم عند 
 االقتصادات الخليجية تنتعش مع انتعاش النفط

اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستتأثر بشكل إيجابي مع كل صعود في سعر النفط إذ تعتمد في بناء 
ميزانياتها على إيرادات النفط، فإذا ارتفعت اإليرادات ارتفع معها اإلنفاق على الشركات إلقامة المشاريع وارتفعت 

 بدالت وأشياء كثيرة أخرى وعليه سيحدث نمو في االقتصاد وينتعش.الرواتب وال
فقد تكبدت ميزانيات الدول  2014وفي حال العكس كما حصل إبان هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام 

 الخليجية عجز مالي واستدانت لتغطية العجز وفرضت إجراءات تقشفية ورفعت الدعم عن بعض السلع والخدمات.

 
ليصل إلى حدود  2017قتصادية عديدة أشارت إلى تحسن في النمو لدول مجلس التعاون في العام تقارير ا

 بعدما تراجع في العام الماضي متأثًرا بتقلص اإلنفاق الحكومي وتراجع السيولة المحلية. 3.4%
 االقتصاد المصري: النزيف يستمر

الماضي إذ عملت الحكومة المصرية على تعويم ربما كان االقتصاد المصري األسوأ من حيث األداء في العام 
سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات ومن بينها المحروقات والكهرباء، في الوقت الذي 

بينما ارتفع معدل التضخم والواردات من الخارج فضال عن  ال تزال معدالت االستثمار والسياحة والصادرات متدنية
 ة.الفقر والبطال

 21يتوقع العديد من االقتصاديين والشركات العاملة في مصر أن يصعد سعر صرف الجنيه مقابل الدوالر إلى 
جنيه مع عدم إمكانية للهبوط في ظل الظروف الحالية، ويتوقع خبراء أن يقفز المعدل العام لألسعار بنسبة تتراوح 

 %27مختلفة ومن بينها الفقراء الذي بلغت نسبتهم مكرًسا ضغًطا مستمًرا على طبقات المجتمع ال %30 -25بين 
 .%35في العام الماضي أما في العام الحالي فمن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 

 
عن اقتصادات العالم وتوقع أن يحقق  2017بينما نشر معهد ستراتفورد األمريكي لألبحاث توقعاته لعام 
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كر أن الحكومة ستسعى لجذب التمويل من الشركات الخليجيين عبر وذ 2017االقتصاد المصري استقراًرا في العام 
 https://www.noonpost.com/content/15951   االستثمارات.

 
 يشعل حرب الموانئ في الخليج« الحزام والطريق»مشروع  - 16 

  2019نوفمبر  12القبس في اقتصاد 
ريعة وغير المسبوقة خالل السنوات العشر شهدت منطقة الخليج العربي سلسلة من األحداث والتطورات الس

األخيرة، وهي دائمًا وأبدًا محط أنظار واهتمام العالم، وذلك ألسباب عديدة، منها جغرافية وسياسية واقتصادية، 
 وأهمها النفط والغاز. 

ل و فعلى الصعيد االقتصادي، فهي تمتلك إمكانات وقدرات اقتصادية هائلة، وتشّكل قيمة صادرات وواردات د
 مجلس التعاون الخليجي في االقتصاد الدولي أكثر من تريليون دوالر سنويًا. 

، بدأت مالمح نوع جديد من الصراعات تطفو على السطح بين الدول المطلة على الخليج العربي 2013وفي 
 لمنطقة. اوبحر العرب، وهو صراع الهيمنة على المالحية البحرية التجارية، خصوصًا مع ظهور منافسين جدد في 

تلك الحرب التي دارت رحاها بما تسمى حرب الموانئ جعلت كل دولة تعد عدتها وتجيش إمكاناتها في مواجهة 
فها مع وتحال« الحزام والطريق»هذا التحدي الجديد، خصوصًا بعد ما أعلنت الصين عن مشروعها االستراتيجي 

 يتنافس على المالحة في الخليج العربي ر العرب. باكستان من خالل االستثمار في ميناء جوادر المطل على بح
دول )الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر،  9ميناء ما بين تجاري وصناعي وثانوي في  43ما يقارب 

 مليار 100عمان، اإلمارات العربية المتحدة، إيران، الهند، باكستان(، وُيقدر حجم االستثمارات في هذه الموانئ بين 
، وهذا المبلغ الضخم والعدد الكبير من الموانئ كفيالن بأن يرسما شكل وحجم 2029مليار دوالر حتى  150و

التنافس المستقبلي للمالحة البحرية في الخليج، فضاًل على أن جميع الموانئ قريبة بعضها من بعض، ما يجعل 
وز موضع قدم في أهم ممر مالحي بالعالم، والف المنافسة بينها أكثر شراسة. وكل الدول تسعى جاهدة ألن تحجز لها

بحصة من هذه السوق العمالقة، وتعزز موقعها االقتصادي، وكما هو معروف من يسيطر على الموانئ الكبرى 
 يسيطر على التجارة الدولية. 
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وهذا ما جعل الدول المتنافسة تبحث عن شراكات أو تحالفات تنضم إليها حتى تضمن وجودها داخل إطار 
وقطر، والمحور  الباكستاني -المنافسة، وعلى إثرها تشكلت تحالفات دولية بين قوى المنطقة، المحور األول الصيني 

يران واإلمارات، باإلضافة إلى دعم القطبين التقليديين: الواليات المتحدة األميركية تدعم المحور الهندي  الثاني الهند وا 
 اإليراني.  -

تدعم الصين وباكستان، وأيضًا هناك تقارير إعالمية تشير إلى أن روسيا عرضت أما القطب اآلخر روسيا، ف
على إيران استثمار ميناء بندر عباس اإليراني، لكن إيران نفت ذلك. موانئ اإلمارات سيطرت الموانئ اإلماراتية 

ل القريبة في محيطها، عقود طويلة من دون منافسة أو مزاحمة أي من الدو  3على المالحة البحرية والتجارية لمدة 
عادة التصدير في الخليج العربي وأفريقيا والشرق األوسط، وهي  60وتستحوذ اإلمارات على نحو % من التجارة وا 

 (. 2019دولة ) 120شركة عالمية من  6400موطن ألكثر من 
ناء ميناء امت ببويعود تفوق اإلمارات السباب عديدة منها موقعها الجغرافي في وسط الخليج، وهي أول دولة ق

وبنية تحتية وتقنية متطورة مربوطة بمنطقة حرة وخطوط مواصالت جيدة متصلة بمطارات وطرق، وكذلك الطاقة 
االستيعابية الكبيرة للحاويات. وفي المقابل نجد دول الخليج لم تعر أي اهتمام لهذا القطاع. الحزام والطريق ما إن 

يران أطلقت الصين مبادرتها وبدأت بالخطوات  العملية في سبيل تحقيق مشروع الحزام والطريق، حتى قامت الهند وا 
باتخاذ خطوات استباقية تجاه المشروع، وانضمت اليها الحقا دولة اإلمارات العربية، فكل دولة من هذه الدول لديها 

الخاسر  تكون الباكستاني، وقد تعرض موانئها للخطر، فمثال اإلمارات قد -مخاوف كثيرة من المشروع الصيني
األكبر من المشروع، ويتزايد قلقها من ان تفقد موقعها المالحي التجاري كنقطة ترانزيت، أما الهند فيكمن تخوفها في 

 سببين، هما: 
تهديد مباشر لموانئها وفقدان بعض أسواقها التجارية بالمنطقة، وثانيا ان مشروع الحزام والطريق يمر في منطقة 

ا مع باكستان، وسوف تكون المنطقة تحت الحماية الصينية، أما بالنسبة إليران فإن المشروع كشمير المتنازع عليه
يهدد تجارتها مع أفغانستان، التي تعتمد اعتمادا كليا على موانئها في وارداتها وصادراتها، وفي الوقت نفسه تطمح 

  الن تستفيد من هذا التحالف اقتصاديا وسياسيا وتفك عزلتها االقتصادية.
مليار  45سنة، وتقدر تكاليفه بـ 45ميناء جوادر)باكستان( ُيمثل هذا الميناء شراكة بين الصين وباكستان لمدة 
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قليم شينجيانغ، وهو أحد أهم األقاليم الصناعية في شمال غرب الصين، ومن  دوالر، وسيربط ما بين باكستان وا 
إلى جميع أنحاء العالم من دون أي معوقات،  خالله تكون الصين قد أمنت طريقا آخر لضمان وصول بضائعها

وكذلك تعزز مركزها كقوة اقتصادية كبرى. ومع انطالق المشروع تكون الصين قد رسمت قواعد جديدة للعبة في 
 المنطقة ككل، وأشعلت منافسة شديدة بين الدول المطلة على الخليج السيما اإلمارات والهند وايران. 

مشروع الصيني هو باكستان حيث منطقة جوادر تقع في إقليم بالوشيستان وهو اقليم المستفيد األكبر من هذا ال
نائ جدا وسوف يكون بالمستقبل القريب أهم مركز مالحي وتجاري بالمنطقة والعالم وسوف يضيف قيمة مضافة 

مملكة السعودية التي لكبيرة لالقتصاد الباكستاني وسوف يجلب لها استثمارات أجنبية كبيرة تقدر بالمليارات وأولها ا
من قيمة  15أعلنت رغبتها في االستثمار بالميناء وقطر كذلك قبل ذلك أعلنت عن رغبتها في استثمار ما قيمته %

المشروع. ميناء الدقم )عمان( تحتل سلطنة عمان موقعا استراتيجيا مميزا على بحر العرب ومدخل الخليج العربي 
طول شواطئ السلطنة وهي سبعة موانئ، منها ميناء السلطان قابوس في ولديها شبكة من الموانئ ممتدة على 

مسقط، وميناء صاللة بظفار، وميناء الدقم في محافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بشمال الباطنة، وميناء 
لدقم اشناص بشمال الباطنة أيضًا، وميناء خصب بمسندم، ومرفأ مشنة ومصيرة. ومن أهم موانئ السلطنة هو ميناء 

ويحتل موقعًا استراتيجيًا يطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وله ميزة جيوسياسية تجعل منه أهم وأكبر ميناء 
 بمنطقة الشرق األوسط في المستقبل القريب. 

مليارات دوالر.  4.4مليار لاير عماني ما يعادل  1.7وضخت الحكومة العمانية استثمارات في ميناء الدقم تقدر بـ
مح سلطنة عمان من وراء خطة تطوير ميناء الدقم بأن تصبح مركزًا متكاماًل للخدمات اللوجستية ومتعدد وتط

الخدمات، وتكون موانئها البحرية ضمن الدول العشر األوائل في األداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 
ى دولة دبي لد -للبلد. ميناء جبل علي  م وأن يصبح قطاع النقل واالتصاالت ثاني مصدر للدخل القومي2040

 اإلمارات موانئ بحرية تعتبر من المراكز الدولية واإلقليمية المهمة بالعالم. 
عاًما منذ  30ويعتبر ميناء جبل علي أفضل ميناء بحري في الشرق األوسط والخليج العربي والعالم على مدى 

للحاويات في العالم، وعلى مدار العقود الماضية تمكنت  ، ويصنف بين أكبر عشرة موانئ1979أن تم افتتاحه في 
اإلمارات من خالله من التربُّع على عرش المالحة وخدمات الموانئ والتجارة البحرية في الشرق األوسط والخليج 
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ة ستيميناء حول العالم مما يساعدها في تقديم خدمات لوجي 150العربي، ويتبع شركة موانئ دبي العالمية المرتبطة بـ 
. وتستحوذ الموانئ البحرية في 2019مليارات دوالر في النصف األول من  3.46مميزة وقد حقق الميناء إيرادات 

من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول مجلس التعاون  60دولة اإلمارات على نحو %
 الخليجي. 

هذا القطاع بالمنطقة، بل ظهرت عدة موانئ حديثة وأصبحت  لكن أخيراً لم تكن اإلمارات هي الالعب الوحيد في
منافسة لها. وما يقلقها أكثر هو أن تفقد مكانتها كمركز مالحي تجاري، فقبل االعالن عن مشروع جوادر الصيني 

مات تستطيعان من خاللها أن يكونا منافًسا قويًّا لدبي، قام ف الباكستاني وجدت الدوحة وعمان نفسيهما تمتلكان مقوِّ
كل منهما بانشاء ميناء حديث خاص به على غرار ميناء جبل علي، وهو ميناء حمد في قطر الذي افتتح في 

وفعال بدأت مالمح التأثر خصوصا مع بداية األزمة الخليجية. ميناء  2013عمان في سنة  –وميناء الدقم  2016
ى ، فهو أحد أهم مشاريع البنية التحتية الكبر قطر هو أحدث ميناء بالخليج العربي، يقع في جنوب البالد -حمد 

كمرحلة أولى  2016وافتتح الميناء رسميا في ديسمبر  2030التي خططت لها دولة قطر إلنجازها وفقا لرؤية قطر 
مليار دوالر لبناء بنية تحتية متكاملة ما بين شبكات الطرق  140مليارات دوالر، وقد خصص له ميزانية  7.4بتكلفة 
البحرية والجوية والسكك الحديدية على أن يصبح مركًزا لوجستًيا إقليمًيا في المنطقة، والذي سيساعد في البرية و 

تحقيق رؤية قطر. ويتمتع الميناء بأحدث األنظمة والتكنولوجيا، األمر الذي عزز قدرته التنافسية بالمنطقة وتصل 
ء حمد جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها ماليين حاوية نمطية بالسنة.، كما يستقبل مينا 6طاقته إلى 

كيلومترمربع. جاء موعد افتتاحه في الوقت المناسب بالنسبة لقطر تزامنا األزمة.  26وأوزانها، ومساحته تمتد الى 
 ولقطر موانئ أخرى مثل ميناء الدوحة، وهو اقدم ميناء ويتسع لمليون حاوية سنويا، باإلضافة إلى موانئ رأس لفان،
ومسيعيد، ومصب حالول، والرويس، التي تديرها شركة الموانئ القطرية. وبذلك يكون ميناء حمد المنافس األقوى 
واألهم بعد موانئ عمان للموانئ لإلماراتية التي تسعى دائما للحفاظ على هيمنتها على المالحة في المنطقة، ومع 

ة لف الصيني الباكستاني باتت المنافسة بين دبي والدوحالتوسع القوي والسريع لميناء حمد وانضمامها الى التحا
إيران ميناء تشابهار في ايران الواقع في والية بلوشستان في جنوب شرقي إيران وقريب  –شديدة جًدا. ميناء تشابهار 

ار بهكيلو عن ميناء جوادر الباكستاني، ويحمل ميناء تشا 72من بحر عمان والخليج العربي والمحيط الهندي ويبعد 
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يران وأفغانستان( وسيصبح مسارا تجاريا جديدا لتبادل البضائع فيما بينها.  أهمية كبرى بالنسبة للدول الثالث )الهند وا 
فأهميته بالنسبه للهند كبيرة يعتبر المنافس لميناء جوادر الباكستاني وممرا ما بين إيران وأفغانستان وصوال آلسيا 

 دل البضائع والسلع، أما أفغانستان فهي تعتمد اعتمادا كليا على ميناء تشابهارالوسطى والشرق األوسط وروسيا لتبا
بصادراتها ووارداتها من الحبوب والرز والسلع التي تأتي من الهند، وذلك بسبب عدم وجود منفذ بحري لها فهو 

 األقرب واألقل تكلفة بالنسبة لها. 
طة الكويت يأتي ميناء مبارك الكبير من ضمن خ –مبارك تم توقيع اتفاقية بين الطرفين ميناء  2014وفي سنة 

، هو ميناء قيد اإلنشاء وفي مراحله النهائية، يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمالي 2035الكويت التنموية 
مليارات دوالر، وكان من المفترض ان تبدأ المرحلة األولى التشغيلية في عام  3.5الكويت، وتكلفة بناءه تقدر بـ

 ولكن لظروف سياسية وفنية تأخر عن موعده، ومن المتوقع ان يبدأ العمل التشغيلي فيه خالل العام المقبل.  2015
وحسب المخطط المستقبلي للميناء ومراحله الثالثة سيصل عدد األرصفة إلى ستين رصيفا ليكون واحدًا من 

وهناك حديث  2023ي المقرر إقامتها في أكبر الموانئ في الخليج العربي. وسوف يرتبط بسكة القطار الخليج
يران. والميناء مربوط بمنطقة الصبية بشمالي الكويت بجسر مائي )جسر جابر(  وخطط لمد السكة إلى العراق وا 

 وطرق سريعة أخرى. 
ويهدف المشروع إلى زيادة عدد الموانئ التجارية الموجودة بالكويت كما يسهم في جعل الكويت مركزًا تجاريًا 

دة التبادل التجاري مع دول الجوار، خاصة إيران والعراق واستعادة دورها كنقطة ترانزيت. كما تسعى الكويت وزيا
لتحديث موانئها القديمة، مثل ميناء الشويخ وميناء الشعيبة، إضافة إلى تطوير المنافذ البرية والجوية من خالل 

موانئ تجارية تطل  3ملكة العربية السعودية لديها الموانئ السعودية الم   Volume 0% .مشروع المطار الجديد
على الخليج العربي وهي: ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء الجبيل التجاري وميناء رأس الخير الصناعي، 
ولكن ظلت موانئ المملكة لسنوات طويلة بعيدة عن المنافسة، وأداؤها لم يكن يتناسب مع حجم سوقها المحلية التي 

من إجمالي سكان  60تبر من أكبر أسواق المنطقة مقارنة مع أسواق دول الجوار مع العلم أن سكانها يشكلون %تع
الخليج، ويعود عدم منافستها ألسباب عدة، منها عدم تركيزها على هذا القطاع، ثانيًا البنية التحتية غير متكاملة 

جراءات التفتيش الجمركي طويلة نوعا ما، إضافة طة إلى عدم وجود مناطق لوجيستية قريبة من الموانئ مرتب نسبيًا وا 
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بخطوط مواصالت وطرق، ما جعل الطلب ضعيفا على موانئ السعودية، حيث غالبية الشركات تفضل ميناء جبل 
علي بسبب الكفاءة العالية والتقنية المتطوره وتوفر كل الخدمات، ومن ثم تجري أعادة تصديرها إلى بقية موانئ 

 لعربي ببواخر أصغر حجمًا. الخليج ا
رؤية »تتبنى المؤسسة العامة للموانئ السعودية خطة استراتيجية شاملة تتناغم مع أهداف  2017ومنذ عام 

في قطاع الموانئ، وعلى اثرها، أعلنت المؤسسة العامة للموانئ  2020وبرنامج التحول الوطني « 2030المملكة 
 750مليار لاير يعادل  2.7ي مختلف موانئ المملكة بقيمة إجمالية مشروعا ف 33السعودية عن تطوير وتنفيذ 

العراق العراق كذلك أخذ يخطط لبناء أكبر ميناء بالخليج مرتبط بمنطقة حرة  –مليون دوالر. ميناء الفاو الكبير 
القريب  يوسكة حديد وبنية تحتية من كهرباء ومنطقة حاويات ومباني خدمات. وذلك لالستفادة من موقعه الجغراف

من ايران وسوريا وتركيا، وسوف تكون له أهمية كبرى لالقتصاد العراقي وممرا للبضائع بين جيرانه، باالضافة إلى 
جذب االستثمارات األجنبية، ومتوقع أن يحقق ايرادات مالية كبيرة لالقتصاد العراقي. وفي جنوب العراق )محافظة 

 تطل على الخليج العربي مثل أم قصر وخور الزبير والمعقل وبوأفلوس،البصرة( توجد أربعة موانئ تجارية وصناعية 
من نفط العراق. أما ميناء الفاو الكبير المراد انشاؤه فهو يقع في جنوب  80ويتم عبر هذه الموانئ تصدير %

 كيلو مترا مربعا ثم عدل المخطط إلى 12محافظة البصرة عند مصب شط العرب في الخليج العربي على مساحة 
للمرحلة األولى وفعال بدأ  2010كيلو مترا مربعا، وقامت الحكومة العراقية بوضع حجر األساس في أبريل  54

العمل فيه من خالل شركات كورية وأجنبية أخرى ببناء كواسر األمواج ولكن المشروع واجه العديد من المعوقات 
الل عراق، فتعذر االستمرار به وأدى إلى توقفه خبسبب األوضاع السياسية الداخلية واالقتصادية التي مر بها ال

أعلنت وزارة النقل العراقية أن عملية  2019فترات متقطعة منذ وضع حجر األساس قبل تسع سنوات. وفي أبريل 
 إكماله بالشكل النهائي تحتاج إلى ثالثة مليارات دوالر. 

. 2022هاء منه بناء المرحلة األولى بحلول وفي حال تم توفير الميزانية للمشروع فمن المتوقع أن يتم االنت
 Sultan.kw@yahoo.com سلطان مساعد الجزاف باحث اقتصادي

https://alqabas.com/article/5725054 
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 الحزام والطريق

 
 انتهى التقرير

The report ended 
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