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؟يةالصين "االقتصاديالحزام "بادرة م ما هي

شهر  بمدينة بكين فيمن زعماء العالم  21اجتمع ما يقرب من 

وهذا  ."االقتصاديحزام ال" مبادرةلمناقشة الماضي مايو 

ع  و )اكن يعرف حينه  3102ألول مرة في عام أطلق الذي المشر

يق واحد"(  لبنية عالمي ل هو برنامج  باسم "حزام واحد، طر

بط والتجارة بين ب التحتية  قيادة الصين يهدف إلى تحسين الر

ي  بع سنوات، يجر ور أر وبا. واآلن وبعد مر يقيا وأور آسيا وأفر

يع،     على حشد الصين وتعملتنفيذ الموجة األولى من المشار

ع. ولكن ال  و يد من الدعم الدولي للمشر  غموضهناك زال المز

ع " و وما هي بالضبط، " الحزام االقتصاديحول ماهية مشر

وعاته الرئيسية مثل هذا  علىالصين  تقدمولماذا ، مشر

ع  و سنقوم في تحليلنا األسبوعي الحالي . التوسعيالمشر

الضوء على بعض التحديات التي  وتسليطهذه القضايا  بتناول

ع قد تواجهها الصين في تنفيذ و  .المشر

الطاقة المرتبطة بالبنية التحتية النقل و المبادرة لتطوير  تهدف

ق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة  مثل الطر

بط الصين بآسيا الوسطى  بامتداد ستة ممرات اقتصادية تر

وبا  يق وأور يق باو البر عن طر ق آسيا عن طر لهند وجنوب شر

يع " الحزام البحر. وتشير الخطط الحالية إلى أن مشار

الناتج تمثل نحو ثلث  بلدا   01" ستشمل أكثر من االقتصادي

. ولتمويل هذه المبادرة، أعلنت الصين للعالمالمحلي اإلجمالي 

أنها   عقد مؤخرا  انالذي  الخاص بالمبادرة القمة  في مؤتمر

يع في حين أنها  مليار دوالر  031ستنفق  يكي على المشار أمر

وض يكي من  091بقيمة  ا  قدمت في السابق قر مليار دوالر أمر

 .الصينية المتعددة األطرافالبنوك و وك التنميةخالل بن

ية  يع التطوير ية للمشار ، تبلغ التلكفة اإلجمالية التقدير وعموما 

يكي،  0.3لمبادرة الحزام االقتصادي حوالي  يليون دوالر أمر تر

مليار دوالر  22إنفاق حوالي اآلن سوى  حتىلم يتم أنه  غير

يكي  فقط. أمر

يع . في كبرى تشتمل مبادرة الحزام االقتصادي على عدة مشار

باكستان، تقود الصين عملية تحويل ميناء جوادر  في جنوب ال

ق األوسط. ويتضمن  بط الصين بالشر البالد إلى مركز للطاقة ير

يق وشبكة أنابيب  تمتد من ميناء جوادر  ع بناء طر و هذا المشر

إلى غرب الصين، مما يقلص رحلة استيراد مواد الطاقة من 

لكم. وقد بدأت فعال  األشغال  20111لكم عبر البحر إلى  030111

بط بين طهران  ق وتوسيع الميناء. وتم إقامة ر في شبكة الطر

، باإلضافة إلى بوابة 3100والصين عبر السكك الحديدية في 

خورجوس وهي مركز رئيسي لشحن البضائع ما بين الصين 

واكزاخستان يتم العمل فيه حاليا ومن المتوقع أن يتم تمديده 

يع أن درة الحزام االقتصادي. كما في إطار مبا هناك مشار

واعدة أخرى في غاية األهمية لم يبدأ العمل فيها بعد. ومن 

يع هناك  ع بين هذه المشار و بط عبر السكك الحديدية مشر الر

يا  20111ين وموسكو )كبين ب لكم( وجنوب الصين وماليز

لكم(، عالوة على ميناء في المياه العميقة  20111وسنغافورة )

يالناك. ف  ي سر

 ممرات مبادرة الحزام االقتصادي

يبي(  )الممرات مرسومة بشلك تقر

 

  
يطاني  -المصادر: مجلس األعمال الصيني  البر

 QNBوقسم االقتصاد في 

ع الطموح  و ما الذي يدفع الصين إلى اإلقدام على هذا المشر

، أدى تباطؤ النمو في  والملكف؟ هناك ثالثة أسباب ممكنة، أوال 

االقتصاد الصيني إلى فائض في الطاقة اإلنتاجية، خصوصا  

يع الكبيرة لتنمية البنية التحتية والتي اكتسبت فيها  في المشار
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الشراكت الصينية خبرة جيدة. وتفسح مبادرة الحزام االقتصادي 

مجاال  لتصدير هذه الطاقة اإلنتاجية والمهارات التكنولوجية 

ب لالقتصاد المحلي في التي من شأنها أن تشلك عامل سح

  حال لم تستغل.

المدخرات المحلية في  في، ال يزال هناك فائض كبير ثانيا  

ن نحو االستهالك وعملية الصين.  لكن مستمرة وإعادة التواز

بما يرى رات. مدخال لتخفيض فائض ة الاكفيةسرعبالليس  ور

يع التي تشرف الخارجي  االستثمار أن  صناع القرار  في المشار

 وسيلة هامة لتوجيه تلك المدخراتهو  عليها وتقودها الصين

، من المفترض أن تجني . ثالثإليها يادة الصين فوائد ا  من ز

ية. حجم  جميع البلدان المشاركة فمن بين التدفقات التجار

ن والمصدر  أن يستفيد ُيرجح، مبادرة الحزام االقتصاديفي 

. مر من غيرهثارة أكبالتج الصينية المرتبطةن والقطاعات والصيني

أوقات التسليم لل ستخفض تاكليف النقل وتق فالمبادرة

الناشئة. وعالوة على و ناميةال لألسواقالوصول إماكنية وتحسن 

التحكم  على بقدرتها حتفا  الصينالفرصة المبادرة وفر تذلك، 

من  تهاحصتراجعت تدفق التجارة اآلسيوية، حتى ولو  في

الصين تحرك مع لدول اآلسيوية األخرى حيث االنتاج أمام ا

إلى اقتصاد قائم  هاوتحول الصناعية سلسلة القيمة صعودا  في

 على االستهالك.

يخ  ال تشبه أي شيء فعال   مبادرة الحزام االقتصاديإن  في التار

تحديات ب مصحوبا   اتنفيذه سيكون، ولذلك االقتصادي الحديث

عبناء مهمة ف. يرةكب و ح المقتبحجمه  المشر ق تقد ر ستغر

 بينالتنسيق بالصين  ية قيامكيف ناهيك عن ،عدة عقودوحدها 

.  بلدا   01  المستوى المطلوب من العائدتحقيق كما أن مختلفا 

ات هي الستثمارن هذه انظرا  أل عوبةصفي غاية ال أمرا   كونيس

يعمشفي األساس  يعم وليستاألجل  ةطويل ةإنمائي ار  شار

ي  لتحقيق عائدات دون المستوى المطلوب يمكنو . ةبحت ةتجار

 الدين في البلدان المتلقيةمشالك فيما يتعلق بخدمة سبب يُ  أن

وض ين والأن يو للقر . بنوك في الصينؤذي المستثمر

، و فعلى لهذه المخاطر.  االنتباه يجب على صناع القرارباختصار

يمكن أن تحقق فوائد  مبادرة الحزام االقتصادي الرغم من أن

 .ها أن تكون باهظةلتاكليف يمكنكذلك ، ةهائل
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ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ،في التقر وأن يكون مبنيا  على  خاصة بالمستثمر

، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجانا  ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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