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الصينية  والطريقمبادرة الحزام تحليل 

تنفيذ في  الصين قدما   مع مضينظام اقتصادي جديد  يتشكل

من قادة  40اجتمع ما يقرب من  والطريق، فقدمبادرة الحزام 

 القمة الثانيةفي بكين لحضور  مندوب 5,000العالم وحوالي 

 .أواخر الشهر الماضيفي  والطريقالحزام لمبادرة 

، 2013ألول مرة في عام  والطريقمبادرة الحزام  تم إطالق

برنامج عالمي تقوده الصين مستوحى من طريق الحرير ي وه

 ؤوسالقديم ويهدف إلى تعزيز التواصل والتجارة وتدفقات ر

يتكون "الحزام" من مشاريع وال بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وماأل

، األوسط ا عبر آسيا الوسطى والشرقبرية تربط الصين بأوروب

بينما يشير "الطريق" إلى مشاريع مرتبطة بطرق بحرية تربط 

الصين بأفريقيا والشرق األوسط عبر جنوب شرق آسيا وجنوب 

ت الصين اتفاقيات تعاون وقع ،وقت كتابة هذا التقريرآسيا. في 

منظمة دولية.  29دولة و 126مع  والطريقمبادرة الحزام متعلقة ب

مبادرة الحزام  في بصفة رسميةدولة  60أكثر من وتشارك 

 الناتج¼ ثلثي سكان العالم وأكثر من  وهي تمثل ،والطريق

يشير الرئيس الصيني شي جين بينغ والمحلي اإلجمالي العالمي. 

 .""مشروع القرن على أنها عادة   مبادرة الحزام والطريقإلى 

من فأهم مبادرة عالمية للصين.  مبادرة الحزام والطريق تعتبر

لبنية التحتية الضخم المرتبط بابرنامج هذا ال خلققع أن يالمتو

 وهو ما سيسهل، جارية واستثمارية مباشرة للصينتفرصا  

 رأس المال إلى االعتماد على كثيفنمو االنتقال من نموذج 

ب لجوانيتناول تحليلنا ا نموذج نمو يعتمد على االستهالك.

مع  ،والطريق الصينيةلمبادرة الحزام التجارية واالستثمارية 

 المرتبطة بالمبادرة.  بعض المشاريع الرئيسية على ءتسليط الضو

توفر مبادرة الحزام والطريق ، بالتجارة المتعلق في الجانب

تها من الدول اللصين لزيادة صادراتها ووارد منصة هامة

وغيرهم من الشركاء الرئيسيين، حيث يلتقي "الحزام"  المجاورة

ي للصين، وهو ما من شأنه رب من البر الرئيسو"الطريق" بالق

قدرة الصين على الوصول إلى ويعزز  مواعيد التسليم أن يُقلل

مختلف األسواق، بما في ذلك االقتصادات الحدودية والناشئة التي 

إلى نمو التجارة من ذلك ومن المرجح أن يؤدي تفتقر للخدمات. 

خالل زيادة أحجام التجارة من وإلى الصين. وباإلضافة إلى ذلك، 

تتطلب مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها من 

قدرا  كبيرا  من السلع والخدمات المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية 

يد التشيقطاعي تنافسية، بما في ذلك ميزة التي تتمتع الصين فيها ب

مهم جدا  للصين التي أدى نموها  عات الثقيلة. وهذاوالصنا

في  ا  المدفوع باالستثمار إلى سوء توزيع رأس المال وخلق فائض

طلب إضافي  توليدالطاقة اإلنتاجية في تلك القطاعات. ومن خالل 

البنية التحتية، ستعزز الصين صادراتها في بعض  مشاريع على

 الطلب.  في ة لزيادةتلك القطاعات التي تحتاج بشد

فرصا   ، فإن مبادرة الحزام والطريق توفرجانب االستثمارات في

يزال فائض االدخار ال فكبيرة للتوزيع الفعال للموارد الصينية. 

المحلي ضخما  جدا  في الصين. كما أن عملية إعادة التوازن باتجاه 

االستهالك تجري لكن ليس بوتيرة سريعة تكفي لتقليص وفرة 

المدخرات. وقد يرى صناع القرار أن االستثمار في المشاريع 

التي تقودها الصين بشكل رئيسي هو بمثابة فرصة مهمة لتوجيه 

 . تلك المدخرات

 والطريقمبادرة الحزام 
 )الممرات مرسومة بشكل تقريبي(

 
 البريطاني  -المصادر: مجلس األعمال الصيني

 QNBوتحليل 

رئيسية إما في طور عدة مشاريع  جانب المشاريع، هناك فيو

. في باكستان، تقود الصين البناء أو يجري التخطيط لها فعليا  

في جنوب البالد إلى مركز للطاقة  عملية تحويل ميناء جوادر

يربط الصين بالشرق األوسط. ويتضمن هذا المشروع بناء طريق 

وشبكة أنابيب تمتد من ميناء جوادر إلى غرب الصين، مما يقلص 

أقل  كلم عبر البحر إلى 12,000رحلة استيراد مواد الطاقة من 

في شبكة  عمالاأل. وقد بدأت فعال  عبر البر كلم 3,000 من

 سريالنكاوتعد االستثمارات في بروناي و لطرق وتوسيع الميناء.ا

واليونان وبلجيكا من بين مشاريع الموانئ المهمة األخرى لمبادرة 

الحزام والطريق. وفي إندونيسيا، فإن طريق السكك الحديدية 

كلم بين جاكارتا وباندونغ هو  142للقطار السريع الممتد لمسافة 

ومن المنتظر أن يصبح أول خط أجنبي حاليا  في طور البناء، 

يستخدم معايير ومعدات وتكنولوجيا سكك حديد القطار السريع 

الصينية. ومن بين مشاريع السكك الحديدية الواعدة األخرى 
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لمبادرة الحزام والطريق مشروع سكك الحديد النيجيري بين 

أبوجا وكادونا ومشاريع سكك الحديد بين الصين والوس، وإثيوبيا 

 يبوتي.    وج

قدت أول قمة لمبادرة الحزام والطريق في بكين في مايو عُ 

 هذابرنامج البنية التحتية العالمي  تم تعزيز، عندما 2017

باستثمارات إضافية وأعضاء جدد. وخالل القمة الثانية لمبادرة 

، أرادت الصين زيادة تعزيز االستدامة المالية والطريقالحزام 

ادرة. في نظرنا، فإن السلطات الصينية تبدو مبالوالبيئية لمشاريع 

مهتمة بتخفيف مخاطر المشاريع المحتملة من خالل زيادة 

تبني معايير الشفافية، والتواصل مع أصحاب المصلحة، و

االلتزام، واالستدامة البيئية طويلة األمد. وسيكون ذلك مدعوما  

ذلك على األرجح بمؤسسات مالية رسمية حديثة التأسيس، بما في 

وصندوق  (AIIB)بنك االستثمار في البنية التحتية اآلسيوي 

 .(NDB)طريق الحرير وبنك التنمية الجديد 

وبشكل عام، يُنتظر أن توفر مبادرة الحزام والطريق "دفعة 

كبيرة" الستثمارات البنية التحتية في األسواق الحدودية والناشئة. 

المشاريع، ومع ضبط الصين لهذه المبادرة وتحسين إدارة 

ستصبح االقتصادات المتقدمة ودول مجموعة السبع مثل إيطاليا 

وألمانيا وبلجيكا واليونان أكثر انخراط ا في المبادرة. وتعتبر هذه 

خطوة جيدة بشكل خاص لبكين في الوقت الذي ال تزال فيه 

 النزاعات االقتصادية مع الواليات المتحدة تخلق توترا .

    

       

    

  
    

 االقتصادي QNBفريق 
 

 عبد الرحمن الجهني
 محلل أبحاث 

 +)974 (4453-4436هاتف: 

     *بينتو زلوي
 اقتصادي

 4642-4453 (974+)هاتف: 

 جيمس ماسون
 اقتصادي أول 

 +)974 (4453-4643هاتف: 

 
 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

ماري اعتمادا  على التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استث

أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانا ، وال  الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنيا  على

 ."QNBيجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيا  دون إذن من مجموعة 
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