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عبء اإلقراض: 
كيف تتعامل الصين مع الدول المتعثرة في سداد الديون؟

تتبنــى الصيــن آليــات مختلفــة فــي تعاملهــا مــع 
الــدول المقترضــة والمتعثــرة فــي ســداد ديونها؛ 
ففــي بعــض الحــاالت يكــون التعنــت فــي شــطب 
حــاالت  وفــي  الرئيســية،  الســمة  هــو  الديــون 
اإلنقــاذ  وقــروض  المنــح  الصيــن  تغــدق  أخــرى 
الصيــن  تقبــل  فيمــا  المتعثــرة،  الــدول  لدعــم 
بعــض  ديــون  هيكلــة  إعــادة  بشــأن  التفــاوض 
الــدول. وفــي هــذا اإلطــار، قــد تدفــع الســياقات 
ــم  ــة بكيــن إلــى التراجــع عــن تقدي ــة الراهن الدولي
االســتثمار  علــى  والتركيــز  والقــروض،  المنــح 

بعيــدًا عــن المجازفــات. 

علــى مــدار العقــد الماضــي، أغدقــت البنــوك الصينيــة ضمــن 
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، علــى العديــد مــن الــدول 
وأخــرى  سياســية،  لدوافــع  كان  بعضهــا  الســخية،  القــروض 
ألهــداف اقتصاديــة، فــي ســبيل معاونــة الصيــن فــي بنــاء الموانــئ 
وخطــط الســكك الحديديــة وشــبكات االتصــاالت فــي تلــك البلــدان 
ــم  ــي العال ــي ف ــرض ثنائ ــر مق ــت أكب ــى بات ــا، حت ــة مبادرته لخدم
ــى  ــي عل ــك الدول ــا البن ــي يصنفه ــدان الـــ 74 الت ــى البل بالنســبة إل

ــل.  ــة الدخ ــا منخفض أنه

غيــر أن الــدول المقترضــة قــد واجهــت مــن جراء ذلــك معضلة 
حقيقيــة، وهــي التعثــر فــي ســداد القــروض ذات اآلجــال القصيــرة 
ــد  ــروعات العائ ــق المش ــدم تحقي ــل ع ــي ظ ــة، ف ــدة المرتفع والفائ
المرجــو منهــا. ومــع ظهــور أزمــات الديــون الصينيــة فــي مناطــق 
متفرقــة مــن العالــم، أصبــح هنــاك تراجــع وعــزوف صينــي عــن 
تقديــم قــروض جديــدة، نظــراً إلــى عــدم رضــاء الصيــن عــن فكــرة 
ــى  ــة إل ــة الرامي ــول الخســارة، خاصــًة فــي ظــل الجهــود الدولي قب
ــى  ــاء الديــون عــن المتعثريــن وممارســة الضغــط عل تخفيــف أعب

الصيــن كــي تكــون جــزءاً مــن تلــك المفاوضــات. 

تصاعد الجدل 

خــال الفتــرة األخيــرة، أثيــر جــدل واســع حــول القــروض الصينية 
ومــدى جدواهــا وكيفيــة تعامــل بكيــن معهــا، علــى خلفيــة بــروز 
أزمــات الديــون الصينيــة واحــدة تلــو األخــرى فــي عــدة بلــدان فــي 
آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة. وفيمــا يأتــي نســتعرض بعــض 
النمــاذج التــي كانــت ســبباً فــي إثــارة الجــدل حــول تلــك القضيــة، 
وتوجيــه االنتقــادات إلــى سياســة بكيــن فــي منــح القــروض 

وطــرق تعاملهــا مــع أزمــات المتعثريــن:
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كيف تتعامل الصين مع الدول المتعثرة في سداد الديون؟

 1- اســتئجار الصيــن مينــاء هامبانتوتــا بســريانكا: علــى 
مــدى العقــد الماضــي، كانــت ســريالنكا واحــدة مــن عشــرات 
زيــادة  نحــو  حثيثــة  بجهــود  تســعى  التــي  الناميــة  الــدول 
اقتراضهــا مــن الصيــن فــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق، 
ــروض  ــت الق ــي كان ــاريع الت ــن المش ــراً م ــدداً كبي ــر أن ع غي
الصينيــة ســبباً فــي إنشــائها، فشــلت فــي تحقيــق عائــد تجــاري 
قــادر علــى تغطيــة تلــك القــروض الضخمــة؛ مــا فاقــم الضغــوط 
الماليــة علــى الحكومــة الســريالنكية فتخلفــت عــن ســداد ديونهــا 
الســيادية فــي مايــو 2022، لتكــون بذلــك أول دولــة فــي منطقــة 
آســيا والمحيــط الهــادئ تضطــر إلــى فعــل ذلــك منــذ أكثــر مــن 

عقديــن.

لفشــل القــروض  وعــادًة مــا ُتضــَرب ســريالنكا مثــاالً 
ــدو  ــل منتق ــة. ويدل ــة حقيقي ــق أهــداف تنموي ــي تحقي ــة ف الصيني
الصيــن علــى ذلــك بمشــروع بنــاء مينــاء كبيــر فــي هامبانتوتــا 
بأمــوال صينيــة منــذ ســنوات، الــذي وصلــت تكلفتــه إلــى مليــار 
ــق االســتدامة  ــات مــن أجــل تحقي ــه واجــه عقب ــر أن دوالر، غي
الماليــة؛ مــا تــرك ســريالنكا واقعــة فــي ِشــباك ديــون إضافيــة، 
واضطــرت الحكومــة الســريالنكية إلــى تأجيــر المينــاء للصيــن 

لمــدة 99 عامــاً، واالنتفــاع بــه.

2- توســع الصيــن فــي قروض اإلنقاذ لباكســتان: تعد باكســتان 
أكبــر متلــقٍّ منفــرد لتمويــل مبــادرة الحــزام والطريــق فــي 
جميــع أنحــاء العالــم بإجمالــي 62 مليــار دوالر مــن التعهــدات 
ــها  ــف نفس ــي تصن ــاد الت ــالم أب ــت إس ــة؛ إذ تلق ــة الصيني المالي
ــاذ التــي تهــدف  ــة” للصيــن، سلســلة مــن قــروض اإلنق “صديق
إلــى تجنــب التخلــف عــن ســداد الديــون الســيادية. كان آخرهــا 
تســهيالً بقيمــة 2.3 مليــار دوالر تعهــد بموجبــه مجموعــة مــن 
البنــوك الصينيــة فــي شــهر يونيــو الماضــي بتعزيــز المعروض 

مــن العملــة الصعبــة فــي البــالد، بمــا يســمح لهــا بالدفــع للدائنين 
لفتــرة أطــول علــى األقل.

لكــن احتياطيــات باكســتان مــن النقــد األجنبــي ال تــزال 
علــى حافــة الهاويــة، بعــد أن انخفضــت إلــى أقــل مــن شــهرين 
ــو 2022، توصــل  ــواردات. وخــالل شــهر يولي ــة ال مــن تكلف
صنــدوق النقــد الدولــي إلــى اتفــاق علــى مســتوى الخبــراء مــع 
الســلطات الباكســتانية بهــدف إقــراض باكســتان بحوالــي 1.17 
ــب أزمــة  ــة، لتجن ــار دوالر، وهــي جــزء مــن حزمــة إغاث ملي
ميــزان المدفوعــات فــي الدولــة الباكســتانية الواقعــة فــي جنــوب 

آســيا.

3- إعــادة التفــاوض بشــأن ديــون زامبيــا: تمثــل زامبيــا 
ــو  ــدر بنح ــون تق ــة، بدي ــروض الصيني ــن للق ــر المتلقي ــد أكب أح
ــي  ــار دوالر مــن إجمال ــارات دوالر مــن أصــل 17 ملي 6 ملي
ــداد  ــن س ــة ع ــت الدول ــد تخلف ــا. وق ــة لزامبي ــون الخارجي الدي
تلــك الديــون فــي عــام 2020، رغــم التقديــم الصينــي الحافــل 
لزامبيــا باعتبارهــا طرفــاً مهمــاً فــي مبــادرة الحــزام والطريــق 
فــي القــارة األفريقيــة، وإنشــاء عــدد كبيــر مــن المشــاريع فــي 
ــة،  ــة الكهرومائي ــم للطاق ــد ضخ ــييد س ــا تش ــك، منه ــار ذل إط
ومطاريــن دولييــن، وخــط ســكة حديــد يربــط الدولــة بتنزانيــا، 

ــفى. ــن، ومستش ــن رياضيي وملعبي

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن زامبيــا لــم تتمكــن مــن ســداد 
ــا اضطــر  ــراب أجــل الســداد، وهــو م ــع اقت ــروض م ــك الق تل
ــون  ــى إلغــاء ديونهــا عــدة مــرات لتصــل قيمــة الدي ــن إل الصي
الصينيــة الملغــاة نحــو 259 مليــون دوالر، خــالل الفتــرة بيــن 
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غيــر أن زامبيــا تورطــت مجــدداً فــي الديــون الصينيــة، حتــى 
ــا ال  ــا م ــن زامبي ــن م ــروض المســتحقة للصي ــي الق ــغ إجمال بل
يقــل عــن 20 % مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الســنوي للدولــة.

4- التعنــت الصينــي فــي إعــادة هيكلــة ديــون جمهوريــة 
ــكا  ــة ســورينام الواقعــة فــي أمري ســورينام: واجهــت جمهوري
الجنوبيــة، خطــر االنكمــاش االقتصــادي خــالل العــام الجــاري؛ 
ــة إنقاذهــا،  ــي بغي ــد الدول ــدوق النق ــى صن ــا للجــوء إل ــا دفعه م
وفــي مقابــل قــرض بقيمــة 690 مليون دوالر، وافقت ســورينام 
ــر  ــون، غي ــة الدي ــة وإعــادة هيكل ــى اإلصالحــات االقتصادي عل
ــم يتــم صــرف أي أمــوال -  أنــه منــذ اإلعــالن عــن القــرض ل
ألن بنــك التصديــر واالســتيراد الصينــي )Exim Bank( لــم 
ُيِعــد هيكلــة مــا يقــرب مــن مليــار دوالر مــن الديــون المســتحقة 
لــه علــى ســورينام. ولعــل ذلــك التأخيــر هــو فــي األســاس جــزء 
مــن أزمــة ديــون متفاقمــة تؤثــر علــى البلــدان التــي اقترضــت 
مــن الصيــن مئــات المليــارات مــن الــدوالرات لتطويــر بنيتهــا 

التحتيــة. 

ورغــم اتفــاق دائنــي نــادي باريــس في شــهر يونيــو الماضي 
علــى إعــادة جدولــة ديــون ســورينام، كصفقــة تعهــد فيهــا 
ــة  ــة بالســعي لمعالجــة أزم ــي الدول ــون ف المســؤولون الحكومي

ــو  ــهر يولي ــالل ش ــرت خ ــالل مفاوضــات ج ــه خ ــون، فإن الدي
المنصــرم، رفــض خمســة دائنيــن عــرض إعــادة الهيكلــة الــذي 
ــة  ــارت حكوم ــورينام. وأش ــة س ــة جمهوري ــه وزارة مالي قدمت
ســورينام، فــي تصريحــات لهــا يــوم 25 يوليــو 2022، إلــى 
أن ثمــة فجــوة كبيــرة بيــن مــا يريــد الدائنــون ســداده ومــا يمكــن 

ــه الحكومــة. أن تتحمل

آليات التعامل 

اختلفــت آليــات تعامــل الصيــن مــع الــدول المتعثــرة فــي 
ســداد الديــون حســب الحالــة المتعثــرة فــي الســداد؛ إذ تفضــل 
ــة، وبأســلوب  ــة بصــورة منفصل ــن التعامــل مــع كل حال الصي
ــا  ــاً عــن تعاملهــا مــع حــاالت أخــرى. وفيم ــف جذري ــد يختل ق
يأتــي نظــرة مجملــة علــى أشــكال التعامــل الصينــي مــع الــدول 

التــي تعجــز عــن ســداد ديونهــا:

ــت  ــون:  حاول ــة بشــأن الدي ــي مفاوضــات دولي 1- الدخــول ف
ــددة  ــة متع ــات دولي ــي مفاوض ــول ف ــدم الدخ ــراً ع ــن كثي الصي
األطــراف تحــت قيــادة صنــدوق النقــد الدولــي ومجموعــة نــادي 
باريــس للــدول الدائنــة، غيــر أنهــا بعد أشــهر من الرفــض وافقت 
ــن  ــة الدائني ــارك للجن ــس مش ــا كرئي ــع فرنس ــوس م ــى الجل عل
الرســمية، التــي تمثــل أحــد المقرضيــن الثنائييــن فــي زامبيــا. 
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ــا إلــى صنــدوق النقــد الدولــي  وفــي هــذا اإلطــار، لجــأت زامبي
وطالبــت بحضــور الصيــن اجتماعــات الصنــدوق والبنــك الدولي 
فــي أبريــل مــن العــام الجــاري، وهــو مــا وافقــت الصيــن عليــه، 
وهــو األمــر الــذي مكــن زامبيــا مــن االقتــراب مــن حزمــة إنقــاذ 
ــي.  ــد الدول ــدوق النق ــب صن ــن جان ــار دوالر م ــة 1.4 ملي بقيم
وفــي الوقــت الراهــن، تتفــاوض الصيــن وفرنســا مــع دول 
دائنــة أخــرى بغيــة تقديــم مســاعدات لتشــاد وإثيوبيــا وســريالنكا 
وباكســتان وغيرهــا مــن الــدول المقترضــة مــن أجــل التخفيــف 

مــن أعبــاء الديــون. 

ــدول  ــي دعــم ال ــة ف ــر حكومي ــة غي ــات صيني ــة جه 2- مماطل
ــرورة  ــأن ض ــي بش ــف الصين ــي الموق ــم تماش ــرة: رغ المتعث
تخفيــف عــبء الديــون بقــدر معقــول مع السياســات التــي أقرتها 
مجموعــة العشــرين والتــي تحتــوي علــى وقــف مدفوعــات 
والموافقــة  المنخفــض،  الدخــل  ذات  للــدول  الديــون  خدمــة 
علــى إعــادة هيكلــة ديونهــا، كمــا يدعــم بنــك الشــعب الصينــي 

تدابيــر تخفيــف أعبــاء الديــون. بيــد أن ثمــة محــاوالت مــن قبــل 
بنــوك غيــر حكوميــة، كبنــك التنميــة الصينــي، وبنــك التصديــر 
واالســتيراد الصينــي، الــذي تدعــي بكيــن أنــه بنــك تجــاري ال 
يحســب مــن ضمــن الدائنيــن الحكومييــن، لعــدم شــطب ديــون 
الــدول المتعثــرة، علــى اعتبــار أن مــن شــأن ذلــك إلحــاق 

الضــرر بقوائمهــا الماليــة. 

3- تأجيــل خدمــة الديــون وإعــادة هيكلتهــا: منذ تفشــي كوفيد - 
19، منحــت بكيــن أكثــر مــن 12 مليــار دوالر بغــرض تأجيــل 
خدمــة الديــون وإعــادة هيكلتهــا، وهــو مــا مثــل أكبــر مبلــغ تــم 
ــن دول مجموعــة العشــرين،  ــن بي ــت م ــك الوق ــي ذل ــه ف تقديم
ــا  ــك المجموعــة. كم ــي تل ــر مقــرض ف ــن أكب خاصــة أن الصي
ــى  ــي إل ــد الدول ــدوق النق ــي إطــار برنامــج صن ــم التوصــل ف ت
ــدول المتعثــرة،  ــة الديــون مــع بعــض ال اتفاقيــات إلعــادة هيكل
ــذي  ــى برنامــج ســورينام ال ــوادور، عــالوة عل كأنجــوال واإلك
اســتهدف إعــادة الدائنيــن للتفــاوض علــى شــروط إعــادة هيكلــة 

ديونهــا.
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ــراض:  ــى شــروط اإلق ــم عل ــي سياســة التكت ــة تبن 4- مواصل
ــل  ــي التعام ــرة ف ــى الخب ــن إل ــد الصي ــر، تفتق ــع األم ــي واق ف
مــع مشــاكل الديــون النظاميــة، ولعــل رفضهــا االنضمــام 
ــم  ــرية والتكت ــق الس ــى تحقي ــاعدها عل ــس، س ــادي باري ــى ن إل
ــذي يلحــق  علــى شــروط القــروض والتغاضــي عــن الفســاد ال
بهــا؛ إذ تحتــوي معظــم عقــود الصيــن علــى بنــود عــدم إفشــاء 
تمنــع المقترضيــن مــن الكشــف عــن محتوياتهــا، كمــا أنهــا ال 
تنشــر ســجالت قروضهــا الخارجيــة. لكــن برغــم ذلــك التكتــم 
ــن  ــه م ــس، فإن ــادي باري ــى ن ــام إل ــا االنضم ــي ورفضه الصين
ــو  ــن مالحظــة النم ــي المتاحــة يمك ــك الدول ــات البن خــالل بيان

ــن. ــن آخري ــة بدائني ــة مقارن ــروض الصيني ــي الق ــريع ف الس

ــدول المقترضــة:   ــدى ال ــان الســيولة ل ــى ضم ــاظ عل 5- الحف
بحســب برادلــي باركــس Bradley Parks المديــر التنفيــذي 
 AidData at ”لــ”بيانــات المســاعدات” بكليــة ويليــام ومــاري
the College of William and Mary فــي الواليــات 
المتحــدة، فإنــه بالرغــم مــن ضــخ الصيــن الســيولة مــن خــالل 
ــاالت  ــب ح ــي تجن ــاعدة ف ــدف المس ــاذ به ــروض لإلنق ــح ق من
التخلــف عــن الســداد، فــإن ضــخ الســيولة بيــن الفينــة واألخــرى 
ال يفعــل الكثيــر لحــل المشــكالت الماليــة األساســية، خاصــة إذا 
لــم يتــم دراســة المشــاريع علــى نحــو دقيــق والتأكــد مــن مــدى 
قدرتهــا علــى تغطيــة نفقاتهــا، وكذلــك النطــواء االســتثمار فــي 
الــدول التــي تعانــي بالفعــل مــن أزمــة اقتصاديــة علــى مخاطــر 

اقتصاديــة عديــدة.
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640
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خــالل منتــدى التعــاون الصينــي األفريقــي الــذي أقيــم فــي شــهر 
نوفمبــر مــن العــام الماضــي، أكــدت الصيــن اتبــاع نهــج جديــد 
وتحولهــا عــن القــروض، فــي تعهــد مــن ِقبلهــا بتقديــم أربعيــن 
ــا. ورغــم كــون  ــة ألفريقي ــار دوالر مــن المســاعدات المالي ملي
تلــك الحزمــة أقــل مــن الســتين مليــار دوالر التــي تــم اإلعــالن 
عنهــا فــي جلســة التعهــدات األخيرة فــي 2018، لكنهــا ال تزال 
ــارات دوالر  ــى عشــرة ملي ــا عل ــى احتوائه ــرة، عــالوة عل كبي
مــن خطــوط االئتمــان مــع خلوهــا مــن أي قــروض بــدون فوائــد 
أو منــح، مــع التركيــز بــدالً مــن ذلــك علــى االســتثمار المباشــر 
وتمويــل التجــارة، وتوجيــه األمــوال مــن خــالل صنــدوق النقــد 
الدولــي؛  وذلــك علــى نقيــض مــا تعهــدت بــه الصيــن فــي عــام 
ــان، وخمســة  ــار دوالر كائتم ــم عشــرين ملي 2018، مــن تقدي

عشــر مليــار دوالر مــن القــروض بــدون فوائــد.

ــن  ــروض يمك ــن إزاء الق ــج الصي ــي نه ــك التحــول ف ــل ذل ولع
إرجاعــه إلــى أكثــر مــن عامــل؛ فــي مقدمتهــا تعثــر العديــد مــن 
الــدول المقترضــة فــي ســداد ديــون الصيــن؛ مــا خلــق نوعــاً من 
االســتياء الشــعبي وكذلــك الرفــض مــن قبــل البنــوك التجاريــة 
الصينيــة لفكــرة منــح قــروض للبلــدان المتعثــرة التــي ال يوجــد 
دالئــل علــى قدرتهــا علــى الســداد. كمــا أن تراجــع احتياطيــات 
الصيــن مــن العمــالت األجنبيــة – التــي بلغــت ذروتهــا بنحــو 

3.84 تريليــون دوالر فــي عــام 2014 – إلــى مــا يزيــد قليــالً 
ــي  ــة الت ــة الصعب ــل العمل ــات دوالر، يجع ــة تريليون ــن ثالث ع
تســتخدمها المؤسســات الماليــة الصينيــة إلقــراض دول الحــزام 
ــى المشــهد الجيوسياســي  ــادرة نســبياً. وبالنظــر إل ــق ن والطري
ــإن  ــا، ف ــي أوكراني ــي ف ــل الروس ــد التدخ ــر، خاصــة بع المتغي
الصيــن تعمــد بدرجــة كبيــرة إلــى تقليــص حجــم مبــادرة الحــزام 

والطريــق.

ــة  ــون الصيني ــراض والدي ــا تشــهد سياســة اإلق ــاالً.. ربم إجم
تجــاه الــدول الفقيــرة والناميــة بعــض التحــوالت، ال ســيما أن 
موقــف الصيــن قــد تشــدد فــي الفتــرة األخيــرة بخصــوص منــح 
ــن  ــة ع ــاذج مختلف ــاالت ونم ــر ح ــع تعث ــروض، خاصــة م الق
ســداد ديونهــا؛ مــا جعــل الصيــن عرضــة لتحمــل الخســارة. وال 
تــزال بكيــن تأمــل بعــد تحقــق التعافــي لاقتصــاد العالمــي، أن 
تســتعيد الــدول المتعثــرة قدرتهــا علــى ســداد ديونهــا، وربمــا 
ــدوق  ــم صن ــى تقدي ــاً عل ــار أيض ــك اإلط ــي ذل ــن ف ــد بكي تعتم

النقــد الدولــي القــروض للحكومــات المتخلفــة عــن الســداد.

ــن،  ــن آخري ــل دائني ــل بالرفــض مــن قب ــد يقاب ــك ق ــد أن ذل  بي
ربمــا يمتنعــون عــن منــح أي قــروض قــد تمكــن الدولــة 
المتعثــرة مــن الســداد للصيــن، كمــا فعلــت إدارة ترامــب خــال 
المناقشــات حــول قــرض لباكســتان فــي عــام 2018، وهــو مــا 
مــن شــأنه أن يزيــد الصيــن تمســكاً بالتراجــع عــن تقديــم المنح 
والقــروض، والتركيــز علــى االســتثمار بعيــداً عــن المجازفات.


