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شراكة استراتيجية واسعة:
جــاءت زيــارة حســن إىل الصــن بنــاء عــى دعــوة رســمية مــن 
ــة،  ــات مهم ــدة مخرج ــى ع ــوت ع ــي انط ــس يش، والت الرئي

والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

ــى  ــن ع ــت بك ــا: وافق ــة لتنزاني ــاء املالي ــف األعب 1- تخفي
شــطب ديــون عــى دودوما تقــدر بحــوايل 13.5 مليــون دوالر، 
ــايض،  ــبتمرب امل ــع ترصيحــات بكــن يف س ــا يتســق م وهــو م
والتــي أكــدت خاللهــا أنهــا ســتتنازل عــن 23 قرضــاً مــن دون 
فوائــد لـــ17 دولــة، كان يفــرض ســدادها نهايــة العــام املايض. 

كــا أعلنــت بكــن تقدميهــا قرضــاً جديــداً لتنزانيــا برشوط 
ميــرة، بقيمــة بلغــت حــوايل 56.7 مليــون دوالر، الســتكال 
مطــار زنجبــار الــدويل. ووقعــت رئيســة تنزانيــا بروتوكــوالت 
ــن  ــاة م ــة معف ــح معامل ــي، تتي ــب الصين ــع الجان ــاون م تع
الرســوم الجمركيــة لـــ 98% مــن الســلع القادمــة مــن تنزانيــا 
للصــن. ومــن أبــرز هــذه املنتجــات فــول الصويــا واألفــوكادو 

والسمســم، باإلضافــة إىل النحــاس وغــره مــن املعــادن.

2- توقيــع اتفاقيــات موســعة: شــهدت زيــارة ســامية حســن 
ــة تعــاون مشــركة، والتــي  إىل الصــن توقيــع نحــو 15 اتفاقي
تســتهدف زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن، 
وتخفيــض الرســوم الجمركيــة وتســهيل الوصــول إىل األســواق، 
وتنوعــت مجــاالت هــذه االتفاقيــات املوقعــة، حيــث شــملت 
ــن  ــا م ــة والصحــة وغره ــارة البيني ــة والتج االقتصــاد والطاق

مجــاالت التعــاون.

ــرة  ــذ مذكـ ـــو تنفيـ ــع نح ــى الدفـ ــان عـ ــد الجانبـ وأكـ
ـــا  ـــي، مب ـــر الصين ـــق الحري ـــن بشـــأن طري ـــن البلدي التفاهـــم ب
ـــازارا،  ـــد ت ـــكة حدي ـــد س ـــة وتجدي ـــى ترقي ـــل ع ـــك العم يف ذل
وتطويـــر الطـــرق واملوانـــئ والســـكك الحديـــدة ومختلـــف 
البنـــى التحتيـــة يف تنزانيـــا. فضـــالً عـــن اتفاقيـــات خاصـــة 
ــا  ــكان دودومـ ــف سـ ــة نصـ ــار أن قرابـ ــاالت، باعتبـ باالتصـ
ــك  ــت، ناهيـ ــول إىل اإلنرنـ ــة الوصـ ــم إمكانيـ ليســـت لديهـ
ــان  ــينو- تـ ــة “سـ ــة منطقـ ــذ خطـ ــبل تنفيـ ــن بحـــث سـ عـ
كيباهـــا” )Sino-Tan Kibaha( الصناعيـــة، والتـــي كان قـــد 
ـــة إنشـــاء أكـــرب مركـــز  ـــا يف أغســـطس املـــايض، بغي ـــم توقيعه ت
ـــر  ـــا، حيـــث يتوقـــع أن توف ـــوب أفريقي ـــع يف منطقـــة جن تصني
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قامــت رئيســة تنزانيــا، ســامية صولحــو حســن، بزيــارة رســمية إلــى الصيــن، فــي 2 نوفمبــر 2022، اســتمرت 
ثالثــة أيــام، عقــدت خاللهــا اجتماعــات متعــددة مــع المســؤولين فــي بكيــن، بمــا فــي ذلــك الرئيــس الصيني، 
شــي جيــن بينــج، ولتمثــل بذلــك أول زيــارة لزعيــم أفريقــي إلى بكين بعد المؤتمر العشــرين للحزب الشــيوعي 

الصينــي، والــذي منــح شــي جيــن بينــج فتــرة رئاســية ثالثــة.

شــراكة اســتراتيجية: ســعي رئيســة تنزانيــا لتجــاوز الخالفــات الســابقة مــع بكيــن، العــدد 1686، 15 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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هـــذه املنطقـــة فـــرص عمـــل لحـــوايل 100 ألـــف شـــخص.

3- رشاكــة اســراتيجية شــاملة: وقعــت تنزانيــا اتفــاق “رشاكــة 
اســراتيجية شــاملة” مــع الصــن، لتصبــح دودومــا رابــع دولــة 
أفريقيــة توقــع هــذا النــوع مــن الــرشاكات مــع بكــن، بعــد 

الجزائــر وموزمبيــق وجنــوب أفريقيــا.

مصالح اقتصادية مشتركة:
ــه هــذه  ــا تضمنت ــن، وم ــامية حســن لبك ــارة س عكســت زي
الزيــارة مــن مخرجــات عديــدة، جملــة مــن الــدالالت املهمــة، 

والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- محاولــة تجــاوز الخالفــات الســابقة: ناقــش الجانبــان 
االســتثار يف مــرشوع مينــاء باجامويــو، والــذي تبلــغ قيمتــه 
ــارات دوالر، حيــث كان ماجوفــويل قــد وجــه  حــوايل 10 ملي
ــا، وعمــد  ــة يف تنزاني انتقــادات رصيحــة لالســتثارات الصيني
ــذي  ــو ال ــرشوع باجاموي ــك م ــا يف ذل ــا، مب ــل بعضه إىل تعطي
وصفــه بـ”الصفقــة االســتغاللية” وتــم إيقافــه يف عــام 2019، 
ــات  ــن مباحث ــرة إىل بك ــن األخ ــارة حس ــهدت زي ــث ش حي
مطولــة بشــأن هــذا املــرشوع، لكــن مل يتــم اإلعــالن عــن أي 

تقــدم يف هــذا الشــأن.

2- دعــم تنزانيــا ملوقــف الصــن: عكســت ترصيحــات ســامية 
حســن خــالل زيارتهــا للصــن وجــود دعــم تنــزاين للملفــات 
الجوهريــة بالنســبة لبكــن، ويف مقدمتهــا ملــف تايــوان، فضالً 
عــن تأكيــد رئيســة تنزانيــا عــى دعــم بالدهــا ملبــادرة التنميــة 

العامليــة التــي طرحهــا الرئيــس يش مؤخــراً.

ــن  ــة ب ــات التجاري ــهدت العالق ــة: ش ــارة البيني ــو التج 3- من
ــث  ــرة، حي ــرة األخ ــاً يف الف ــوداً واضح ــا صع ــن وتنزاني الص
وصــل إجــايل حجــم التجــارة البينيــة، يف عــام 2021، إىل 
ــة الـــ %50  ــادة بلغــت قراب ــار دوالر، يف زي حــوايل 6.74 ملي
ــاً حجــم  ــة بعــام 2020، منهــا 600 مليــون دوالر تقريب مقارن

ــن.  ــة للص ــادرات التنزاني الص

ــات املوســعة التــي تــم توقيعهــا خــالل  ويف ظــل االتفاقي
زيــارة ســامية حســن األخــرة للصــن، يرجــح أن تشــهد الفــرة 
املقبلــة تناميــاً مضطــرداً يف حجــم التجــارة البينيــة بــن 
ــا تشــكل ســوقاً رئيســية بالنســبة  ــن، الســيا أن تنزاني البلدي
لبكــن، وبوابــة لهــا نحــو العمــق األفريقــي ومنطقــة التجــارة 

ــة. ــة األفريقي الحــرة القاري

ــل  ــص الخل ــا لتقلي ــعى تنزاني ــر، تس ــب اآلخ ــى الجان وع
الراهــن يف امليــزان التجــاري مــع بكــن. ولعــل هــذا مــا 
ــا خــالل  ــم توقيعه ــي ت ــدة الت ــات الجدي انعكــس يف االتفاقي
زيــارة رئيســة تنزانيــا لبكــن، والتــي يفــرض أن تســهل 
ــا للصــن،  ــن تنزاني ــوكادو واألســاك م ــر األف ــات تصدي عملي

ــا،  ــم االتفــاق عليه ــي ت ــة الت فضــالً عــن االعفــاءات الجمركي
ــو الســوق  ــة نح ــن الســلع التنزاني ــد م ــن أن تزي ــي ميك والت
الصينــي، يف ظــل الرؤيــة التنمويــة الحاليــة لدودومــا، والتــي 
ــن  ــبة 40% م ــكل نس ــع يش ــاع التصني ــل قط ــتهدف جع تس

ــام 2025. ــول ع ــايل بحل ــي اإلج ــج املح النات

تنزانيــا  يف  املبــارشة  الصينيــة  االســتثارات  وبلغــت 
ــة  ــن قريب ــل بك ــا جع ــون دوالر، م ــو 54 ملي يف 2021 نح
بدرجــة كبــرة مــن إجــايل االســتثارات األمريكيــة املبــارشة 
يف تنزانيــا، حيــث أصبحــت كل منهــا متتلــك اســتثارات 

تــراوح بــن 1.4 – 1.5 مليــار دوالر.

4- عــودة الزخــم ملبــادرة الحــزام والطريــق: أشــارت العديــد 
ــادرة  ــأن مب ــم بش ــع الزخ ــة إىل تراج ــرات الغربي ــن التقدي م
ــا  ــارة رئيســة تنزاني ــد أن زي ــة، بي “الحــزام والطريــق” الصيني
األخــرة إىل بكــن، أثــارت شــكوكاً كبــرة حــول هــذا التقييــم، 
ــارة  ــالل الزي ــا خ ــن وتنزاني ــي الص ــد رئي ــع تأكي ــيا م ال س
أهميــة مبــادرة “الصــن الجديــدة للتنميــة العامليــة”، فضــالً 
ــادرة الحــزام  عــن توقيــع الطرفــن مذكــرة تفاهــم بشــأن مب
وطريــق تتضمــن تجديــد االلتزامــات املتبادلــة الخاصــة 
باملبــادرة، بعدمــا كان الرئيــس التنــزاين الســابق قــد عمــد إىل 

ــا.  ــة املرشوعــات املرتبطــة به ــق غالبي تعلي

5- تنافــس عــى الرشاكــة مــع الصــن: عكســت زيــارة رئيســة 
تنزانيــا إىل الصــن أحــد مالمــح التنافــس الراهــن يف رشق 
ــك املفضــل للصــن يف هــذه  ــة الرشي ــوز بوضعي ــا للف أفريقي
املنطقــة، فلطاملــا اُعتــربت تنزانيــا هــي بوابــة مبــادرة الحــزام 
والطريــق الصينيــة يف رشق أفريقيــا، بيــد أن السياســات التــي 
انتهجهــا ماجوفــويل شــكلت فرصــة أمــام كينيــا النتــزاع هــذه 
املكانــة، لكــن يبــدو أن زيــارة ســامية حســن لبكــن، وحجــم 
وطبيعــة االتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا خــالل الزيــارة، 
تعكــس عــودة دودومــا ملكانتهــا التقليديــة كرشيــك مفضــل 

بالنســبة للصــن يف املنطقــة.

ــاً  ــا حالي ــة: تســتعد تنزاني ــز للطاق ــا إىل مرك ــّول تنزاني 6- تح
لتوقيــع اتفــاق حكومــي هــذا العــام بشــأن تطويــر مــرشوع 
ــار دوالر،  ــوايل 40 ملي ــغ ح ــة تبل ــال بقيم ــي مس ــاز طبيع غ
ــق  ــا وموزمبي ــل تنزاني ــع أن يجع ــذي يتوق ــرشوع ال ــو امل وه
القــارة  بجنــوب  املســال  الغــاز  لتصديــر  جديــداً  مركــزاً 
األفريقيــة، حيــث يفــرض أن يســتهدف هــذا الغــاز األســواق 
ــاك  ــد أن هن ــن، بي ــا الص ــيوية، ويف مقدمته ــة واآلس األوروبي
تخوفــات تتعلــق باألوضــاع األمنيــة املضطربــة مبقاطعــة 
“كابــو ديلجــادو” يف موزمبيــق عــى مســتقبل هــذا املــرشوع.

ومــن ناحيــة أخــرى، تســعى تنزانيــا للحصــول عــى متويــل 
صينــي ملــرشوع خــط أنابيــب النفــط الــذي تشــرك فيــه مــع 
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سعي رئيسة تنزانيا لتجاوز الخالفات السابقة مع بكين 

ــره  ــذي يفــرض أن تدي ــربت”، وال ــدا مبنطقــة بحــرة “أل أوغن
رشكتــا “توتــال إنرجــي الفرنســية” و”املؤسســة الوطنيــة 
الصينيــة للنفــط البحــري”، بتكلفــة تقــدر بحــوايل 5 مليــارات 
دوالر، بيــد أن هــذا املــرشوع تعــرض مؤخــراً النتقــادات مــن 
الربملــان األورويب، والــذي يضغــط عــى الرشكــة الفرنســية 
ــة  ــاريع طاق ــن مش ــث ع ــام للبح ــدة ع ــرشوع مل ــل امل لتأجي
متجــددة بديلــة، وهــو مــا دفــع تنزانيــا وأوغنــدا للجــوء إىل 

ــل املــرشوع. ــا باالســتمرار يف متوي بكــن إلقناعه

تجاوز الخالفات السابقة:
هنــاك عــدد مــن االرتــدادات املحتملــة التــي رمبــا تتمخــض 
ــا األخــرة إىل الصــن، والتــي ميكــن  ــارة رئيســة تنزاني عــن زي

عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- تعزيــز االســتثامرات الصينيــة يف تنزانيــا: أكــد املســؤولون 
يف بكــن أنهــم ســيعملون عــى دفــع الــرشكات الصينيــة 
لالســتثار يف البنيــة التحتيــة يف دودومــا، وإقامــة مرشوعــات 
تجاريــة بتنزانيــا، فيــا تعهــدت رئيســة تنزانيــا بتســهيل 
الســبل أمــام الــرشكات الصينيــة. ويف املقابــل، يتوقــع أن 
ــادة حجــم الصــادرات التنزانيــة  ــة زي تشــهد الســنوات املقبل
إىل الصــن مــن 600 ألــف دوالر حاليــاً لتصــل إىل نحــو مليــار 

 .2025 دوالر يف 

ــض  ــت بع ــة: رجح ــات الصيني ــض املرشوع ــتئناف بع 2- اس
التقديــرات أن زيــارة رئيســة تنزانيــا األخــرة إىل بكن تضمنت 
ــا، مبــا  ــة يف تنزاني بحــث اســتئناف بعــض املرشوعــات الصيني
ــة  ــكك الحديدي ــط الس ــن خ ــة م ــة الخامس ــك املرحل يف ذل
ــة  ــاكا، باإلضاف ــزا بإيس ــط موان ــذي يرب ــا، ال ــايس بتنزاني القي
إىل محاولــة إحيــاء مرشوعــات الفحــم وخــام الحديــد، التــي 
ــدا”  ــة “سيشــوان هونغ ــع رشك ــد م ــل عق ــت وقعــت قب كان

)Sichuan Hongda( الصينيــة.

وكذلــك الحــال بالنســبة ملــرشوع مينــاء باجامويــو، حيــث 
كان الرئيــس الصينــي، يش جــي بينــج، قــد وقــع يف عــام 
2013 اتفاقيــة مــع نظــره التنــزاين آنــذاك، جاكايــا كيكويتــي، 
ــة  ــة الخاص ــة االقتصادي ــو واملنطق ــاء باجاموي لتأســيس مين
شــال مدينــة دار الســالم، قبــل أن تتعطــل االتفاقيــة يف ظــل 
ــب  ــر مطال ــض األخ ــث رف ــويل، حي ــابق ماجوف ــس الس الرئي
ــاء ملــدة 99  ــد إيجــار إداري للمين بكــن بالحصــول عــى عق

عامــاً.

لــذا، رجحــت التقديــرات إمكانيــة التوصــل إىل توافقــات 
بــن بكــن ودودوما بشــأن اســتئناف مــرشوع مينــاء باجامويو، 
مــع إدخــال بعــض التعديــالت عليــه، تضمــن لتنزانيــا التحكــم 
يف الجــارك وبقيــة األبعــاد التنظيميــة األخــرى يف املينــاء، مــع 
رفــض منــح إعفــاءات رضيبيــة بعيــدة املــدى لبكــن، أو عقــد 

اإليجــار طويــل املــدى.

ــم  ــوري: ت ــن الشــيوعي والث ــن الحزب 3- توســيع التعــاون ب
بحــث تعزيــز التعــاون بــن الحــزب الشــيوعي الصينــي 
ــو املــايض  ــزاين. وقامــت الصــن يف يولي ــوري التن والحــزب الث
بافتتــاح أول مدرســة حزبيــة لهــا يف القــارة األفريقيــة يف 
تنزانيــا بتمويــل مــن الحــزب الشــيوعي، وهــي مدرســة 
“مواليمــو جوليــوس نريــري” للقيــادة، حيــث اســتقبلت 
الدفعــة األوىل طالبــاً مــن الكــوادر الحزبيــة الحاكمــة يف ســت 
دول أفريقيــة، وهــو مــا يعكــس رغبــة صينيــة يف تعزيــز 

ــا. ــتقبلين يف أفريقي ــادة املس ــى الق ــا ع نفوذه

الســابق،  التنــزاين  الرئيــس  الختــام، شــكل حكــم  ويف 
ــا،  ــن ودودوم ــة بك ــر يف عالق ــة توت ــويل، مرحل ــون ماجوف ج
ــا إىل الســلطة يف  ــذ وصوله ــا عمــدت ســامية حســن، من في
مــارس 2021، نحــو تحســن عالقــات بالدهــا مــع االقتصــادات 
الكــربى، ويف مقدمتهــا الصــن، وبالتــايل يرجــح أن تشــهد 

ــزاين. ــي – التن ــارب الصين ــن التق ــداً م ــة مزي ــرة املقبل الف
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