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چکیده

ضعف اقتصادی مصر باعث شده تا این کشور در جهت متنوع سازی روابط اقتصادی و سیاسی خوود
عالوه بر حفظ رابطه با آمریکا و سایر کشورهای غربی به تقویت روابط بوا کشوورهای شورس آسویا و بوه
خصوص چین بپردازد .مشارکت مصر در پروژه کمربند-راه مهمترین برنامه ایون کشوور بورای رشوتر
روابط اقتصادی و سیاسی با چین است .قاهره قصد دارد با تأکید بور روابوط اقتصوادی و پرهیو از روابوط
سیاسی چالشبرانگی تحقق ابتکار کمربند-راه را با طرح توسعه کانال سوئ و یا ساخت پروژههایی نظیور
ساخت راهآهن و انتقال پایتخت جدید کشور

همراه کند .پکن نی در جهت امتداد رشد اقتصادی خود

نیازمند بازارهای جدید و برونسپاری شورکتهوای عظویم داخلوی اسوت و ابتکوار کمربنود-راه توانشوته
پروژههای اقتصادی مختلفی را همراه این ابتکار در سراسر جهان تعریف کند .امروزه مصر و چوین بویش
از هر زمانی به یکدیگر ن دیک شدهاند و رهبران هر دو کشور در رفتگوهای خوود بوا اسوتفاده از عبوار
«تمدن» سعی میکنند اشتراکا

خود را در ریشههای تمدنی جشتجو و بوا پوروژههوای اقتصوادی پیونود

ب نند .انعقاد «توافق جامع استراتژیک» و همچنین تبدیل شدن چین به ب ررترین صادرکننده کاال بوه مصور
از جمله نتایج رشتر

روابط مصر و چین به واسطه موافقت در اجرای ابتکار کمربند-راه بوده است.

 واژران کلیدی
کمربند راه ،کانال سوئز ،کمربند اقتصادی ،جاده ابریشم ،همکاری جامع استراتژیک.

مقدمه
روابط دیپلماتیک و رسمی بین قاهره و پکن بعد از تشکیل چین واحدد در سدا  ۶۵۹۱مدیدد
شروع شد و مصر اولین کشور بود که چین را به رسدمی شدناخ  .از آز زمداز روابدط دو کشدور
بیش از بُعد سیاسی ،بر پایه منافع اقتصاد شکل گرف و روز به روز گسترش یافد  .اقتصداد چدین،
بازار بزرگ مصر با حدود  ۵۹میلیوز نفر را برا صادرات کاالها خود جذاب مدیبیندد و مصدر نیدز،
چین را به عنواز یکی از کشورها خارجی یار رساز به اقتصاد خود میداند.
امروزه ،روابط دو کشور شکل جدیدد بده خدود گرفتده اسد  .از سدا  2۱۶۲و شدروع ریاسد
جمهور شیجینپینگ در چین ،شاهد تجمیع فعالی ها بروزمرز این کشور بدا عندواز «ابتکدار
کمربند-راه »۶هستیم .مصر ،با دارا بودز کانا سوئز یکی از راهها مهم دریایی این طرح بده حسداب
میآید .از این رو این کشور با انگیزه جذب سرمایهگذار دول و شرک ها چین در پروژه تعدری
کانا سوئز و طرحها جانبی دیگر نظیر تأمین هزینه جابجایی پایتخ از قاهره و سدرمایهگدذار
در بانکها مصر و ساخ راهآهن مصر ،خواهاز گسترش همکار با پکن اس .
عدوه بر این اهداف اقتصاد  ،مصر به خصدو در دوراز ریاسد جمهدور ژندرا سیسدی ،بده
دنبا متنوع ساز روابط سیاسی و تقوی اتحاد بدا قددرتهدا منققدها و فدرا منققدها اسد .
ازاینرو این کشور سعی دارد تا عدوه بر حفظ روابط با آمریکا و غدرب ،بده گسدترش روابدط خدود بدا
کشورها شرقی و بخصو چین بپردازد .در این راستا ،پیشبینی میشود که مشارک ایدن کشدور
در «ابتکار کمربند-راه» و بهرهمند از مزایا این پدروژه ،عددوه بدر تقوید تدواز اقتصداد مصدر،
موجب افزایش نقشآفرینی این کشور در عرصه سیاسی خواهد شد.
با این توصیف ،ابتکار کمربند-راه» تأثیر چشمگیر بر روابط اقتصاد بین مصر و چین داشته تدا
جایی که مصر امروزه سعی میکند سیاس ها داخلی خود را تا حد ممکن برا حضدور کشدورها
خارجی مشارک کننده در ابتکار ،تسهیل کند .با توجه بده ایدن مسد،له ،پرسدش اصدلی ایدن مقالده
اینگونه مقرح میشود :دالیل عمده مشارک و همکار مصر در ابتکار کمربند-راه چین چیس ؟
با توجه به سؤا اصلی ،فرضیه این پژوهش نیز اینگونه مقرح میشود :دلیدل اصدلی مصدر بدرا
مشارک و همکار در ابتکار کمربند-راه ،بهبود وضدعی اقتصداد از طریدت متندوع سداز روابدط
سیاسی و اقتصاد اس  .ازاینرو ،وامها ،کمدکهدا ،فنداور و سدرمایهگدذار چدین کده بده شدکل
. Belt and Road Initiative
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مستقیم مستلزم ساخ و توسعه ابتکار "کمربند-راه" اس و یا سرمایهگذار ها جانبی چدین کده
به شکل غیرمستقیم مشوّق مصر برا تسهیل توسدعه ابتکدار کمربندد و راه هسدتند ،مدیتواندد روح
تازها در اقتصاد مصر بدمد تا این کشور در بلندمددت از چرخده وام و بددهی و درآمددها ارز پُدر
نوساز خارج و در کنار آز ،به تقوی جایگاه سیاسی خود بپردازد.
روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی-تحلیلدی اسد و بدرا گدردآور دادههدا از مندابع
کتابخانها و اینترنتی استفاده شده اس " .ادبیات پژوهش" بررسی شده نیز شدامل کتدب و مقداالت
متعدد فارسی و انگلیسی اس  .بهعنوازمثا  ،مقاله ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین؛ اهدداف ،مواندع
و چالشها نوشته بهرام امیراحمدیاز به شرح ابتکار چین پرداختده و رقابد آمریکدا را مدانعی اصدلی
برا پیشبرد این طرح میداندد .ایدن مقالده اهدداف چدین از ابتکدار را تعمیدت همگرایدی اقتصداد
منققها و تضمین جریاز انرژ از طریت خشکی از آسیا مرکدز و روسدیه ،پیشدبرد پدروژههدا
توسعه برا آرام کردز سینکیانگ ،استاز غربی ناآرام ،ایجاد زمینه برا ثبدات و یکپدارچگی بیشدتر
در منققه از طریت محصور کردز همسدایگاز غربدی چدین و سداخ یدک جداده ابریشدم از طریدت
کشورها آسیا مرکز برا ایجاد مسیر ترانزیتی جه صدور کاال به اروپا عندواز کدرده و پد از
بررسی نقش ایراز ،هند ،روسیه و ایاالت متحده نتیجه میگیرد که این ابتکار با وجدود عملدی بدودز
چالشها زیاد را در پیش دارد و عدوه بر رقاب با قدرتها جهاز ،کشورها عضدو ایدن ابتکدار
نیز راه زیاد تا عضوی فعا و ایفا نقش مؤثر را دارند.
ایچاک شیشور ،۶در کتاب «سیاس خارجه چین در خاورمیانه» معتقد اس که بده اشدتباه ایدن
طور برداش میشود که غرب آسیا نقشی کوچک در محاسبات راهبرد چدین دارد در صدورتی کده
چین همیشه در این منققه حضور داشته اس  .از نگاه نگارنده این کتاب ،چین نتوانسته یدا نخواسدته
زیاد در منققه درگیر باشد .البته ،در مجموع نویسنده مخالف دول چین بوده و در این کتاب بیشدتر
سعی شده بر موارد اختدف بین چین و کشورها منققه تمرکز شود.
السیا امیقینی 2استاد دانشگاه میدز در مقاله «کمربند-راه چین :تغییر دهنده باز ؟» بده تبعدات
اقتصاد و روابط سیاسی بین کشورها در ابتکار راه و جاده میپردازد .او در فصو گونداگوز ایدن مقالده
به مناطت مختلف از جمله روسیه ،اوکراین ،شما آفریقا و غرب آسیا و اتحادیه اروپا میپدردازد .او در
فصل غرب آسیا و شما آفریقا به این مس،له اشاره میکند که چین در حا تقوی حضدور خدود در
این منققه اس و با باال رفتن منافع اقتصاد  ،نگرانیها امنیتی نیز باال مدیرود .بده همدین دلیدل،
. Yitzchak Schichor
. Alessia Amighini
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شاهد همکار ها راهبرد امنیتی جدید در منققه هستیم .این مقاله اصلیتدرین دغدغده چدین را
اقتصاد عنواز میکند و دو حوزه انرژ و تجارت را اهداف اصلی ایدن کشدور مدیداندد .ایدن مقالده
عنواز میکند عربستاز سعود تدش میکند تا چشمانداز  2۱۲۱خود را به ابتکار چین پیوند بزندد.
عربستاز به دنبا سرمایهگذار متفاوت برا تأمین اعتبار برا تحدو اقتصداد ایدن کشدور اسد و
چین گزینه مناسبی اس .
2
جاز اف پلگریو ۶در کتاب «دیپلماسی کمدک خدارج و سدرمایهگدذار چدین » ،جلدد سدوم بده
کمکها خارجی چین و دیپلماسی سرمایهگذار این کشور میپردازد .او معتقد اس که چدین در
سه دهه گذشته رشد چشمگیر اقتصاد داشته و به کمک ایدن رشدد توانسدته تبددیل بده بدازیگر
اصلی در مناسبات بینالمللی شود .نویسنده راهبرد سدرمایهگدذار و کمدک خدارجی چدین از سدا
 ۶۵۹۵تاکنوز را بررسی کرده اس  .جلد سوم مشخصاً بده خدارج از آسدیا پرداختده و موفقید هدا و
مشکدت چین را بررسی میکند .بررسی مواضع موافقین و مخدالفین حضدور چدین در کشدورها ،بده
چالش انداختن آمریکا ،ژاپن و اروپا در کمک به کشورها درحا توسعه و مؤسسات مالی بینالمللدی
از مقالب این جلد از کتاب اس .
۲
انوشیروراز احتشامی و نیو هورش  ،در کتاب «تبعات ابتکار کمربند-راه در منققه غدرب آسدیا»،
در سلسله مقاالتی که نسخه دیجیتالی آز در آخر سا  2۱۶۲مدیدد منتشدر شدده اسد  ،دربداره
دالیل حضور چین در منققه غرب آسیا ،ابتکار کمربند-راه و نظم جهدانی ،اهدداف باندک زیرسداخ
سرمایهگذار آسیایی ،روابط عربستاز و چین ،روابط پیچیده عربستاز ،چین و آمریکا ،روابط چدین و
رژیم صهیونیستی ،نگاه فلسقینیها با چین جدید و نقش ایراز در ابتکار کمربند-راه پرداختده اسد .
این کتاب اگرچه به موضوع مصر نپرداخته امدا اطدعدات جدامعی دربداره ابتکدار و نقدش کشدورها
منققه به خواننده میدهد و مقالعه آز برا فهم حضور چین در منققه ضرور اس .
 .1ابعاد اقتصادی و جغرافیایی ابتکار کمربند-راه
شی جینپینگ رئی جمهور چین ،بدرا نخسدتین بدار در سدا  2۱۶۲ابتکدار «یدک راه ،یدک
کمربند» را در قزاقستاز مقرح کدرد .و از زیرسداخ هدا بهبودیافتده «کمربندد اقتصداد جداده
ابریشم »۹به موازات جاده قدیم آز سخن گف  .جاده قدیمی که قرزها پیش وجود داش  ،شدبکها
1

. John F. Copper, Palgrave
. China’s Foreign Aid and Investment Diplomacy, Volume III
3
. Anoushiravan Ehteshami, Niv Horesh
4
. Silk Road Economic Belt
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از راهها زمینی بود که تجار ابریشم و دیگر صدنعتگراز بدرا انتقدا کاالهدا خدود از آز اسدتفاده
میکردند .این جاده چین را از طریت آسیا مرکز و ایراز به خاورمیانه ،دریا مدیترانده و در اروپدا
نیز به دریا آدریاتیک متصل میکرد.
اما طرح جدید «کمربند اقتصاد جاده ابریشدم» مدیتواندد بدا اسدتفاده از پدل زمیندی ،اوراسدیا،
اقیانوسیه و دریا بالتیک را از طریت چند راه حملونقلی (زمین ،راهآهن و جاده) متصل کند .دولد
چین میگوید تمرکز «کمربند اقتصاد جاده ابریشدم» بدر نزدیدک کدردز چدین ،آسدیا مرکدز ،
روسیه و اروپا ،متصل کردز چین با خلیجفارس و دریا مدیترانه از طریدت آسدیا مرکدز و غدرب
آسیا و متصدل کدردز چدین بدا آسدیا جندوبی ،جندوب آسدیا و اقیدانوس هندد اسد  .کشدورها
شرک کننده در ایدن طدرح قزاقسدتاز ،ازبکسدتاز ،قرقیزسدتاز ،ترکمنسدتاز ،تاجیکسدتاز ،روسدیه،
مغولستاز ،پاکستاز ،افغانسدتاز ،ایدراز و ترکیده هسدتند(Ministry of Foreign Affairs of the .
)People's Republic of China, 2015

طبت طرح موجود ،راه ابریشم نوین از سه مسیر تشکیل شدده اسد ؛ مسدیر شدمالی ،مرکدز و
جنوبی که هرکدام اهمی اقتصاد  ،ترانزیتی ،سیاسی و اجتماعی خود را دارند.
 .۶مسیر شمالی ،کشور چین را از طریدت کشدورها آسدیا مرکدز (تاجیکسدتاز ،قزاقسدتاز،
قرقیزستاز ،افغانستاز ،ازبکستاز و ترکمنستاز) به روسیه ،اروپا و شما آفریقا متصل میکند.
 .2مسیر مرکز از آسیا مرکز از طریت افغانستاز و ترکمنسدتاز بده ایدراز و خلدیجفدارس و
همچنین ترکیه و دریا مدیترانه میرسد.
 .۲مسیر جنوبی از چین آغاز و به آسیا جنوب شرقی ،جنوب آسیا و پاکسدتاز و اقیدانوس هندد
ختم خواهد شد .کشورها این مسیر اکثراً عضو بانک سرمایهگذار زیرساخ ها آسیا هستند کده
به ابتکار دول چین تأسی شده و میتواند در احداث این مسیر مفید مؤثر واقع شود.
عدوه بر کمربند اقتصاد جاده ابریشم ،شی جین پینگ در اکتبر سدا  2۱۶۲مدیدد
نیز  ،در سخنرانی خود در مجل اندونز « ابتکار جداده ابریشدم دریدایی »۶را مقدرح کدرد
) .(Jiao & Yunbi, 2013ابتکار جاده ابریشم دریایی مدرز چدین (نقشده  )۶در اصدل مربدوب بده
جاده باستانی ابریشم دریایی اس که از شهر فوجو 2شروع و با گذشتن از جنوب شرق آسیا و دریدا
چین جنوبی از طریت تنگه ماالکا ۲به اقیانوس هند ،دریا مدیترانده و اروپدا مدیرسدید .ایدن مسدیر
1

. Maritime Silk Road Initiative
. Fuzhou
3
. Malacca Strait
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باستانی برا صادرات ابریشم ،سرامیک و چا و مرتبط کردز مردم و تجارت در راهها آبدی مانندد
دریا چین شرق ،خلیج بنگا و دریا عربی استفاده میشد ).(Yang, 2014

نقشه « :1کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و «جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» به همراه دو
راهروی اقتصادی «چین-مغولستان-روسیه» و «چین-پاکستان».
منبعCenter For Strategic & International Studies :

جاده ابریشم دریایی در شکل فعلی چندین راهرو ۶حمدلونقلدی مانندد راهدرو اقتصداد چدین-
پاکستاز ،2راهآهن بین آسیایی کمیسیوز اجتماعی سازماز ملل ،۲ابتکدار توسدعه رودخانده مکوندگ،۹
راهرو اقتصاد چین-هند-بدنگددش-میانمدار ۹و برنامده همکدار اقتصداد مکوندگ بدزرگ ۱را بده
یکدیگر متصل میکند ) .(Hutzler, 2015هر چند مقصد نهایی ایدن مسدیر گدذر از کاندا سدوئز ۲و
۶

 .راهرو اقتصاد به شبکه یکپارچه زیرساخ ها در موقعیتی جغرافیایی میگویند که برا تقوید توسدعه اقتصداد طراحدی

شدهاند .این راهروها میتوانند بین کشورها و یا داخل کشورها اجرا شوند .راهروها اقتصداد معمدوالً زیرسداخ هدا یکپارچده
مانند بزرگراهها ،راهآهن و بنادر هستند که معموالً شهرها و یا کشورها را به هم متصل میکنند .این راهروها میتوانندد مسدیرها
بسیار مهم تولید ،مناطت با عرضه و تقاضا باال و تولیدکنندگاز کاال با ارزشافزوده را به هم متصل کنند.
2

. China-Pakistan Economic Corridor
. Trans-Asia Railway
4
. Mekong River Development Initiative
5
. China-India-Bangladesh-Myanmar Economic Corridor
6
. Greater Mekong Subregion Economic Corridor
7
. Suez Canal
3

 /1فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،33شماره  ،2تابستان 8331

رسیدز به دریا مدیترانه اس اما باید خاطر نشاز کرد که این جاده به چند کشور در شدرق آفریقدا
مانند جیبوتی ،کنیا ،ماداگاسکار ،موازمبیک و تانزانیا نیز میرسد .برایداز آیلدر ،۶معداوز مددیر برنامده
جنوب شرق آسیا در مرکز استیمسدوز 2در واشدنگتن مدیگویدد ،تمرکدز جداده ابریشدم دریدایی بدر
پشتیبانی و تسهیل رشد افزوز تجارت بین آسیا و آفریقا اس ).(Eyler, 2014
چین برا نشاز دادز زنده بودز این طرح در ماه آوریدل سدا  2۱۶۹مدیدد نقشدها جدیدد را
منتشر کرد که نشاز میدهد این طرح تا جنوب اقیانوسیه در نظر گرفته شده ) (Jia, 2015و درمجمدوع
شش راهرو اقتصاد در مسیر ابتکار کمربند-راه قرار دارند که در نقشه شماره  2قابل مشاهده هستند.
 .۶پل زمینی جدید اوراسیا
 .2راهرو چین-مغولستاز-روسیه
 .۲راهرو چین-پاکستاز
 .۹راهرو چین-آسیا مرکز -غرب آسیا
 .۹راهرو بنگددش-چین-هند-میانمار
 .۱راهرو چین و شبهجزیره هندوچین

نقشه  :2شش راهرو اقتصادی که قرار است چین را به کشورهای درحالتوسعه متصل کند.
منبعHong Kong Trade Development Council Research, 2017 :
. Brian Eyler
. Stimson Center
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طبت چشمانداز چین ،کمربند اقتصاد /جاده ابریشم دریدایی ،هدر دو اهمیتدی یکسداز داشدته و
یکدیگر را کامل میکنند زیرا هر دو در آخر قصد دارند منققه اقتصاد آسدیا شدرقی را بده حلقده
اقتصاد توسعهیافته اروپا متصل کنند .پل زمینی اوراسیا شاهد توسعه راههدا حمدلونقلدی (مانندد
راهرو اقتصاد چین-پاکستاز و راهرو بنگددش-چین-هند-میانمار) خواهد بود که زمینهدا را بده
بنادر دریایی بزرگ متصل کرده ،روابط کشورها این کمربند اقتصاد را با کشدورها انجمدن ملدل
آسیا جنوب شرقی (آس،از )۶بهبود میبخشد و ارزش توافت تجارت آزاد چین-آس،از را باال میبدرد.
تحلیلگراز میگویند ،هر دو نقشه ارزشی یکساز دارند و این ارزشها صلح ،همکار  ،اطدعدات آزاد،
مشارک  ،یادگیر دوطرفه و بهرهبردار دوطرفه هستند ).(Szczudlik-Tatar, 2013
از لحاظ حجم سرمایهگذار  ،بنا بر طدرح رئدی جمهدور چدین ،مبلد  ۶2۹میلیدارد دالر بدرا
احداث جادهها ،خقوب آهن ،بازساز و احداث بنادر در کشدورها واقدع در حدوزه «جداده ابریشدم
نوین »2سرمایهگذار خواهد شد .طبت وعده رئی جمهور چین بناس که نه میلیارد دالر به عندواز
کمک اقتصاد در اختیار کشورها درحا توسعه و نهادهایی کده در مسدیر «جداده ابریشدم ندوین»
واقع شدهاند ،قرار گیرد.
چین در جه به ثمر نشاندز «جاده ابریشم دریایی» نیز ،صندوق سرمایها بدا  ۹۱میلیدارد دالر
سرمایه به نام «صندوق جاده ابریشم »۲راهانداز کرد تا پشتیبانی اعتبار زیرسداختی بدرا تکمیدل
«جاده ابریشم دریایی» و دیگر زیرساخ ها باشد .چدین همچندین «باندک سدرمایهگدذار زیربندایی
آسیا »۹با  ۹۱میلیارد دالر سرمایه را راهانداز کرده که البته تمرکز اصلی آز ایدن جداده نیسد امدا
یکی از اهداف آز پشتیبانی از پروژهها مرتبط با جاده ابریشم دریایی اس )(Liu, 2014
رهبراز چینی میخواهند «جاده ابریشم دریایی» فراتدر از درک عمدومی از زیرسداخ سدخ و
نرم باشد .شی جینپینگ در نوامبر  2۱۶۹در یک سخنرانی در جمعی از کشورها آسدیایی قبدل از
نشس اقتصاد همکار اقتصاد آسیا اقیانوسیه ۹در پکن گف  :متصل کردز کشدورها آسدیایی
تنها محدود به ساختن جاده و پل و یا متصل کردز مکازهدا بده یکددیگر نیسد و بایدد ترکیبدی از
زیرساخ  ،مؤسسات و تبدادالت مدردم-مدردم بدوده و در حدوزههدا ارتباطدات سیاسدی ،ارتباطدات
زیرساختی ،راهها تجار  ،تردد سرمایه و درک متقابل بین مردم نیز پیشرف کندیم (The Japan
1
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) .Times, 2014همچنین زانگ گائولی ۶معداوز او چدین در مداه مده  2۱۶۹در نشسد گفتگدو
صنع آسیا-اروپا 2گف جاده ابریشم دریایی تنها محدود به زیرساخ ها فیزیکدی نبدوده و شدامل
راهها ،تبادالت مردم-مردم ،هماهنگی سیاس و تباد کاال و سرمایه اس ).(Yini, 2015
 .2تحوالت روابط مصر و چین
روابط معاصر چین و مصر به دهه  ۶۵۹۱میدد برمدیگدردد .مصدر اولدین کشدور عربدی و
آفریقایی بود که جمهور خلت چین را در سا  ۶۵۹۱میدد به رسدمی شدناخته و از اصدل
«چین واحد» و حضور چین به عنواز عضو دائمی در شورا امنی سدازماز ملدل متحدد دفداع
کرده اس ؛ اما در واقع روابط دو کشور به دهه  ۶۵۲۱میدد برمیگدردد ،زمدانی کده چدین بدا
هدف توسعه روابط با غرب آسیا 2۱ ،دانشجو مسلماز را به دانشگاه االزهر مصر فرسدتاد .ایدن
دانشجویاز بعدها مدرساز عربی و مترجم در دانشگاهها چین شدند .معروفترین آناز ،محمدد
ماکین چینی ۲بود که اولین مدرس زباز عربی در دانشگاه پکن در سدا  ۶۵۹۱و متدرجم مدائو
تسونگ ۹بود .همچنین ،ترجمه منتخبات کنفوسیوس ۹توسط او باعث شد جوامع غرب آسدیا بدا
منابع سن چینی آشنا شوند )(Cieciura, 2015
بین سا ها  ۶۵۲۱تا اواسط دهه  ۶۵۹۱میدد  ،روابط مصر و جمهور چین گسدترش یافد
و رهبراز کشورها در دیدارها و سخنرانیها به یکدیگر ادا احترام کردندد .در سدا  ۶۵۲2مدیدد ،
امام ما سونگتینگ ،۱رئی دانشگده چنگدا ۲به مصر سدفر کدرد تدا شدیوه تددری را بررسدی کندد.
سونگتینگ توانس در سا  ۶۵۹۱میدد با کمک شاه فواد ،شاه وق مصر و مدیر دانشدگاه االزهدر
کتابخانها در پکن به نام «کتابخانه فواد» تأسی کند ).(Aubin, 2006
در دوراز جما عبدالناصر روابدط مصدر و چدین وارد دوراز جدیدد شدد .در سدا ۶۵۹۹
میدد وزیر صنع وق مصر ،محمد ابونصیر به چین سفر کرد و طی قرارداد  ،دفاتر تجدار
در هر دو کشدور افتتداح شدد () .Egypt State Information Service, n.d.در  ۲۱مده سدا
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 ۶۵۹۱میدد نیز چو ئن ال  ، ۶نخس وزیر وق چین به مصر سفر کرد و توافتنامده مشدترک
برا روابط دیپلماتیک در سقح سفیر امضا کرد )(Chinese Foreign Ministry, 2006
از اقدامات حائز اهمی دیگر چین در طو روابط بدا مصدر ،حماید ایدن کشدور از تصدمیم جمدا
عبدالناصر در ملیساز کانا سوئز بود .چین یورش سهگانه به مصر را محکوم کرده و تدش مردم ایدن
کشور برا استقد بیشتر را ستایش کرد )(Egypt State Information Service, n.d؛ اما بدااینحدا
در  ،۶۵۹۵جما عبدالناصر تصمیم گرف در منازعه بین چدین و شدورو در کندار شدورو باشدد و از
چین به دلیل برخورد خود با مردم تب و روابط بین چین و هند ،انتقاد کند ).(Hongjie, 2009
چین در دوراز انقدب فرهنگدی خدود ( ۶۵۱۱تدا  ۶۵۲۱مدیدد ) تمدام سدفرا خدود را از
کشورها عربی فراخواند و تنها هوآنگ هوآ 2سفیر خود در مصر را در این منصب باقی گذاشد
) .(Shichor, 1979حتددی در جنددگ اکتبددر در  ۶۵۲۲نیددز چددین از مصددر بددرا تدددش بددرا
بازگرداندز اراضی اشغالی خود ،حمای کرد .در دیدار سفیر مصر در چین با رئی جمهور وقد
این کشور ،چین اعدم کرد عدوه بر حمای خود ،کمکها غذایی و مدالی نیدز بده مصدر اعقدا
خواهد کرد (Egypt State Information Service, n.d).
اما روابط دو کشور همیشه در شرایط مقلوب نبوده اس  .بعد از حمله چین بده هندد در 2۶
اکتبر  ،۶۵۱2جما عبدالناصر ،رئی جمهور وق مصر با چو ئنال  ،نخسد وزیدر وقد چدین
تماس گرف و پیشنهاد میانجیگر داد .طی چند روز چین و هند به توافدت رسدیدند و در 2۱
اکتبر مصر پیشنهاد خود را مقرح کرد .هرچند همازگونه که مصر ها اعتراف کردند ،پیشدنهاد
آناز بیشتر به نفع هند بود .از همین رو پکن با در نظر گرفتن ایدن شدرایط در  2ندوامبر ۶۵۱2
میدد پیشنهاد مصر را رد کرد.
این مخالف باعث شد روزنامهها و رادیوها مصر طی اقدامی بیسابقه با چین مخالفد کدرده
و طرف هند را بگیرند .برا اولین بار ،چین برچسب متجاوز خورد و بده ایجداد بحدراز و مرزگشدایی
متهم شد .پ از این واقعه ،معاوز وزیر خارجه چین به قاهره سفر کرد و تدش کرد مصدر را متقاعدد
کند تا در اجدس کلمبو شرک کند .شرک کنندگاز در این همایش برا هماهنگی بیشتر بده هندد
و چین سفر کردند و تنها نماینده مصر از رفتن به پکن خوددار کرد .این تنش ادامده داشد تدا در
آوریل  ۶۵۱۲چین سیاستی جدید در منققه غرب آسیا پیش گرف و در آخر نماینده مصر به چدین
سفر کرد ).(Schichor, 1979
.Zhou Enlai
. Huang Hua
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در دوراز انور سادات نیز روابط مصر و چین دستخوش تحوالت جدید شدد .در نیمده دوم دهده
هفتاد میدد  ،مصر در حا تغییر ساختار اقتصاد خود بود و به بازار آزاد تبدیل میشد .کشداورز
تقریباً از بین رف و واردات جایگزین آز شد .مصر از بلوک شورو خدارج شدد و بده سدم غدرب و
آمریکا گرایش پیدا کرد .بااینحا  ،انور سادات ،رئی جمهور وق مصر ،حسدنی مبدارک ،معداوز او
خود را به چین فرستاد تا با مائو تسونگ دیدار کند .چین ققعات هواپیمدا و موتدور آز را بدرا مصدر
تأمین کرد .این دیدار در مصر بازتاب فراوانی داش و تمام دیدارها مبارک از تلویزیدوز ایدن کشدور
پخش میشد ) .(Lippman, 2016در این دوراز تحو زیاد صدورت نگرفد زیدرا چدین در دوراز
انقدب فرهنگی خود به سر میبرد و تنها سه سا پ از پایاز این دوراز ،اندور سدادات تدرور شدد و
پ از او حسنی مبارک رو کار آمد.
حسنی مبارک در سا  ۶۵۹۲به عنواز اولین رئی جمهور مصر به چدین سدفر کدرده و در ایدن
سفر  ۹۱میلیوز دالر سدح خریدار کرد .همچنین ،این کشور  ۶۱۱میلیوز دالر از بدهیها مصدر
را عقب اندداخ  .از سدا  ۶۵۹2تدا  ،۶۵۹۹چدین  ۹۱جنگندده  ۶۲ ،F-7کشدتی سدریع جنگدی۱ ،
زیردریایی و سدحها دیگر به مصر داد .در سا  ۶۵۵۱مبارک در چهدارمین سدفر خدود بده چدین،
آزها را متقاعد کرد که  ۶۱۲میلیوز دالر از بدهیها این کشور را مجدد زمازبند کنندد .در سدا
 ،۶۵۵۲چین کمکها نظامی در قالب ققعات هواپیماها میگ و دیگر سدحهدا را بده مصدر اعقدا
کرد ).(Copper, 2016
در آوریل  ،۶۵۵۵حسنی مبارک به دعوت جیانگ زمین ،رئی جمهور وق چین بده ایدن کشدور
رف  .رهبراز در این دیدار بر گسترش روابط و دوستی دو کشور تأکید کرده و سقح روابط به روابدط
راهبرد رسید .در آز دیدار مقرر شد وزرا خارجه هر دو کشور حدداقل سدالی یدک مرتبده دیددار
داشته باشند )(Chinese Foreign Ministry, n.d.
در سا  2۱۱۱جیانگ زمین دیدار کوتاه به مصر داش  .در این دیددار کده در اسدکندریه
انجام شد زمین گف  :اسکندریه اولین شهر آفریقایی برا چینیهاسد  .در سدا  ۶2۱قبدل از
میدد ،چینی ها در خانداز هاز به اسکندریه آمدندد و ایدن نشدانها از روابدط تداریخی بدین دو
کشور اس  .همچنین ،مبارک ابراز امیددوار کدرد کده از تجربیدات چدین در تأسدی منداطت
اقتصاد ویژه استفاده کند و گردشگراز چینی به مصر بیایند .او بدر سیاسد چدین واحدد نیدز
تأکید کرد .در این دیدار بود که زمین ،از عدقه چدین بدرا همکدار در توسدعه منققده ویدژه
اقتصاد صحب کرد ) .(People’s Daily, 2000در پی ایدن دیددار ،در سدا  ،2۱۱۶مصدر و

دالیل مشارکت مصر در ابتکار کمربند-راه 83/

چین قرارداد تفاهم برا تباد گردشگر امضا کردند و از آز زمداز پدرواز مسدتقیم بدین دو کشدور
برقرار شد .این اقدام چین برا بهبود عدم توازز تراز تجار بین دو کشور که به نسب  ۶۱بده  ۶بده
نفع چین بود ،انجام شد)(McGiffert, 2009
از سا  2۱۱2روابط اقتصاد دو کشور گسترش یاف  .در این سا حسنی مبارک بده چدین سدفر
کرد و شورا تجار چین-مصر افتتاح شد .دو کشدور پدنج سدند همکدار در زمیندههدا اقتصداد ،
استفاده صلحآمیز از انرژ هستها  ،نف و سفرها گردشگر شهرونداز چینی به مصدر امضدا کردندد
)(Embassy of the People's Republic of China in the Arab Republic of Egypt, 2004

بعد از افتتاح این شورا ،واردات چین از مصر  ٪۶۱افزایش داشد  .بدرا اولدین بدار در تدارین ،چدین
خودروها ساخ مصر را وارد کرد و اولین مرکز فرهنگی چینی در قاهره و همچنین اولدین مدرسده
چینی در غرب آسیا و آفریقا ،در مصر افتتاح شد .برا اولین بار کشتی نیرو دریایی چدین در بنددر
اسکندریه پهلو گرف و شاید این سرآغاز روابط نظامی دو کشور بده شدمار آیدد (Embassy of the
).People's Republic of China in the Arab Republic of Egypt, 2002
اما روابط فعلی چین و کشورها عربی محصو انجمن همکار کشورها عربی و چدین ۶اسد
که در سا  2۱۱۹در سفر هو جینتائو 2رئی جمهور وق چین به مقر اتحادیه کشدورها عدرب در
قاهره پایهریز شد .او چهار پایه اساسی همکار چین با غرب آسیا را موارد زیر بیاز کرد:
 .۶بهبود روابط سیاسی بر پایه احترام متقابل.
 .2تقوی روابط اقتصاد و تجار برا رسیدز به توسعه مشترک.
 .۲گسترش تبادالت فرهنگی برا نفع مشترک.
 .۹تقوی همکار در امور بینالمللی با هدف محافظ از صلح جهانی و اشداعه توسدعه مشدترک
).(Amighini, 2017
 .1-2روابط سیاسی -اقتصادی مصر و چین ()2112-2112

در دوراز ناآرامیها مصر در سا  2۱۶۶رسانهها چینی که عموماً دولتی هستند و خطمشدی
دول را در دنبا میکنند ،اشاره کوتاهی به اوضاع مصر میکردند .بازتاب خبدر آزهدا محددود بده
وضعی نابساماز ناشی از تظاهرات مدردم بدوده و اشدارها بده خواسدتههدا سیاسدی مدردم مصدر
نمیکردند .به طور مثا کشتن خالد سعید ،تاجر مصر در اسکندریه به دس پلی در رسدانههدا
. Forum on China-African Cooperation
. Hu Jintao
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چینی بازتاب چندانی نداش  .حتی جستجو واژه مصر نیز در شبکهها اجتمداعی چیندی مسددود
شده بود )(Ramzy, 2011
اما دول چین بعد از فروکش کردز ناآرامیها و رو کار آمدز محمد مرسی ،شدرک هدا ایدن
کشور را به سرع به مصر روانه کرد .برا تسریع بهبود روابط با دول جدید ،محمد مرسی به چدین
دعوت شد و او در ماه اوت سا  2۱۶2میدد به این کشور سفر کرد .مرسی قبل از سفر خود گفتده
بود« ،ما روابط متوازز با جامعه جهانی برقرار میکنیم ،روابقی که بر پایده مندافع مشدترک و احتدرام
مساو بین بازیگراز باشد .ما اجازه نمیدهیم که هیچ کشور در امور داخلدی مدا دخالد کندد .مدا
استقد و مرزها مصر را حفظ میکنیم و همه باید بدانندد کده تصدمیمات مصدر از داخدل مصدر و
توسط مردم گرفته میشود» )(The Guardian, 2012
در این دیدار مرسی تمدز چین را با تمدز مصر مقایسه کرده و اظهار امیدوار کرد که چدین و
مصر شریک راهبرد شوند .همچنین گف مصر دروازه طبیعی به آفریقا و غرب آسدیا اسد و قصدد
دارد در احیا مجدد جاده ابریشم برا خط مستقیم ارتباطی بین مصدر و چدین مشدارک کندد .او
گف مصر آماده اس تا شرایط را مهیا کرده و موانع را برا سرمایهگذاراز و انتقا فناور بده مصدر
بددردارد ) (Ikhwan Web, 2012چددین در سددفر مرسددی اعدددم کددرد  2۱۱میلیددوز دالر در مصددر
سرمایهگذار میکند ) (Halime, 2012اسامه صالح ،وزیر وق سرمایهگذار مصر بعد از ایدن سدفر
اعدم کرد ۶۹۱ ،کارخانه چینی در شما غربی خلیج سوئز ساخته مدیشدود کده انتظدار مدیرود ۹۱
هزار فرص شغلی ایجاد کنند ).(Mubasher, 2012
در سا  2۱۶۲موج جدید از اعتراضات علیه محمد مرسی در سالگرد تحلیف او شدکل گرفد .
محمد البرادعی مهمترین مخالف او خواستار کنارهگیر رئی جمهور و برگزار انتخابات زودهنگدام
بود .در پی تشدید اعتراضات وزرا کابینه مرسی یکی پ از دیگر استعفا دادندد .در آخدر ،ارتدش
در  ۲ژوئیه  2۱۶۲با کودتایی محمد مرسی را برکنار کرد و عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وقد مصدر،
عدلی منصور رئی دادگاه قانوز اساسی را به عنواز رئی جمهدور موقد معرفدی کدرد .سدخنگو
وزارت خارجه چین ،هوآ چونینگ ۶در واکنش به این کودتا گفد  :چدین بده انتخداب مدردم احتدرام
میگذارد و امیدوار اس تمام احزاب از خشون پرهیز کرده و با گفتگو و مشدورت اختدفدات را حدل
کنند ).(Alexander, 2013

. Hua Chunying
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در مارس  ،2۱۶۹عبدالفتاح السیسی از ارتش بازنشسدته شدد و در انتخابدات همداز سدا ندامزد
ریاس جمهور شد .این انتخابات که تنها یک رقیب داش  ،با مشارک  ۹۲درصد واجدین شدرایط
و  ۵۲درصد رأ به نفع سیسی برگزار شد .دول سیسی بعد از رو کار آمددز قددرت بیشدتر بده
ارتش داد و مناسبات داخلی مصر به روا گذشته بازگش )(Cambanis, 2015
از این پ روابط دوجانبه چین و مصر رو گسترش نهاد .در پی سفر السیسی به مصدر ،دو کشدور
در مورد «همکار جامع استراتژیک »۶به توافت رسیدند و پیرو ،آز جایگاه مصدر در ابتکدار کمربندد-
راه چین تقوی شد .ازآزپ رئی جمهور چین پنج بار عبدالفتاح سیسی را به پکدن دعدوت کدرد و
خود در سا  2۱۶۱به مصر سفر کرد .در آخرین سفر سیسی به چین که در سپتامبر  2۱۶۹صدورت
گرف  ،با تأکید مجدد بر "همکار جامع استراتژیک" ،قاهره قراردادهایی بده ارزش  ۶۹میلیدارد دالر
را با شرک ها چینی به امضا رساند که اغلب در زمینهها راهآهن ،انرژ  ،پاالیشدگاه و امددک بدود
() .Saleh, ft.com: 2018این سفر با هدف حضور در اجدسیه همکار آفریقا-چین 2صورت گرفد .
در این دیدار رئی جمهور چین ،کشور مصدر را نمایندده دولد هدا آفریقدایی ،کشدورها عدرب و
اسدمی ،از مهمترین کشورها درحا توسعه و اقتصادها در حا ظهور و با نفوذ روزافدزوز در امدور
منققه و جهاز توصیف کرد )(Xinhuanet.com: 2018
میتواز اثر دیدارها متعدد سراز دو کشور را که ارتبداب مسدتقیمی بدا انگیدزه دو کشدور بدرا
تحقت ابتکار کمربند-راه و اجرا توافتهایی نظیر همکار جامع اسدتراتژیک دارد را بدر رو حجدم
روابط اقتصاد دو کشور مشاهده کرد .چین به عنواز بزرگترین صدادرکننده کداال بده مصدر ،حجدم
روابددط اقتصدداد خددود در سددا  2۱۶۲را بدده معدداد  ۶۱میلیددارد و  ۹۲میلیددوز دالر رسدداند
)(eng.yidaiyilu.gov.cn: 2018و در هش ماه نخس سا  2۱۶۹نیز ،صادرات چین بدا افدزایش
 2۹4۹درصد ،به  ۲4۱۶میلیارد دالر رسیده اس ()egypttoday.com: 2018

.comprehensive strategic partnership
). Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC
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جدول  :2مهمترین صادرکنندگان کاال به کشور مصر
منبعatlas.media.mit.edu/en/profile/country/egy :

 .2دالیل مشارکت مصر در ابتکار چین
مصر به روشنی به دنبا اتحادها راهبرد جدید اس تا عدوه بر حفظ روابط خود با آمریکدا
و غرب ،به متنوع ساز روابط سیاسی و اقتصاد خود با کشورها شرق به ویژه چین بپدردازد .ایدن
کشور با موقعی راهبرد خود بین آسیا و آفریقا ،کشدور حیداتی بدرا گسدترش نفدوذ چدین در
منققه اس  .به خصو که کانا سوئز ،گذرگاه اصلی جابجایی بین اقیدانوس هندد ،دریدا سدر و
دریا مدیترانه ،به کمک تجارت خارجی چین میآید کده  ۵۱درصدد آز از طریدت راههدا دریدایی
صورت میگیرد.
در این راستا ،از زماز معرفی ابتکار کمربند-راه در سا  ،2۱۶۲مصر از این ابتکدار حماید کامدل
کرده و تحقت آز را یار دهنده به اقتصاد خود و موجب شکوفایی ظرفی هدا کاندا سدوئز ارزیدابی
کرده اس ) .(State Information Service, 2017ازایدنرو ،چدین نیدز در سدا  2۱۶۹بدا هددف
افزایش گذرگاه آبی و رسدیدز بده  ۵۲کشدتی در روز و سدود سداالنه  ۶۲4۹میلیدارد دالر بده عندواز
بزرگترین سرمایهگذار در پروژه توسعه منققه کانا سوئز معرفی شد ) (China Daily, 2017گدروه
تدا چین ۶یکی از قدیمیترین توسعهدهندگاز صنعتی در حا کار بر رو توسعه مناطت صدنعتی در
راهرو کانا سوئز ،به ویژه در منققها به وسع  ۲کیلومتر مربع در العین السدخن اسد کده ۱۹
شرک چینی در آز فعالی میکنند.
پیرو استقبا مصر از اقدامات اقتصاد پکن ،در  ۹ژوئن سا  2۱۶۹میدد  ،ششدمین نشسد
در سقح وزرا انجمن همکار اعراب و چین در پکن افتتاح شد که سالگرد دهمین سا شدروع بده
. TEDA
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همکار بین اعراب و چین نیز بود .این نشس نققه عقفدی در گسدترش سدرمایهگدذار چدین در
منققه غرب آسیا به ویژه در مصر به حساب میآمد .پ از این نشس  ،اولین دیدار السیسدی و شدی
جینپینگ در  22تا  2۹دسامبر سا  2۱۶۹صورت گرف  .این اولین سفر سیسدی بده چدین بعدد از
ریاس جمهور او بود .در این نشس سیسی از جاده ابریشم نوین حمای کدرد و سدقح روابدط دو
کشور به "توافت جامع استراتژیک" ارتقا یاف  .در دومین سفر سیسی به چدین در جشدن هفتدادمین
سالگرد پایاز جنگ جهانی دوم ،او مجدد از سرمایهگذار چدین اسدتقبا کدرده و در مدورد منققده
اقتصاد ویژه کانا سوئز با طرف چینی صحب کردند و پیرو آز ،بانک توسدعه چدین و باندک ملدی
مصر توافقی امضا کردند تا  ۶میلیارد دالر وام به شرک ها کوچک و متوسط در مصر اعقا شود.
امتداد توافت جامع استراتژیک میاز دو کشور در سا  ،2۱۶۱بدا قدرارداد دوجانبده بده ارزش ۶۹
میلیارد دالر تقوی شد که در زماز سفر رئی جمهور چین به قاهره امضا شد .این قدرارداد همزمداز
با جشن شصتمین سالگرد شروع روابط دیپلماتیک بین دو کشور شامل  2۶یادداش تفاهم بدود کده
بیشتر به حوزهها اقتصاد مربوب میشود .در این دیدار دو کشور قراردادهایی بدرا توسدعه کاندا
سوئز و همکار اقتصاد و تجار در منققه ویژه اقتصاد کاندا سدوئز امضدا کردندد .هددف ایدن
قراردادها افزایش حضور چین در کانا سوئز از  ۲2شرک بده صدد شدرک بدا سدرمایهگدذار 24۹
میلیارد دالر در فاز بعد پروژه بود )(Noueihad and Abdelaty, 2016
عدوه بر پروژهها مربوب به کانا سوئز که مستقیماً به تحقت ابتکار چین مربوب مدیشدود ،قداهره
عدقهمند به جذب سرمایهگذار چینیها در سایر پروژهها اقتصاد و زیرساختی نیز اس  .به عندواز
مثا مصر در مدارس  ،2۱۶۹در نشسدتی بدا  2۱۱۱هی،د از  ۶۶2کشدور اعددم کدرد کده قصدد دارد
پایتختی جدید در شرق قاهره با  ۹میلیوز نفر جمعی به مساح  ۲۱۱کیلومترمربع احداث کندد .ایدن
طرح رؤیایی در اکتبر  2۱۶۱با اعدم حمای چین به واقعی نزدیک شد .شرک توسدعه ثدروت زمدین
چین موافق کرد تا در  ۶۱سا آینده  2۱میلیارد دالر در این شهر جدید و بدوز اسدم سدرمایهگدذار
کند .قبل از این شرک نیز شرک دیگر دولتی چین  ۶۹میلیارد دالر در این شهر سرمایهگدذار کدرده
بود و مجموعاً این دو شرک  ۲۹میلیارد دالر فاز او احداث را پوشش میدهند .بر اساس اعددم سدفیر
مصر در چین سرمایهگذار چینیها در این شهر در فاز دوم  ۲42میلیارد دالر بوده کده در ایدن مرحلده
این سرمایهگذار به  ۹میلیارد دالر خواهد رسید ) .(Egypt Independent, 2017اهمی تحقدت ایدن
پروژه بهگونها بوده اس که یکی از اهداف سفر رئی جمهور مصر به نهمین نشسد سداالنه سدازماز
بریک  ،رایزنی او برا جذب سرمایه جه تکمیل ساخ وساز این پروژه ارزیابی شده اس .
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عدقه مصر برا همکار اقتصاد با چین ،در سا  2۱۶۱میدد نیز پیگیدر شدده اسد  .در
اواخر سا  ،2۱۶۱بعد از شناور کردز نر ارز توسدط مصدر ،دو کشدور در قدرارداد سدهسداله24۱ ،
میلیارد دالر از ذخیره ارز خود را معاوضه ۶کدرد ) .(Mikhail, 2016در مداه آوریدل  2۱۶۲نیدز ،در
سفر رئی اداره جبهه مشترک کارگر حزب کمونیس چین به مصر و دیددار او بدا رئدی جمهدور
این کشور ،در بیانیها  ،مصر و چین از ابتکار کمربند-راه حمای کردند ).(The Brics Post, 2017
همچنین ،مصر در سلسله تدشها خود برا حضور پررنگتدر در ابتکدار چدین ،پیشدنهاد داد تدا
اولین کنفران ساالنه تجار و صنعتی کمربند-راه را میزبانی کند .کشورها عضدو ابتکدار کمربندد-راه
در این کنفران که در او آوریل  2۱۶۲با شعار «مصر ...دروازه شما به بریکا »2در قاهره برگزار شدد ،بدا
حضور  ۶۱۱نفر از کشورها دیگر عضو اتحادیه صنعتی و تجار کمربند-راه ،۲به گفتگو دربداره راههدا
رسیدز به همکار حداکثر در حوزه تجارت و صدنع پرداختندد .ایدن همدایش و شدعار آز از دیگدر
نشانهها اولوی دول فعلی مصر برا فعالی در قالب ابتکار اس ).(Xinhua, 2017
مصر در سپتامبر  2۱۶۲نیز قرارداد ساخ ریل برقدی بدرا اتصدا پایتخد جدیدد بده منققده
صنعتی را امضا کرد .این پروژه به ارزش  ۶42۹میلیارد دالر بعد از تکمیل میتواندد  ۲۹۱هدزار نفدر را
جابجا کند .رئی انجمن حملونقل مصر گفد کشدورش ،چدین را بده کشدورها اروپدایی تدرجیح
میدهد زیرا تخصص و اعتبار را با هم عرضه میکند و معمدوالً پدروژههدا اجرایدی ،هزینده سداخ
پایینتر دارند ) .(China Daily, 2017در ماه اکتبر  2۱۶۲نیز ،مصر بدرا جدذب سدرمایه چیندی
بزرگترین نمایشگاه این کشور را برگزار کرد تا شرک ها چینی بتوانند محصوالت و خددمات خدود
را به مردم این کشور عرضه کنند ).(Belt and Road Portal, 2017
اشتیاق مصر برا تسریع تحقت ابتکار کمربند-راه در سدا  2۱۶۹نیدز ،در تسدهیل قراردادهدا
اقتصاد با شرک ها چینی نمایاز شدده اسد  .بدهعندوازمثدا  ،شدرک چیندی ۹CHECدر اوت
 2۱۶۹ساخ اصلیترین فاز پایانه رودخانه در بندر سوخنا ۹در بخدش جندوبی کاندا سدوئز را آغداز
کرد .این پروژه ظرفی ساالنه بارگیر کدانتینر کشدتیهدا را تدا  2میلیدوز عددد افدزایش مدیدهدد
).(eng.yidaiyilu.gov.cn: 2018
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انگیزه مصر از تقوی پیوندها اقتصاد و تسهیل مشارک در ابتکار کمربند-راه ،شدامل اهدداف
سیاسی نیز میشود .در این میاز ،کاهش کمکها اقتصاد آمریکا از مصدر در انگیدزه قداهره بدرا
تقوی روابط با چین بیتأثیر نبوده اس  .مصر با دریاف  ۶4۹2میلیارد دالر ،دومدین دریافد کنندده
کمکها آمریکا در سا  2۱۶۲بوده اس  .طبت اعددم سدا مدالی  2۱۶۹آمریکدا ،دونالدد ترامد
اعقا کمک مالی برا نیازمند ها نظامی خارجی مصر به میزاز سا – 2۱۶۲معاد  ۶میلیدارد
و  ۲۱۱میلیوز دالر -را تأمین ولی حمای اقتصاد خود را از  ۶۶2میلیوز دالر بده  ۲۹میلیدوز دالر
رسانده اس ).(amcham.org.eg: 2018
طبعاً میاز میزاز حمای ها مالی آمریکا از مصر ،با استقد سیاسی و تواز تصمیمگیر قداهره
در مقابل خواستهها امریکا ،تناسب وجود دارد و مصر به هر میزاز که از وابستگی اقتصاد خود بده
کمکها خارجی بکاهد ،قابلی تحرک سیاسی بیشدتر را بدرا خدود فدراهم مدیکندد .ازایدنرو
افزایش مبادالت اقتصاد با چین و یا سدایر کشدورها ،عددوه بدر متندوع سداز روابدط اقتصداد و
سیاسی ،منجر به تقوی جایگاه منققها و بینالمللی مصر خواهد شد.
الزم به ذکر اس که در کنار همکار ها اقتصاد مصر و چدین ،بایدد بده چدالشهدا روابدط
دوجانبه نیز اشاره بشود .مشکلی که در رابقه دوجانبه در رسانههدا مصدر بازتداب دارد عددم تدراز
تجار بین دو کشور اس  .در نمودار  ۹میبینیم که حجم صادرات مصر بده چدین افدزایش نداچیز
داشته اما صادرات چین به مصر از سا  2۱۶۱تا سا  2۱۶۱بیش از  ۲برابر شده اس  .مصدر هدا از
این روند ناراضی هستند و به دنبا تغییر در روابط اقتصاد هستند .بده همدین دلیدل از پدروژههدا
سرمایهگذار  ،انتقا فناور و استفاده از کارگر مصر استقبا میکنند .چین در  ۹سا گذشته بدا
 224۱میلیارد دالر ،اولین سرمایهگذار خارجی در این کشور اس ؛ درحالیکه  ۹کشور بعد  ،امدارات،
یوناز ،ایتالیا و عربستاز سعود بوده و ایاالت متحده نیز بده عندواز شدریک دیرینده مصدر از بعدد از
معاهده کم دیوید در این میاز جایی ندارد ).(Dongmiao, 2017
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نمودار  :4حجم کل صادرات و واردات مصر به چین از  2111تا  211۲به میلیون جنیه (واحد پول مصر)،
آژانس مرکزی بسیج و توزیع عمومی مصر.

عدوه بر عدم توازز در روابط اقتصاد با چین ،کشور مصر از لحاظ داخلدی نیدز دارا مشدکدت
بزرگی اس  .مشکدتی که اگر چه موجب دشوار گسترش روابط اقتصداد مصدر شدده اسد امدا،
خود تبدیل به انگیزه ا شده برا متنوع ساز روابدط اقتصداد و سیاسدی قداهره جهد کداهش
نوساز ها اقتصاد شده اس .
این کشور همواره با فقر و بدهی خارجی دس وپنجه نرم کدرده اسد  .درآمدد روزانده حددود ۹۱
درصد از جمعی این کشور کمتر از  2دالر اس  .اقلیم مصر به دلیل خشکی زیاد و بدارش کدم تنهدا
در اطراف رود نیل و دلتا این رود در شما مصر اجازه سدکون مدیدهدد و  ۵۱میلیدوز جمعید
امروز مصر باید در این فضا کم زندگی کنند .از طرفی ،با فعا شدز گروهها تروریسدتی در دیگدر
مناطت غرب آسیا ،چندین انفجار تروریستی در مصر ر داده و چند هواپیمدا مسدافربر سدرنگوز
شده و گروهها تروریستی مصر نیز در صحرا سینا فعا شدهاند .ایدن مشدکل ،امنید سدرما
گذار در مصر را کاهش داده اس .
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بدهیها داخلی و خارجی نیز بخش دیگر از مشدکدت اقتصداد دولد مصدر اسد  .بددهی
خارجی دول مصر معاد  ۲۱4۹درصد از تولید ناخالص داخلی  GDPاین کشور اس  .بدهی داخلدی
آز نیز معاد  ۹۱4۹درصد از تولید ناخالص داخلدی اسد  .ازایدنرو ایدن کشدور سدیزدهمین دولد
بدهکار جهاز اس و به نوعی با گرفتن قرض ،در حا جبدراز هزینده وامهدا قبلدی خدود اسد  .از
سو دیگر ،این کشور برا جبراز بدهیها خود ،از سا  2۱۶۹یارانه برخدی خددمات را کداهش و
اقدام به اعما ریاض اقتصاد کرده اس )).alaraby.co.uk: 2018

نمودار  :5افزایش یارانه خدمات دولتی مصر
منبعwww.alaraby.co.uk :

عامل دیگر که میتواند موجب بیثباتی اقتصاد مصر بشود ،نوساز در پدو هدا ارسدالی
کارگراز ۶مقیم خارج اس  .این کشور یکی از کشورها پیشرو در میاز کشدورها صدادرکننده
نیرو کار در جهاز اس و در میاز کشورها خاورمیانه نیز بقور عمدها صدادرکننده نیدرو
۶

 .حجم باال درآمد حاصل از پو ها ارسالی کارگراز بدین معناس که ندوعی چرخده توزیدع درآمددها نفد در سدقح منققده

وجود دارد ،بدینصورت که اتباع کشورها پرجمعی کمتر نف خیز با اشتغا در کشورها کمجمعی نف خیز و ارسدا پدو هدا
خود به کشور مبدأ سبب توزیع درآمدها نف در سقح کشورها منققه میشوند (میرترابی ۶۲۲ :۶۲۵۶ ،و .)۶۲۹
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کار به کشورها نف خیز خلیج فارس ،لیبی و تا حد نیز لبناز و اردز اسد (صدفو :۶۲۵۹ ،
 .)2۵2دلیل این مس،له این اس که مصر کشور پرجمعی و جواز اس که بیکار و فقدر در
میاز جواناز آز باالس  .به دلیل نبود زیرساخ ها صنعتی ،نیرو کار از این کشور به سدم
کشورها خلیجفارس مهاجرت میکنند .این مس،له موجب وابستگی نیرو کار ایدن کشدور بده
درآمدها خارجی و آسیب پذیر اقتصاد این کشور از بحراز ها احتمدالی کشدورها میزبداز
کارگراز شده اس .
بهعنوازمثا  ،حدود  24۵میلیوز مصر در عربستاز سعود مشغو به کدار هسدتند و سیاسد
جدید عربستاز موسوم به سند  2۱۲۱که استفاده از نیروها بومی را به جا کارگراز خارجی مدورد
توجه قرار داده اس  ،میتواند موجب بیکار تعداد زیاد از کدارگراز مصدر و بازگشد آزهدا بده
کشورشاز بشود .طبت اعدم بانک جهانی ،حدود  ۲۱درصد از وجوه ارسالی کدارگراز مصدر  ،از کدار
آزها در کشورها شورا همکار خلیجفارس تأمین میشود که حددود  ۹۱درصدد از ایدن میدزاز،
مربوب به درآمد کارگراز مصر در عربستاز اس ).(Young: 2018
درآمدها ناشی از کانا سوئز نیز ،دیگر منبع مهم ارز دولد مصدر اسد  .ایدن کشدور از ایدن
طریت در سا مالی  2۱۶۹-2۱۶۲معاد  ۹4۹۹میلیارد دالر درآمد داشته که نسدب بده سدا قبدل
آز  ۶۶4۹درصد افزایش داشته اس ) .(Reuters: 2018درآمددها ناشدی از گردشدگر نیدز یکدی
دیگر از منابع ارز مصر اس  .در سا  2۱۶۱معاد  ۶۹4۹میلیوز نفر از مصر دیدز کردند کده ایدن
میزاز پ از وقوع انقدب این کشور در سا  2۱۶۶به شدت کاهش پیدا کدرد .در سدا  2۱۶۹نیدز
انهدام هواپیما روسیه توسط گروهها تروریستی در صحرا سینا موجب کاهش سفر گردشدگراز تدا
 ۹4۹میلیوز نفر شد ولی مجددا با بهبود اوضاع امنیتی ،تعداد گردشگراز خارجی به  ۹4۲میلیدوز نفدر
در سا  2۱۶۲رسید ) .(forbes.com: 2018میزاز درآمد گردشگر مصر در نیمه او سدا 2۱۶۹
معاد  ۹4۹میلیارد دالر بوده اس ).(egypttoday.com: 2018
نتیجهگیری
مصر پرجمعی ترین کشور دنیدا عدرب ،دروازه ورود بده آفریقدا ،نمایندده مهمدی از کشدورها
اسدمی ،برخوردار از تارین و تمدز کهن و دارا اقتصاد درحا توسعه اس  .این کشور بدرا تقوید
جایگاه اقتصاد و ارتقا نقشآفرینی سیاسی خود ،رویکرد نگداه بده شدرق آسدیا را در کندار حفدظ
روابط دوستانه با آمریکا و سایر کشورها غربی در نظر گرفته اس  .در ایدن میداز ،کشدور چدین بدا
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مقرح ساختن ابتکار کمربند-راه ،انعقاد توافت جامع استراتژیک و بهعندواز بدزرگتدرین صدادرکننده
کاال به مصر ،جایگاه ویژها نزد سیاس خارجی و دیپلماسی اقتصاد مصر یافته اس .
مهمترین فعالی چین در قالب ابتکدار کمربندد-راه ،تعدری و گسدترش کاندا سدوئز اسد تدا
ظرفی آز دو برابر شود .منققه آزاد اقتصاد سوئز نیز مقصد چشمگیر برا شرک ها چیندی و
سرمایهگذار این کشور اس  .همچنین ،مصر چند سا اس رؤیا جابهجایی پایتخد و رهدایی از
ازدحام قاهره به شهر بینام در شرق پایتخ فعلی را در سر دارد .چندین کشور برا تدأمین مدالی
این پروژه اعدم آمادگی کردهاند اما تا به امروز تنها چین وعده خود را عملی کرده و به قداهره در ایدن
زمینه کمک میکند .ساخ بخشی از راه آهدن مصدر نیدز پدروژه دیگدر اسد کده مصدر خواهداز
سرمایهگذار چین در آز اس  .مجموع این پروژهها اقتصاد  ،مهمتدرین دالیدل اصدلی مشدارک
مصر در ابتکار کمربند-راه چین اس .
مصر در نظر دارد تا با گسترش پیوندها اقتصاد با چین ،عدوه بدر مزایدایی کده مسدتقیماً بده
واسقه مشدارک در کمربندد -راه نصدیبش مدیشدود ،از فرصد هدا جدانبی کده موجدب تقوید
زیرساخ ها اقتصاد آز می شدود نیدز اسدتفاده کندد .ایدن کشدور از نظدر اقتصداد وابسدته بده
درآمدها ناشی از کانا سوئز ،ارسا وجوه کارگراز مقدیم خدارج ،درآمددها گردشدگر  ،دریافد
کمکها خارجی در زمینهها اقتصداد -نظدامی و وامهدا خدارجی اسد  .طبعدا متندوع سداز
درآمدها ارز و برطرف کردز وجوه بیثبات کننده اقتصاد ،به شکل متقابل ،جایگاه سیاسدی مصدر
را در سقح منققها و بینالمللی تح تأثیر قرار مدیدهدد .لدذا ایدن کشدور ،تقوید نقدشآفریندی
سیاسی خود را در چشمانداز ها اقتصاد و مشارک در پدروژه هدا عظیمدی نظیدر کمربندد-راه
جستجو میکند.
در مقابل ،چین نیز از یک سو با پیدر شددز جمعید  ،بداال رفدتن دسدتمزد و بهبدود نسدبی رفداه
اجتماعی ،به دنبا بازارها جدید و سدرمایهگدذار هدا جدیدد اسد  .همچندین ،سداخ وسداز و
جادهساز در داخل این کشور به حد قابل قبولی رسیده و در این زمینه نیز نیازمند بازارهدا جدیدد
اس  .از طرف دیگر ،آمریکا که چندین دهه رهبر دنیا در عرصهها اقتصداد  ،سیاسدی ،فرهنگدی،
نظامی ،رسانه را در دس داشته رو به افو اسد  .اگرچده تدا سدا هدا بعدد ،آمریکدا در بسدیار از
عرصهها پیشرو باقی خواهند ماند اما سایر بازیگراز ،فاصله خود را با این ابرقدرت کمتر خواهند کدرد.
چین یکی از ابرقدرتها فرداس که از نهادساز و نهادها بینالمللی استفاده کرده و خود شدروع
به ایفا نقشی فعا در بسیار از عرصهها کرده اس .
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راه از جملده- بانک زیرساخ توسدعه آسدیایی و ابتکدار کمربندد، سازماز همکار ها شانگها
 تدا بده.نهادهایی به حساب میآیند که چین برا مدیری جهاز در آینده رو آزها حساب میکند
 تمام ایدن عوامدل باعدث. امروز نیز استقبا گستردها از این نهادها از سو جامعه جهانی شده اس
»شده اس تا چین در قرز بیس و یکم به فکر استفاده از روای ها باستانی مانند «جداده ابریشدم
راه» در- آورده شددز ندام «ابتکدار کمربندد.باشد تا بتواند از این طریت در دیگر کشورها فعالی کندد
، این ابتکار را به شعار این حزب در دوراز رئی جمهدور فعلدی چدین، قانوز اساسی حزب کمونیس
 این امر نشازدهنده درجه اهمی ابتکدار بدرا چدین اسد و بده. شی جینپینگ تبدیل کرده اس
. چین دیگر چارها جز موفقی این ابتکار ندارد،بیانی دیگر
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