
 

1 
 

 ورشة عمل  
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 اوال : ماهية المبادرة :

, في خطابه الذي ألقاه في األستانة عاصمة    3201، في السابع من ايلول  غأعلن الرئيس الصيني شي جينبين     
الخطاب أعلن الرئيس  بعد شهر من ذلك  و  "  ما سماه "الحزام اإلقتصادي لطريق الحريرعن اطالق كازاخستان،

                             .شي ، وفي زيارة الى اندونيسيا، عن مشروع مماثل أسماه "طريق الحرير البحري" 

وترتكز المبادئ الحاكمة لتطبيق المبادرة على التنسيق السياسي بين الدول وتعزيز التواصل والحوار والتجارة   
تدريجيًّا،   نمية االقتصادية. وتتضمن المبادرة نحو ألف مشروع ستنفذللت  الظروف الالزمة دون عوائق لتهيئة 

تسعى إلى ربط دول آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر شبكة مواصالت معقدة من الجسور والطرقات والسكك الحديدية  
از  والطائرات والبواخر، وكذلك بناء موانئ ومطارات وإنشاء مناطق تجارة حرة. إلى جانب أنابيب النفط والغ

نحو   ومشاركة نشطة من وقد القت المبادرة تجاوًبا وخطوط الطاقة الكهربائية وشبكات اإلنترنت والبنية التحتية. 
دولة  70سبعين دولة مطلة على هذا الخط بما فيها دول عربية وشرق أوسطية. ويغطي نطاق المبادرة نحو 

   مستوياتفي القارات الثالث آسيا وإفريقيا وأوروبا، وينقسم إلى ثالث  
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 .تضم كالًّ من الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى الخمس :المناطق المركزية -1 

   والدول التسع  للتعاون  تشمل الدول األعضاء الدائمين والمراقبين في منظمة شنغهاي :المناطق المحاذية  -2 
 .(البيضاء، أرمينيا، أوكرانيا ومولدافياروسيا ، منغوليا )الهند، باكستان، إيران، أفغانستان، لالتحاد االقتصادي

تشمل دول غرب آسيا )الدول العربية( ودول االتحاد األوروبي، وتمتد أيًضا إلى اليابان   :المناطق التشعبية  -3
      .وغيرها من دول شرق آسيا   وكوريا الجنوبية 

التجارة والنقل والتنمية اإلقليمية والدولية  ب شبكة مرات اقتصادية أساسية تشك ِّل عصكما تشمل المبادرة ستة م
 :  القادمة وهي

 .الجسر القاري األوراسي الجديد .1

 .روسيا -منغوليا -ممر الصين .2

 .غرب آسيا-الوسطى  آسيا -ممر الصين .3

 .شبه الجزيرة الهندية -ممر الصين  .4

 .باكستان- ممر الصين .5

   .ميانمار-الهند -الصين -ممر بنغالديش  .6

الصين جاهدًة، من خالل بناء خط سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة وتطوير شبكة طرق المواصالت  تسعى  
البرية، لتعزيز التجارة البرية والبحرية، في آن واحد، عبر مشروع "الحزام والطريق". وسيوفر ذلك خيارًا عالميًا  

دة. وتهدف المبادرة الى دعم نظام تجارة  لعولمة أكثر شمولية وانفتاحًا وتوازنًا، مع محرك جديد ومساحة جدي
عالمية حرة واقتصاد عالمي منفتح تقوده روح تعاون اقليمي مفتوح. كما تهدف الى تعزيز التدفق المنظم والحر 
للعوامل االقتصادية، وتوظيف الموارد بكفاءة عالية وصواًل الى تحقيق اإلندماج الكامل بين األسواق. وتشجع  

لبلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق" على تحقيق التنسيق بيــن مختلف السياسات  المبادرة الصينية ا
   اإلقتصادية، والعمل في اطار تعاون اقليمي أوسع وبمعايير أعلى وأكثر عمقًا.
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 : اهداف مبادرة الحزام والطريقثانيا : 

طريق الحرير البحري  للقرن الواحد  ان مبادرة البناء المشترك ل "الحزام االقتصادي لطرق الحرير" و        
والعشرين قد تحولت من كونها مبادرة الى استراتيجية )يشار اليهما بـ "استراتيجية الحزام والطريق" اختصارًا(،  
ولتبيان أهمية هذه االستراتيجية فيما اذا تجسدت وتحولت من الجانب النظري الى الجانب التطبيقي الجغرافي  

  والسياسية  ستراتيجية واإلقتصاديةها اإل هدافمن فهم أ  اوالً  ة ضمن الحزام والطريق البد على طول الدول الواقع
 . من وجهة نظر الصين نفسها ومن وجهة نظر دول العالم األخرى 

 األهداف األستراتيجية. -أ

  ، الصينية خارجيًّاأن مبادرة الحزام والطريق هي المحرك األساسي للسياسة الصينية داخليًّا وللدبلوماسية 
 :  وتهدف المبادرة إلى ،وهي المشروع األساس للرئيس الصيني شي جينبينغ

سيحمل في  ةناعم ةاقتصادي قوةة ـلتكون بمثاب ومسارات للتبادل التجاري ربط العالم بالصين بطرق  -1
رة. لذلك سيتوقف نجاح هذه المبادرة على قدرة  ـــمخاوف سياسية وأمنية لقوى إقليمية ودولية كثي ا طياته

الدولي بأن مبادرتها فعاًل للكسب المشترك، فضاًل عن حل   الصين على طمأنة جوارها اإلقليمي والمجتمع
 .خالفاتها مع الخصوم والمنافسين وتعزيز عالقاتها مع األصدقاء

إحياء طريقي الحرير البحري )الحزام( والبري )الطريق( اللذين كانا يربطان الصين بالعالم قبل  محاولة  -2   
ثالثة آالف عام، ويتم من خاللهما تبادل السلع والمنتجات كالحرير والعطور والبخور والتوابل والعاج واألحجار  

    .الكريمة وغيرها، وكذلك تبادل الثقافات والعلوم
تيجيين عن استر تعزيز العالقات مع عدد أكبر من الشركاء اال   : من خالل  تحقيق نهضة األمة الصينية  -3

. أن أحد أهم الشروط التي تضمن نجاح  يةطريق السماح للدول األخرى باإلستفادة من تجارب التنمية الصين
ةالتي يمكن اإلعتماد عليها. وعلى  نهضة الدول الكبرى هو بناء قدرة قيادية دولية تقوم على الثقة االستراتيجي

هذا اذا لم تستطع دولة كبرى ناهضة تقديم ضمانات أمنية ومكاسب اقتصادية لغيرها من الدول، خاصة  
يشير اليوم الى سعي الصين  وهذا االمر  الدول المجاورة فستعجز عن بناء مصداقيتها اإلستراتيجية الدولية.  

ريكية سواء من حيث قوة الدولة او تأثيرها الدفاعي. وبالتأكيد لن يكون  الى التفوق على الواليات المتحدة األم
هناك مفر من التنافس بين الصين والواليات المتحدة األمريكية على قيادة العالم، ما دامت الحكومة الصينية  

في العالم،   تعتبر تحقيق النهضة هدفًا استراتيجيًا، وما دامت الواليات المتحدة، وهي القوة العظمى الوحيدة
 سياساتها الدبلوماسية.  أهم المصالح الوطنية التي تخدم تعتبر ريادة العالم
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  . : األهداف اإلقتصاديةب  
والتي من   –بالنسبة لصناعة الحديد والمعدات الثقيلة خاصة ، تصريف المنتجات الصينية الى الخارج  --1

   .  المنتوجاتهذه ف ــــــــــــــــــــــــــــــمتنفس لتصريالممكن ان يكون هذا الطريق التجاري العمالق كسوق 
عند   افتتاح أسواق تجارية جديدة سوف يخدم بشكل كبير حماية االقتصاد الوطني الصيني وحفظ نشاطه  --2

ترليون دوالر أمريكي خالل عقد   2,5أماًل في رفع قيمة التجارة الخارجية الى  تباطؤ السوق المحلي الصيني
خاطر الرئيس الصيني )شي جن بينغ( بما يقارب المليار دوالر من مال الحكومة الصينية  ، وقد من السنين 

ى اإلستثمار في هذا المشروع. كما أنه آخذ ايضًا بتشجيع الشركات والمؤسسات المالية المملوكة من الدولة عل
 في مجال العمران والبنى التحتية في الخارج.  

  ت الصين بكل من منطقة اإلقتصاد العالمي، فمن الواضح ان عالقا في تغيير موقعها  الىالصين سعي  -3
جنوب شرق آسيا، ووسط آسيا والدول األوربية، قادرة على أن تثبت أن الصين تخصص أكثر من رأس مالها  

 تية في الخارج.  لتطوير البنى التح 
تكثيف الشراكة الثقافية واإلقتصادية   من خالل مكانتها كالعب رئيسي في الشؤون العالميةلالصين  زيتعز  4

 . مع الدول األخرى 
إقامة المناطق الحرة في مختلف أنحاء   ية اضافة الى دفع التبادالت اإلقتصادية لتصل الى مستويات عال -5

دولة ومنطقة  18منطقة تجارة حرة مع  18العالم. إذ أشارت اإلحصائيات الصينية بأن الصين قد أنشأت 
  70الصين لديها أكثر من كما أن  ، اتفاقيات تجارة حرة تتفاوض بشأنها 6اتفاقية تجارة حرة و 12ووقعت 

مشروع الحزام والطريق  حصائيات الصينية الرسمية بأن يق. وتشير اإل منطقة استثمار على طول الحزام والطر 
ي  لإجما% من  63  أي ما يساوي مليار نسمة    4,4  يبلغ عدد سكانها دولة ومنطقة    26أكثر من    يغطيالبحري  

 %29تريليون دوالر وهي تمثل  21عن اقتصاداتها التي يصل حجمها الى  العالم، فضالً  في حجم السكان
 .  من اإلقتصاد العالمي

  ــ
 . األهداف السياسية: 3
وقد وفر دعمًا نظريًا ملموسًا لنوع  ساهم في نظرية الحوكمة العالمية ، ي حزام واحد طريق واحدأن مفهوم  -أ

رابح،  -يعتمد على اإلحترام المتبادل وعالقات الصداقة ووضعية رابح  المفهومالن هذا    ، جديد من النظام العالمي
ديناميكيًة جديدًة لتطوير منظومة الحوكمة العالمية   هذا المفهومخلق السبب  . ولهذاالمتبادل  وعلى التعاون 
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سعى الصين الى  الجديدة للقرن الواحد والعشرين. كما أن مفهومًا كهذا هو من نوع المفاهيم األساسية التي ت
   بداًل من مصلحتها الذاتية حصرًا.خلقها للمصلحة المشتركة مع العديد من الدول، 

طريقة دبلوماسية تنتهجها الصين لتأسيس نظام اقتصادي وسياسي جديد في شرق آسيا وآسيا الوسطى،   -ب
تحاول أن تلعب دور القائد  ا كما انهأن الصين مستمرة في التنمية، وستدفع الواليات المتحدة خارج آسيا، ف لذا

تلقى نظرية التهديد الصيني هذه قبواًل لدى العديد من الناس الذين لديهم  و اإلقليمي والقائد الرئيسي في كل آسيا.  
 باألساس موقف مشكك من الصين.

 ثالثا : تحديات مبادرة الحزام والطريق 

وطموح، بحجم الصين وطموحاتها، وسيواجه بالتالي مهام  ان مشروع الحزام والطريق الصيني مشروع كبير        
كبيرة وتعقيدات وصعوبات كثيرة، وهو يقتحم العالم بالقوة التي تريدها الصين. ومن جهٍة أخرى، فهو موضوع 
للتنافس الدولي حول من سيلعب دورًا أكبر في مناطق آسيا. ويعلم الصينيون أن الواليات المتحدة ليست مرتاحة  

الحزام والطريق، لكنهم يعتقدون أن الواليات المتحدة وأوروبا ال تملكان القدرة الكافية لمعارضته، فلكل  لمشروع 
، ورغبة الدول  2008بلد شؤونه، ولن تستطيع القوى العظمى أن تسيطر على كل شيء، وخصوصًا بعد أزمة 

ع أيــــة قوة مسيطرة أن تبــقى مسيــطرة  على جانبي الحزام والطريق المشاركة في المشروع. وفي النهاية، ال تستطي
:  دائماً 

 

 الصراع الجيوسياسي بين الدول الكبرى.- 1

 الواليات المتحدة     
وتشابكا في   هي العالقة الدولية األكثر أهمية وتعقيدا المحللون على أن العالقة بين بكين وواشنطن يتفق 

تتربع على عرش القوة العظمى في   األمريكية، وهي الدولة التيالمتحدة  والياتين، ال القرن الحادي والعشر 
الصين الشعبية، وهي   السابق في تسعينات القرن العشرين، وجمهورية منفردة منذ انهيار االتحاد السوفيتي العالم 

هو  يضًا. وكماوكثير من المصالح المشتركة أ  حثيثا نحو القمة، بينهما كثير من االختالف، الدولة التي تصعد
عرقلة صعود بكين،   الكبرى عبر التاريخ، فإن محاوالت واشنطن الحال في فترات صعود واضمحالل القوى 

منهما على إدارته بحكمة دون االنزالق  تلك العراقيل صراع طبيعي تحسمه قدرة كل وسعي األخيرة لتجاوز
 . ثمنا باهظاً  هاوية قد تكلفهما معا، بل والعالم كله، إلى
القديمة مع اليابان وكوريا   الصين من خالل توطيد تحالفاتها العسكرية تسعى إلى احتواء واشنطنأن     

خالفات مع   وميانمار والوس وغيرها من الدول التي لها  كما تعزز عالقاتها مع دول مثل فيتنام الجنوبية،
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تركز قوتها   اشنطنئ، فو الهاد حيطالم -لالستراتيجية األمريكية في منطقة آسيا الصين، لبناء نقاط ارتكاز جديدة
خالل هذه العملية،   منئ، و المحيط الهاد قواتها الهجومية االستراتيجية، في غربي العسكرية الرئيسية، خاصة

أخرى، تعمل  وسنغافورة وغيرها من ناحية، ومن ناحية  في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين فإنها توطد ترتيباتها 
أخرى، صار   عبارةليا، بهاواي وأسترا وتعزيز المكانة االستراتيجية لغوام وجزر راتيجي على توسيع العمق االست

الجانب اآلخر، ونظرا الرتباط هذه   ة، ومناألطلسي في فترة الحرب البارد  المحيط الهادئ شبيها للمحيط
جديدة مبكرا، فمنذ  ال بكين لمجابهة االستراتيجية األمريكية بالمصالح الحيوية للصين، بدأت تحركات المنطقة

الشراكة عبر ب لةمن الدول المشمو  الصين في إبرام اتفاقيات تجارية مع العديد شرعت2005  عام
فضاًل   وفيتنام،بيرو  تشيلي، ماليزيا، نيوزيلندة، سنغافورة، الهادي التي تقودها واشنطن، ومنها بروناي،  المحيط

،   التحتية إنشاء البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية مبادرةبطرح   2014عامي ف قيام الصين عن ذلك
رفضته   التوقيع على اتفاقية إنشاء البنك، الذي مراسم 2015 عام يونيو 29 استضافت بكين في وبالفعل

، والسير في مشروع استراتيجية عقد اللؤلؤ من خالل اقامة نقاط ارتكاز بحرية لحماية نشاطها    وطوكيوواشنطن  
 . ته كما هو موضح في الخارطة االتية التجاري وديموم

  
الخط األزرق هو خط نقل النفط في هذه المنطقة الممتدة من الصين الى الصومال. والمار على خلجان  
ومضايق مهمة منها مضيق هرمز وباب المندب ، وملقا وغيرها ، والخط األسود هو خط عقد اللؤلؤ الصيني.  

مثل : بنغالديش وسري النكا و   ويشمل دوالً  ،موانيء متعددة على طول خط النقلوهو عبارة عن التواجد في 
 باكستان والمالديف واالصومال وبورسودان. 

http://1.bp.blogspot.com/-L_VovoroRyo/UXPzvDoc-yI/AAAAAAAAH5c/GujFvUNU8O8/s1600/string-of-pearls1.jpg
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النزاع  يبدو بوضوح أن لستراتيجية، ولهذااللصين بالنجاح في هذه من المنطقي ان ال تسمح الواليات المتحدة  و 
 هذه الخارطة:  وكما هو موضح في ،الخفي يتخذ عدة اشكال في كل بلد يمر فيه عقد اللؤلؤ

 

  فتدل علىالزرقاء وفيها نجمة بيضاء  الدوائر أمامواقع الصين، على الدوائر الحمراء وفيها نجمة صفراء تدل 
 .  األمريكيةالمواقع الصينية اكثر من وكما هو واضح فإن  ،مواقع األمريكان

تعمد واشنطن إلى عرقلة صعود بكين من  األمريكي -الصينيعن الساحة الرئيسية للتنافس  بعيدا
سجل حقوق   إذ ال يخلو تقرير حقوقي أمريكي من انتقاد إثارة قضايا داخل الصين مثل حقوق اإلنسان، خالل

خافيا   الحكومة الصينية، ولم يكن دورهامن معارضي  كبيرا واشنطن عددا اإلنسان في الصين، كما تحتضن
واشنطن المجموعات االنفصالية   وتدعم ،2014 كونغ في سبتمبر وأكتوبر في االحتجاجات التي شهدتها هونغ

الرابع عشر، وتدعم زعيمة   لزعيم االنفصاليين التبتين الداالي الما التبت وشينجيانغ، فواشنطن تفتح أبوابها في
في   ربيعة قدير، فضال عن دورها المناوئ لبكين المناهض للصين وتحتضن زعيمته  العالمي مؤتمر الويغور

دول رابطة   بكين في بحر الصين الجنوبي، وتحرض وتدعم واشنطن سياسة تهاجم ارجيا، تايوان؛ خقضية 
وفي قضية بحر   مع الصين حول السيادة في بحر الصين الجنوبي، في نزاعها( آسيانآسيا )جنوب شرقي 

 .جزر دياويوي  أوباما دعمها لليابان في قضية النزاع على الشرقي، أعلنت إدارة الصين 

 الهنـــــــــــد واليابان:

http://2.bp.blogspot.com/-hel5lQpylEU/UXP2Zz2-EJI/AAAAAAAAH5w/_ACdcUUT9RI/s1600/800px-Collardeperlaschino.jpg
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، 2016في عام  مبادرة حزام واحد وطريق واحدكانت المرة األولى التي عبرت فيها الهند عن معارضتها لـ    
صينية فردية تلعب فيها الدول المشاركة  بأنها مبادرة ال اذ وصف ثم جددها رئيس الوزراء مودي العام الحالي

 50 ةي يربط بين الصين وباكستان بتكلفدورا محدودا، في حين اعترض مودي على الممر االقتصادي الذ
التستان بمنطقة كشمير الخاضعة لإلدارة  ب -مليار دوالر أميركي، والذي يمر من خالل منطقة غلغيت 

 الباكستانية، وصوال إلى غوادار بمنطقة بلوشستان. 
بينما يسعى شي جين بينغ إلى توسيع آفاٍق اقتصادية وسياسية للصين على المناطق األوراسية واألفريقية       

لمعاكس من القوى اآلسيوية  من خالل توقيعه على مبادرة الحزام والطريق، يمكن مالحظة رد الفعل الفوري وا 
الخاصة بهم. الهند واليابان هما في طليعة هذه الحركة،   األخرى التي تباشر وتكثف مبادرات التنمية الدولية

بينهما يمكن أن توصف بـطريق الحرير الجديد "اآلخر". تقود اليابان والهند بصورة مشتركة    متبادلةً   موظفين رؤيةً 
(، وهي مبادرة لتحسين إدماج اقتصادات جنوب وجنوب شرق وشرق  AAGCيقي )مبادرة النمو اآلسيوي األفر 

 .  آسيا مع أوقيانوسيا )منطقة المحيط الهادئ( وأفريقيا
أن الهند واليابان تقتحمان إفريقيا عن طريق النمو االقتصادي واالستراتيجي السريع للصين في القارة الغنية  

 .  األمن الدولي واالتحاد اإلفريقيبالموارد، وتطمح الدولتان إلى االنضمام إلى عضوية مجلس 
في القارة أو لتوازن القوى، خاصة  أن اصطفاف اليابان والهند ضد الصين ال يأتي من خالل المنافسة بين الدول  

بعدما سبقت الصين العديد من الدول الكبرى في القارة، حيث استطاعت أن يكون لها قاعدة قوية من أدنى 
ألقصى مكان في إفريقيا، لكن هناك أسباب سياسية خاصة بعالقة الدول الثالث مع بعضهم بعضا، تدفعهم  

العالقة بين الصين والهند متوترة وكذلك العالقة بين الصين   للتنافس على األراضي اإلفريقية، خاصة أن
  .واليابان، وهنا تلتقي مصلحة الهند واليابان مًعا ضد الصين

تجد الهند نفسها منعزلة  فقد يقول بعض الخبراء األجانب: إن الهند لن تستطيع تجاهل المبادرة على عالتها. 
الدول اآلسيوية واألوروبية قد انضمت إلى خطة الربط الصينية، وستجد  استراتيجيا بعد أن تكون الكثير من 

فجميع جيران الهند مقبلون على المبادرة، في حين تقوم الهند حاليا بدراسة   ،الهند نفسها بمعزل عن اآلخرين
 . المزايا والمخاطر التي ستعود عليها في حال انضمت للمبادرة

 
 .المشاكل الداخلية لدول الطريق -2
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 . تحديات أمنية -أ

نجد في مناطق استراتيجية "الحزام والطريق"، وألسباب تاريخية، نزاعات عديدة على سيادة األراضي       
والجزر، وبدون شك فأن نتائج هذه النزاعات ستؤثر بصورة مباشرة على الحالة األمنية لدى تطبيق هذه  

 قتنا الحالي ما يأتي: االستراتيجية، و تشمل النزاعات األساسية القائمة في و 

ن الصين وبعض دول جنوب شرق  بي  على بحر الصين الجنوبي: وعلى سبيل المثال النزاعات    أواًل: نزاعات بحرية
وباالضافة الى ذلك هناك   جزر سبراتلي بين الصين والفلبين وفيتنامو جزر باراسيل  على  سيادة آسيا حول ال

لمناطق اإلقتصادية الخالصة في بحر الصين الشرقي، ويعود  نزاعات بين على جزر دياويو، ونزاعات على ا 
جوهر هذه النزاعات البحرية الى التناقضات بين تابعي وقائدي األنظمة اإلقليمية والنهضة الصينية. ومن  
المستبعد حل أي من هذه النزاعات على المدى القريب، ما يؤثر بصورة سلبية على على تعميق التعاون  

واتحاد جنوب شرق آسيا )اآلسيان(، ومن ثم يؤثر أيضًا على حرية رأي الصين في   مل بين الصيناالش
 صياغة قواعد التجارة الجديدة.  

وخير مثال عليها النزاعات القائمة بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير منذ نهاية "لحرب  :    ثانيًا: النزاعات البرية
االشتباكات  و ، ود بين الصين والهند، والنزاع العربي اإلسرائيلي ، والنزاعات على منطقة الحد العالمية الثانية 

منطقة بين   70والنزاعات المسلحة بين أهل الجيوب والسكان المحليين على المناطق الحدودية في أكثر من 
األراضي أو الجيوب والصراعات  على  دة  سياال  حولطاجيكستان وقرغيزستان واوزبكستان على سبيل المثال   

يؤثر بشكل سلبي  مما  لى موارد المياه من العناصر المهمة والواضحة وراء تدهور األوضاع في المنطقة ع
 على مسارات مشروع الحزام والطريق .  

 ثالثًا: تأمين القنوات البحرية: 

اإلعتبار لدى  المهمة التي يتوجب أخذها بنظر  أن أمن القنوات البحرية والحفاظ عليها يعد من اإلعتبارات 
% من حجم 90تطبيق استراتيجية "الحزام والطريق"، والتي تتضمن شق او قطع بعض القنوات، فيتحول 

% من حاويات العالم  50% من مجمل حجم النفط من خالل البحر، فضاًل عن أن 65التجارة العالمية و
لمنتجات النفطية تنتقل من الشرق األوسط الى المحيط  % من ا70تنتقل عن طريق المحيط الهندي و
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الهاديء عبر المحيط الهندي كذلك، وان العديد من الممرات االستراتيجية التي تؤثر بشكل كبير على  
التجارة العالمية تنتشر على المحيط الهندي، من ضمنها مضيق باب المندب ومضيق هرمز ومضيق ملقة  

% من النفط الخام عبر  40رة العالمية عبر مضيق ملقة، وكذلك ينتقل % من حجم التجا 40، إذ ينتقل 
مضيق هرمز، وعليه فان الخط البحري الممتد من مضيق ملقة والمحيط الهندي الى الشرق األوسط وشمال  
افريقيا هو شريان حياة المحيطات الصينية، وبما أن الدم المغذي لهذا الشريان هو النفط اذن فالقنوات  

التي تمر بمضيق ملقة وتربط الشرق األوسط بالمحيط الهندي تعتبر شريان التنمية االقتصادية  البحرية 
، وعليه فان الحفاظ على أمن مضيق ملقة ومضيق هرمز ومضيق باب المندب هو من أقصى  للصين

الضرورات على طول "طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين"، وبشكل أكثر دقة فان السيطرة  
ألمريكية هي أهم التحديات التي تواجه تأمين مضيق ملقة، في حين أن أبرز التحديات األمنية التي يواجهها  ا

مضيق هرمز هو تدهور األوضاع األمنية في المنطقة، أما التحديات التي تنبع من تهديدات القرصنة فهي  
 أبرز ما يعاني منه مضيق باب المندب. 

 :التحديات السياسية  -ب
ان الدول الواقعة على "الحزام والطريق" معظمها دول نامية؛ وتعاني كثيرًا من صراع الطبقات اإلجتماعية   

ياسية فيها هشة  أصبحت األوضاع السلذا ، ثنية وغيرها من العناصر المعقدةوالقضايا القومية والدينية واإل 
مرارية السياسات الداخلية وأهم السياسات  شعوبها مشاعر اإلنتماء، الشيء الذي أثر على است ومتقلبة، وفقدت 

الدبلوماسية في المنطقة. فعلى سبيل المثال، تواجه عملية تطوير السياسات الداخلية في قرغيزستان وطاجيكستان  
العديد من الصعوبات، وفي قرغيزستان ال تزال الصراعات بين الجنوب والشمال شديدة ومتأججة، وعادة ما  

جاجية وعلى الرغم من أن قرغيزستان قد أعلنت بإيجابية مشاركتها في انشاء "الحزام  تتفجر التظاهرات اإلحت 
  –اإلقتصادي لطريق الحرير" أعلنت من جهة أخرى انها تنسحب من تأسيس خط السكة الحديد )الصين 

 اوزبكستان( ما جعل التنسيق في هذا المشروع أكثر صعوبة، فضاًل عن ذلك فقد صارت كل من  –قرغيزستان  
اليمن والصومال تشكالن خطرًا كامنًا على ضفتي المحيط الهندي، كل هذه اإلضطرابات من الممكن ان تزيد  
من تكاليف اإلستثمارات اإلقتصادية  وتخفض كفاءة التعاون في دفع استراتيجية الحزام والطريق التي تحتم على  

 ية، ما يؤثر على مصالح الصين الخارجية. الصين توسيع حجم صادراتها ووارداتها وترويج التبادالت األنسان
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وعلى الجانب العربي، يشهد الكثير من الدول أوضاعًا داخلية صعبة تهدد أمنها واستقرارها ومشاريعها التنموية،  
،  2011االحتجاجات التي اندلعت بعد عام كما أن العالقات العربية البينية تمر بأسوأ احوالها خاصة بعد 

يمن وليبيا ومصر منقسمة على نفسها وهي في عمومها ممزقة بين أزمات سياسية حادة  فسوريا والعراق وال 
وصراعات طائفية ومذهبية واضطرابات مذهبية متزايدة، أما دول الخليج فقد واجهت مؤخرًا أزمة قطر واتهامها  

ه األسباب تجعل  برعاية اإلرهاب وتنظيم داعش مما أدى الى انقسام مجلس التعاون الخليجي على نفسه. كل هذ
من عالقات بعض الدول العربية مع الصين غير ذات أولوية، ودون الطموح الصيني الذي يريد  انخراطًا عربيًا  
أكبر في مبادرة طريق الحرير الجديد، كما أن مبادرة الحزام والطريق الصينية في جوهرها اقتصادية وال تحمل 

قة وال حتى شعوبها في اللحظة الراهنة، فهي تخلو من اي  مبادئ سياسية يمكن ان تجذب اهتمام دول المنط
ترتيبات أمنية مثاًل لحماية منابع النفط ومساراتها، وال تحمل أدوات وال مقترحات فعالة لتحقيق استقرار يمكن 

كما أن الصين ال تدعي امتالكها نموذجًا للحكم يمكن ان يحسم الجدل حول الهوية   البناء عليه اقتصاديًا.
 ية الحكم وتجاوز التجزئة السياسية وسواها من األسئلة األكثر إلحاحًا في العالم العربي  وشرع

كما أن قوى التطرف الديني واإلنفصال، وخصوصًا اإلرهاب، تتسبب في أعمال تخريبية تعد من أبرز العوامل  
، وبرغم تباين المطالب  التي تعيق تطبيق استراتيجية الحزام والطريق، وتشكل أكبر التهديدات ألمن المنطقة

السياسية والعناصر البشرية والوحدات التنظيمية في مختلف التشكيالت األنظمة المتطرفة اال أنها جميعًا تتفق  
في محاربة السلطة العلمانية والدعوة الى انشاء دول اسالمية تحكم بالسياسة الدينية، ونظرًا إلختالف األوضاع 

ي في المنطقة تشابكت العناصر البشرية في التنظيمات المتطرفة، واختلطت  األمنية ومحاربة اإلرهاب الدول
أفكارها ومفاهيمها وتوسعت انشطتها انتشارًا وتفككت تنظيماتها وتطورت اتصاالتها بالتنظيمات اإلرهابية الدولية،  

اكات المسلحة  مما صعد اعمال العنف واالشتب  2014خصوصًا بعد انسحاب القوات األمريكية من افغانستان في  
داخل البالد وتسبب في انتشار التطرف واالرهاب، األمر الذي أثر سلبًا على االستقرار في المنطقة الى حد  

  دأبت   اإلسالمية،  الشرقية  تركستان  حركة  فى  والممثلة  الشرقية  لتركستان  اإلرهابية  القوى   أنكبير فضاًل عن ذلك  
  القوى   مع وتواطؤها صلتها بتعزيز  وقامت العالم فى النزاع  مناطق  إلى مقاتلين ارسال  على األخيرة السنوات  فى

  المنطقة   وفى  النزاعات   من  تعانى   التى  الدول  فى  واالستقرار  األمن  على   شديدا   خطرا  يشكل  مما  الدولية،   اإلرهابية
 كلها

 . تحديات اقتصادية -ج
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 : التيالنحو ا يمكن تحديد اهم هذه التحديات على
أن المدن الصينية على طول الحزام االقتصادي هي مناطق أقل نموًا وليست بها كثافة سكانية عالية    .1

، وتكاد تنعدم فيها البنية التحتية ، ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة ، وفترة زمنية أطول لتشكيل الحزام  
ضاع في تلك المناطق  االقتصادى الكامل ، األمر الي سوف يستغرق عدة عقود على األقل لتغيير األو 

، ويتطلب ذلك تشكيل مجتمع اقتصادي وتجاري في أقرب وقت ممكن ، والتي من شأنها أن تزيد كثيرًا  
المشاركة في طريق الحرير الجديد ، وكذلك المساعدة    ى لمفاوضات بين الصين والدول األخر من قدرة ا

 .  م االقتصادي المتناسق داخل الصينفي تشكيل التقسي
معقدة وتشتمل على   بين الدول التي تقع على طول الطريق الحواجز التي تعرقل التكامل االقتصادي .2

اختناقات متشابكة فيما يتعلق بالبنية التحتية ، واألسواق المالية، وتيسير التجارة، والحواجز التجارية،  
هناك إمكانية كبيرة  أن فالتغلب على هذه الحواجز،  واذا ما تموضعف التعاون اإلقليمي ومحدوديته. 

 لنمو العالقات االقتصادية، كما يتضح من التعاون االقتصادي بين جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.  
األساس لبناء تكامل اقتصادي أقوى واوسع. وهناك   الحجرعتبر تحسين النقل وتوصيل الطاقة هو ي .3

 إمكانات معينة غير مستغلة لتجارة الطاقة، وهذا يتطلب تجميع شبكات الكهرباء وتوصيلها بينيًا. 
 

 رابعا : تأثير مبادرة الزام والطريق على العراق :

 والتكنولوجي اإلقتصادي للتعاون  ومذكرات  اتفاقيات خمس الصينية نظيرتها مع  العراقية الحكومة وقعت
الدكتور حيدر العبادي الى الصين،  العراقي الوزراء رئيس زيارة خالل والطاقة والنفط  والدبلوماسي والعسكري 

 واستئناف الصينية العراقية العالقات لجنة  تفعيل“ إلى فيهاا دع التي، و 23/12/2015-22خالل المدة 
  في  االستثمار نطاق الصينية الشركات بتوسيع الترحيب اً  مؤكد ”الصين مع التجاري  التبادل وزيادة  اجتماعاتها 

  :وتضمنت قاً الح اجتماعاتها استئناف  على االتفاق وتم الدعوة هذه جينبينغ شي  الصيني الرئيس  أيد  ه، إذبالد
 

 .الحرير لطريق اإلقتصادي الحزام ببناء المشاركة  مذكرة -1     
  .البلدين بين والتكنولوجي اإلقتصادي التعاون  بشان التفاهم مذكرة -2
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 قة.الطا مجال في التعاون  بشأن اطارية اتفاقية توقيع مذكرة -3
 ين.البلد  بين العسكري  التعاون  مذكرة -4
 ة. الدبلوماسي الجوازات دخول لتأشيرة  المتبادل االعفاء بشأن اتفاق توقيع مذكرة -5

 
 الى الشرق  من العراق تربط الصيني  الجانب بالتعاون مع جديدة  حديدية سكة  خط شاءلدى العراق النية إلن

 واالراضي الموقع  سوى  هائالنشا تكاليف اي العراقي الجانب اليتحمل على أن التفاهم مذكرات الغرب بموجب
صادي  ، يستشهد العراق بأمثلة ناجحة لتنفيذ هذا المشروع تم تطبيقها بموجب الحزام االقتالخط عليها يمر التي

لطريق الحرير، أبرزها قيام الصين بالوصول بالطريق الجديد الى أبعد نقطة في غرب أوربا )وهي لندن(، وبعد  
الف كم وصل الى لندن أول قطار بضائع يربط الصين مباشرة بالمملكة    12يومًا بلغ طولها    18رحلة استمرت  

ق باستبدال الخط الذي يربط ايران سككيًا بأذربيجان  ، أما المثال الثاني فيتعل ،    2017المتحدة في كانون الثاني  
وتركمانستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالخط الجديد المنجز على الحزام االقتصادي لطريق الحرير  
الذي يوفر لعربات القطار فرصة تحميل البضائع من السفن التجارية، إذ تستلم الموانئ اإليرانية بضاعتها من  

يومًا بعد انطالقها من الموانيء األوربية تكون فيها السفينة قد قطعت البحر   25الى  20ي غضون السفن ف
األحمر من شماله الى جنوبه ثم تعبر مضيق باب المندب الى البحر العربي، ثم تجتاز )راس الحد( لتتوغل  

 في خليج عمان، ثم تصل الى مضيق هرمز، وكما هو موضح في الشكل أدناه: 

 
Source: U.S. Transportation Command Natural Earth Mapping 
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إذ تنتقل البضائع بتكاليف أقل بكثير مما تستنزفه السفن الكبيرة وبأوقات مختزلة ال تتجاوز خمسة أيام في حالة  
 .  تفعيل الحزام االقتصادي لطريق الحرير الجديد

 وتتمثل أهم المشاكل التي من الممكن ان تعيق تحقيق المشروع في: 
 االشارات أنظمة وعطل تصاميمها في التقادم من العراق في الحالية السكك شبكة من كبيرة أجزاء معاناة(. 1)

 مستويات الى لها التشغيلية السرع  إنخفاض  الى يؤدي ما بعض الخطوط ب  فضاًل عن سوء واالتصاالت
 لغرض  هاتأهيل إعادة  لذا فإن هذه الخطوط بحاجة الى  الخطر  الى  والبضائع الركاب  سالمة  تعريض ، متدنية

 طاقاتها  لزيادة المفردة الخطوط تقوية على العملو   مواصفاتها  وتحسين لها التشغيلية السرع  وزيادة كفائتها رفع
 للخطوط  محاذي  جديد  سكة خط  انشاء او  مواقعها ومعرفة القطارات حركة في السالمة  من أكبر   مستوى  وتأمين

 مرور عند الحال هو كما المسار يستبدل ، وبخالفهبذلك ابعادهاقياسات  تسمح التي المواقع في المشيدة
 د. المشي للخط موازي  سكة خط انشاء يتعذر تجارية مراكز او وضيقة مزدحمة سكنية بمناطق المشيد الخط

 بغداد خط(و  )البصرة بغداد( خط  هي حاالت هكذا على  مثال وخيرار، المس بها  يمر التي التربة نوعية (.2)
 العامل عن ما، أبالماء  المنتفخة الطينية والترب ، الثاني الخط عندخاصًة  الجوفية المياه تكثرإذ   (الرمادي

 الصعب من صخرية ترب فهناك،  الحديد سكة بناء لعملية صالحة هي ةالصخري  الترب جميع فليس ،الصخري 
 من الناتجة البلورية الصخور في والسيما عالية تكاليف ذات فأنها لسككا بناء عملية تمت ما واذا نحتها

 . أربيل(-كركوك-)بغداد وخط (الموصل بغداد( خط  هو عامل هكذا على مثال خير ولعل، الهوائية التعرية 
ن، آم غير ممر باعتباره اً سلبي اً تصور  خلقأن ذلك  ، إذالعراق به يمر (. الظروف األمنية غير المستقرة التي3)

 االعتبار بنظر االخذ ليتم المقترحة المسارات ضمن مشيدة و األنشاء حديثة حديد سكة خطوط وجود وعدم
 . هاؤ وأنشا تشييدها 

 أجرتها التي واألبحاث الدراسات أكدت ولكن على الرغم من هذه المعوقات فأن للمشروع فوائد اقتصادية إذ
الحزام   وباألخص  الحديدية السكك  طرق  ستقدمها  التي األقتصادية  الفوائد، أن   بالقطارات المتخصصة الشركات 

 وعمليات  دة،المتزاي واألستثمارات الصادرات المشروع  يدعم إذ ،ككل الدولة سيشمل اإلقتصادي الصيني
 بضائع  قطار حمولة  أن سواء، فضاًل عن حدٍ  على والعمال العقارات  وأصحاب الشركات دخل  وزيادة التوظيف

 الف ثالثمائة وواحد وسبعين عن األستغناء يمكن أنه يعني  ما  ة،شاحن ثالثمائة وإحدى عشرة تعادل واحد
 . المروري  األزدحام نسبة وخفض  سالمةال  تعزيز عن فضالً  ،الطريق على عاملة مركبة
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 وكفاءة سرعةر  وأكث كلفة أقل نقل وسيلة توفير عبر للمجتمع كبيرة منافع الصيني  يقتصاداال  الحزام سيقدمكما  
 ومني، العراق األقتصاد  وتحريك  العاملة  األيادي  توفير  عن فضالً  التقليدية  النقل  وسائل  من بنظيراتها  مقارنة
 الحاويات  نقل قطاع  ستجذب الحديدية السكك خدمات فأن، بالشاحنات مقارنة والكلفة  الوقت توفير ميزة  خالل
 من الشركات  عليها  ستحصل التي التكاليف في التوفير أن ، إذالشاحنات  بواسطة حالياً  نقلها  يتم التي الكبيرة

 أقتصادية فوائد أكبر، ومن ثم تحقيق تجاري  نجاح تحقق من سيمكنها الحديدية السكك عبر بضائعها نقل
  .ككل للدولة

الصين والعراق على اقامة شراكة استراتيجية على المدى البعيد، فقد قال الرئيس الصيني شي  يتضح عزم 
جينبينغ خالل اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حيدر العبادي، أن الصين تقدر عالقتها مع العراق  

ف في كلمته اإلفتتاحية أن وترى البالد كشريك يستحق الثقة وشريك مهم للتعاون في الشرق األوسط، كما أضا
البلدين سيصدران بيانًا مشتركًا إلعالن تأسيس شراكة إستراتيجة ، ومما يقوي هذه الشراكة ويعززها هو ضرورة  
ان يتحرك العراق بقوة نحو اإلنضمام الى البنك اآلسيوي لإلستثمار الذي أنشئ في الصين والسعي للحصول 

المشاريع في مجال البنية التحتية وسد احتياجات المواطنين من هذه  على قرض كبقية الدول األعضاء لتنفيذ 
الخدمات، إذ من المؤكد أن انضمام العراق لعضوية هذا البنك سيمنحه امكانية في مواجهة التحديات اإلقتصادية  

مليون نسمة(، فضاًل عن  37في الجانب اإلستثماري وتحقيق الخدمات في ظل تزايد مطرد للسكان )نحو 
ير اإلقتصاد العراقي من الضغوط التي تمارسها بعض المؤسسات الدولية، ومن المؤكد أن الصين وادارة  تحر 

الصندوق سيقبالن على العراق بقوة فيما لو طلب اإلنضمام الى بنك االستثمار بسبب الموقع االستراتيجي لبالد  
من هذا الصندوق لن تكون   النهرين على طريق الحرير وبطبيعة الحال أن شروط الحصول على القروض 

شبيهة بشروط صندوق النقد الدولي، انما هي شروط ميسرة تتعلق بتحسين البيئة اإلستثمارية في البلد بهدف  
تحقيق سياسة التوطين الصناعي الصيني في العراق، ناهيك عن تطوير واقع المنشآت الجمركية في المنافذ  

 ومن ناحية أخرى يمكن اًل في سياسة اإلصالح الحكومي،الحدودية وغير ذلك من اإلصالحات الداخلة أص
 الجنوبية كوريا مثل النمورمن   نفسها تعد اخرى  آسيوية دوال  ستدفع العراقية -  الصينية الجديدة الشراكة ان القول

 من تمنعها  التي  االمنية  مخاوفها  من والتخفيف  العراق مع عالقاتها  اطر  في النظر اعادة  الى وغيرها  واليابان
 التجاري  النقل تنشيط بهدف  االفق في ستفتح جديدة حريرية طرقا نهذا أ ومعنى العراقية السوق  الى بقوة الولوج
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رًا  مرو  واوربا الصين بين الحديدية السكك ربط خالل من وذلك ماً عمو  الوطني واالقتصادًا خصوص للبضائع
 . الحكومية السياسة  في نجاح مؤشر وهذا، بالعراق

،  AIIBالتحتية لطريق الحرير  البنك اآلسيوي لإلستثمار في البنىوفي ذات السياق فان انضمام العراق الى 
بصفة عضو عادي، تأتي أهميته من أهمية أهداف البنك ذاتها من حيث التركيز على تطوير البنية التحتية  

وحماية البيئة واالتصاالت والتنمية الحضرية  الريفية والتنمية الزراعية وامدادات المياه والصرف الصحي 
بعد التأسيس على   AIIBوالخدمات اللوجستية وغيره لدول آسيا، وفيما يخص العراق فاألهم هو اهتمام بنك الـ 

إنشاء "الحزام اإلقتصادي لطريق الحرير" خاصة وأن أول مشروع معلن لهذا البنك هو تأسيس سكة حديدية  
 عن أن انضمام العراق للبنك يعني وجود مؤسسة دولية تعمل على تطوير البنى  تربط بكين ببغداد، فضالً 

التحتية التي يحتاجها البلد في الوقت الراهن، وبالتالي فان خطوة اإلنضمام الى البنك ستمنح العراق فرصة  
صندوق النقد    استراتيجية إلصالح وتطوير بنيته التحتية الى جانب الدعم الذي توفره مؤسسات دولية أخرى مثل

 الدولي والبنك الدولي.  

اثناء زيارة  وقعت الحكومتان الصينية والعراقية  واستمر توجه العراق نحو الصين من اجل تعميق تعاونه معها اذ  
ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم    2019رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي للصين في ايلول 

شملت عقودًا إلنشاء محطات كهربائية جديدة وخمس مدن صناعية مشتركة في    وصفت " بالنفط مقابل البناء"  
ت عالمية، وإنجاز مشاريع عدة في مجال  العراق، من بينها مدينة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفا

االتصاالت تنفذها الشركة العمالقة "هواوي"، إضافة إلى اتفاقات في مجاالت إعادة إعمار وبناء البنى التحتية،  
إضافة إلى توقيع اتفاق إطار لإلنفاق االئتماني المالي ومذكرة تفاهم إلعادة اإلعمار االقتصادي، وأخرى تتعلق  

ن االقتصادي والثقافي والفني وتطوير البنى التحتية للمواصالت واالتصاالت والسكن والطاقة  بمجاالت التعاو 
والمجاري، إضافة إلى العقود التي وقعها الوزراء والمحافظون الذين كانوا في عداد الوفد الكبير الذي رافق عبد  

 . مليار دوالر امريكي  500بقيمة  المهدي خالل زيارته إلى الصين
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ولكــن ال بــد   ،األمريكيــة   –الصينية مرهـون بمسـتقبل العالقـات العراقيـة  –ن مستقبل العالقات العراقية صحيح أ
صــانع القــرار السياســي فــي العـراق أن يأخـذ فـي مدركـه بـأن للصـين مصـالح فـي العـراق تـأتي فـي مقـدمتها  ل

النفط  على  متزايـدا اعتمادا تمـد أيضـاً  المتزايـدة للـنفط باعتبارهـا ثـاني مسـتهلك للـنفط فـي العـالم وتع اجةالح
ورغم أن العراق ليس مصدراً  أساسـيا   ة العربي بصـفة عامـة والـذي بـدأت فـي اسـتيراده مباشـرة مـن الـدول العربيـ

ة وايران اكبر مصدري الـنفط لهـا إال أنـه يظـل فـاعال أساسيا وذا  للنفط بالنسبة للصـين حيـث تعتبـر السعودي
  – واذا أخــذنا بنظــر االعتبــار أن مســتقبل العالقــات العراقيــة ، إنتـاج مـؤثر علــى ســوق الــنفط وأســعاره العالميــة

يج عالقــات العـراق الدوليـة وهـي روسـيا، اليابـان،  الصــينية مرهــون أيضــا بــدور قــوى دوليــة فاعلــة أخــرى فــي نســ
لصـانع القـرار السياسـي العراقـي فـي بنـاء عالقـات   رحبـاً  ن ذلـك يعطـي فضـاءً ألهنـد، دول أوربـا الغربيـة، فـا

دائـرة الضـغط    متوازنـة مـع هـذه الـدول قائمـة على االستقاللية وتغليب المصلحة الوطنية بما يحفـظ االبتعـاد عـن
 الـذي ربمـا تمارسـه دولـة واحـدة ضـد العـراق فـي كافـة المجـاالت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


