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مقدمة:
يرى برجينسكي أبن الصني دولة ذات جذور إمرباطورية ،وهي تقوم على مبدأ الصرب االسرتاتيجي
املوزون ،وإهنا تتحلى حبكمة التسليم ابلنظام الدويل القائم ،لكنها تلتمس نفوذاً أكرب ،وتتوق إىل احرتام
ومسعة دولية ،وتوصف أبهنا القوة اليت سوف ترث قيادة العامل عن أمريكا ،وإن قادة الصني ظلوا
متمسكني حبكمة التحفظ واالمتناع عن إطالق أي دعاوى مكشوفة فيما خيص قيادة النظام الدويل ،وما
زالوا مسرتشدين بشعار دينغ شياو بينغ* 1الشهري" :راقبوا هبدوء ،أمنوا مواقعنا ،تدبروا شؤونكم هبدوء،
اخفوا قدراتنا وانتظروا الفرصة املناسبة ،أتقنوا فن التواضع ،حذا ِر ادعاء القيادة"_ ،هذا الشعار يُعرف
ابسرتاتيجية "املتابعة واحلذر" _ وهذا املزاج كما يقول برجينسكي أبنه متوافق مع اإلرشاد االسرتاتيجي
القدمي للمفكر صن تزو* 2الذي جادل قائالً" :إن أكثر املواقف حكمة يف القتال هو موقف االنتظار،
دفع اخلصم إىل اقرتاف أخطاء قاتلة ،مث اإلجهاز عليه".3
أوالً_ مراحل الدبلوماسية الصينية الراهنة:
إن نقطة التحول األساسية يف الدبلوماسية الصينية قد تشكلت يف  24تشرين األول/أكتوبر ،2013
حيث ألقى الرئيس الصيين احلايل شي جني بينغ كلمة مهمة خالل ندوة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي
الصيين بشأن العالقات الدبلوماسية مع الدول اجملاورة ،وأعلن رمسياً عن اسرتاتيجية "العمل جبد

 1دينغ شياو بينغ* :أهم منظر وسياسي يف اتريخ الصني احلديثة ،قاد الصني خالل فرتة االنتقال إىل اقتصاد السوق يف أعوام -1978
 ، 1992وتوىل قيادة احلزب الشيوعي الصيين ،وله تنبؤ نظري أبن الصني حتتاج إىل نصف قرن الستكمال عملية التحديث والسيطرة
السياسية واالقتصادية ،وهذا التنبؤ كان يف عام  1978وسينتهي يف عام .2028
 2صن تزو* :جنرال صيين وخبري عسكري وفيلسوف ،ولد عام  551ق.م وتويف عام  496ق.م ،كتب جمموعة من املقاالت العسكرية
االسرتاتيجية ومحلت اسم كتاب فن احلرب ،عاصر هناايت حتول اجملتمع الصيين من جمتمع العبيد إىل اإلقطاعي ،حيث كثرت احلروب بني
أكثر من  130مملكة صغرية ،مما أدى ذلك إىل زايدة خربته العسكرية وزادت من حكمته الفلسفية يف احلرب.
 3زبيغنيو برجينسكي ،ترمجة فاضل جتكر ،رؤية اسرتاتيجية أمريكا وأزمة السلطة العاملية ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان،2012 ،
ص.97-96
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ومحاسة"  ،والتخلي عن اسرتاتيجية "املتابعة واحلذر" واليت مت طرحها من قبل دينغ شياو بينغ بني عامي
 1990و ،41991من جانب آخر يرى مدير معهد دراسات القضااي الدولية بشنغهاي اينغ جيه ميان
أبن الصني تشهد يف الوقت الراهن حتوالً تدرجيياً من كوهنا دولة كربى إىل دولة عظمى عاملياً ،وإن
الصني تقوم على إعداد نظرية دبلوماسية تنقسم إىل ثالث مراحل خمتلفة ،وتشمل على الرتتيب :التعايش
السلمي ،التكافل السلمي ،التكافل املتناغم ،ويف الوقت احلايل تنتقل النظرية الدبلوماسية الصينية من
املرحلة األوىل وهي التعايش السلمي ،إىل املرحلة الثانية وهي التكافل السلمي عن طريق حتقيق النمو
الداخلي ودفع التفاعل مع اخلارج ،وأما املرحلة الثالثة فهي مرحلة طويلة املدى ،تتمثل مهمتها يف تعزيز
نظرية التكافل املتناغم ،والذي يسهم يف االرتقاء ابلعالقات الدولية إىل مستوى أعلى مادايً ومعنوايً.5
اثنياً_ مبادرة احلزام والطريق (:)BRI
على ضوء ما سبق وتطبيقاً السرتاتيجية التحول الدبلوماسي الصيين ،طرح الرئيس الصيين شي جني
بينغ خالل زايرته إىل إندونيسيا وأربع دول يف آسيا الوسطى وهي تركمانستان ،كازاخستان ،أوزابكستان،
قريغيزستان ،خالل شهري تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب من عام  ،2013اسرتاتيجية بناء
"احلزام االقتصادي لطريق احلرير" (املعروف اختصاراً ب ـ "احلزام") ،و"طريق احلرير البحري للقرن
احلادي والعشرين"( ،املعروف اختصاراً بــ"الطريق") ويرمز له ب ـ )Belt and Road (BRI
 Initiativeأي (مبادرة احلزام والطريق) ،ويف تقرير عمل احلكومة الصينية لعام  2014أدرج رئيس
جملس الدولة يل كه تشيانغ هذه االسرتاتيجية ضمن أهم أعمال احلكومة لذلك العام ،نظراً ملا متثله
مبادرة "احلزام والطريق" من أمهية اسرتاتيجية كبرية للرفع من مستوى االقتصاد الصيين ،فقد طرحت
الصني ضرورة "رفع مستوى االقتصاد الصيين املنفتح" منذ انعقاد املؤمتر الوطين الثامن عشر للحزب
الشيوعي الصيين يف عام  ،2012ودعت إىل ضرورة توسيع التعاون ،وتعزيز التواصل مع دول اجلوار،
 4جانغ يون لينغ ،ترمجة :آية حممد الغازي ،مراجعة :حسانني فهمي حسني ،احلزام والطريق حتوالت الدبلوماسية الصينية يف القرن  ،21دار
صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات ،اجليزة ،مصر ،الطبعة األوىل ،2017 ،ص.82
 5املرجع السابق ،ص.9
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والتخطيط الشامل للتعاون الثنائي ومتعدد األطراف والتعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي ،مث
طرحت الصني أيضاً ضرورة اإلسراع يف بناء وسائل للتواصل مع البنية التحتية للدول واملناطق اجملاورة،
ودفع بناء احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري ،ابإلضافة إىل خلق أوضاع جديدة
تساعد على االنفتاح الشامل ،وذلك حسب ما جاء يف قرار اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيين
بشأن القضااي الرئيسة اخلاصة بتعميق اإلصالح بشكل شامل لعام ،2013كما طرح مؤمتر العمل
االقتصادي للجنة املركزية للحزب لعام  2014بضرورة صياغة خطة اسرتاتيجية وتطبيق مبادرة "احلزام
والطريق" ،ويغطي نطاق هذه االسرتاتيجية كالً من القارة اآلسيوية واألوروبية واإلفريقية.
ينقسم احلزام االقتصادي لطريق احلرير إىل ثالث مستوايت من حيث النطاق املكاين أال وهي :مناطق
حمورية ،ومناطق توسعية ،ومناطق تشعبية ،وتضم املناطق احملورية كالً من الصني وروسيا ودول آسيا
الوسطى اخلمسة ،وتشمل املناطق التوسعية الدول األعضاء واملراقبة يف منظمة شنغهاي للتعاون واالحتاد
االقتصادي األورآسيوي ،وهي الدول التسعة اآلتية :اهلند وابكستان وإيران وأفغانستان ومنغوليا وروسيا
البيضاء وأرمينيا وأوكرانيا ومولدافيا ،وأما املناطق التشعبية فتشمل دول غرب آسيا ودول االحتاد
األورويب ،ومتتد أيضاً إىل الياابن وكوراي اجلنوبية وغريها من دول شرق آسيا.6

 6جانغ يون لينغ ،مرجع سابق ،ص.436-435
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خريطة مبادرة احلزام والطريق

"اخلط األمحر" يشري للحزام االقتصادي لطريق احلرير الربي
"اخلط األزرق" يشري لطريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين
املصدر عرب جملة البالد اإللكرتونية ،الرابط اسرتد يف :2019/10/30
http://albylad.com/article.php?id=423050

مؤخراً تشري وثيقة صادرة عن مركز دراسات الصني وآسيا (China & Asia )CAC
 Research Centerإىل تقرير أصدرته الصني يف  22نيسان/أبريل  2019بعنوان "مبادرة
التشارك يف بناء احلزام والطريق :التقدم واملسامهة والتطلع" ،حيث يؤكد التقرير أبن مبادرة احلزام
والطريق تنتمي إىل العامل وتتأصل يف التاريخ ،وتتجاوز احلدود بني خمتلف الدول واملناطق والتقاليد
التارخيية والثقافات واألداين ،وهي تدعو إىل التنمية السلمية والتعاون االقتصادي ،وال تسعى وراء
تشكيل حتالف جيوسياسي أو حتالف عسكري ،وهي حتقق االنفتاح والشمول والتنمية املشرتكة ،وال
متارس التمييز األيديولوجي أو لعبة "احملصلة الصفرية" ،بل ترحب جبميع الدول الراغبة يف املشاركة ،حىت
إن جملس األمن الدويل بقراره رقم  2344اتريخ  2017دعا اجملتمع الدويل إىل تعزيز التعاون
6

االقتصادي اإلقليمي ع رب بناء "احلزام والطريق" وسجل فيه ألول مرة مفهوم "رابطة املصري املشرتك
للبشرية" ،ومتكنت الصني يف هناية آذار عام  2019بتوقيع  173وثيقة تعاونية مع  125دولة و29
منظمة دولية للمشاركة يف بناء "احلزام والطريق" ،وأيضاً أطلقت الصني مبادرة التعاون الدويل يف االقتصاد
الرقمي ضمن إطار "احلزام والطريق" ومبشاركة العديد من الدول ،وقد جتاوز حجم إمجايل قيمة الواردات
والصادرات الصينية مع دول "احلزام والطريق"  6تريليوانت دوالر أمريكي بني أعوام  2013و 2018
بنسبة زايدة سنوية وقدرها  ،%27،4ليس فقط ذلك بل قامت الصني بدعم هذه اخلطوات ابلقوة
بناء على أشكال متعددة للتبادل الثقايف ،حيث أقامت الصني مع دول "احلزام والطريق"
الناعمة ً
مهرجاانت للفنون واألفالم واملوسيقى ومعارض اآلاثر التارخيية والكتب ،وأتسست رابطة طريق احلرير
الدولية للمسارح واملتاحف واملهرجاانت الفنية ،وشكلت أكثر من  10عالمات للتبادل الثقايف مثل
"رحلة على طريق احلرير" و "البؤرة الثقافية الصينية واإلفريقية" ،وأنشأت الصني  17مركزاً للثقافة الصينية
يف دول "احلزام والطريق" ووقعت أيضاً واثئق تعاونية بشأن الرتاث الثقايف مع إندونيسيا وميامنار وصربيا
وسنغافورة والسعودية وإيران وغريها من الدول.7
ومن جانب مدى شعبية مبادرة "احلزام والطريق" اليت اقرتحتها الصني منذ عام  ،2013أصدرت وكالة
األنباء الصينية الناطقة ابللغة العربية "شينخوا" مسحاً دولياً للصورة الوطنية الصينية لعام ،2018
أظهر املسح أن حوايل  % 20من املستطلعة آراؤهم يف اخلارج مسعوا عن مبادرة "احلزام والطريق" حيث
وصلت النسبة إىل  % 40يف اهلند والياابن وإيطاليا ،وكانت الدول اخلمس األوىل اليت حصلت على
أعلى درجات الوعي ابملبادرة هي (اهلند  ،%50الياابن  ،%43إيطاليا  ،%40روسيا .8)%30
اثلثاً_ اجلانب األمين ملبادرة احلزام والطريق (:)BRI
 7عرب موقع مركز دراسات الصني وآسيا ) ،(CACواثئق ،مبادرة احلزام والطريق :رؤية صينية ،عرب الرابط اسرتد يف :2019/10/30
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?d=27&id=2371
 8عرب موقع وكالة أنباء شينخوا الصينية ،من الرابط اسرتد يف :2019/10/30
http://arabic.news.cn/2019-10/18/c_138482628.htm
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على صعيد عالقة مبادرة "احلزام والطريق" ابجلانب األمين والعسكري ،يشري معهد مريكاتور
لدراسات الصني (The Mercator Institute For China )MERICS
 Studiesيف تقرير صادر عنه ،أبن اهلجوم االنتحاري الذي وقع على السفارة الصينية يف قريغيزستان
يف عام  2016يعترب مؤشر على ضعف الصني اخلارجي العسكري املتزايد يف منطقة تقع يف قلب
مشروعها للسياسة اخلارجية أي مبادرة "احلزام والطريق" ،لذلك يناقش خرباء األمن الصينيون بشكل
مكثف األثر الضار الذي ستحدثه البيئة األمنية اهلشة يف البلدان املضيفة لتنفيذ مبادرة "احلزام والطريق"،
حيث يرى وانغ وي من جامعة الدفاع الوطين الصينية أبن" :احلزام والطريق" ليس فقط اسرتاتيجية
تنموية بل أيضاً اسرتاتيجية لألمن القومي الصيين ،ذلك ألن مشاريع واستثمارات هذه املبادرة
تتطلب محاية عسكرية خارجية ،وهذا اإلسقاط يستخدمه خرباء السياسة األمنية الصينية لتسليط الضوء
على ضرورة قيام الصني ابختاذ موقف أمين عاملي ،وحيثون صناع السياسة على التغلب يف ترددهم بشأن
صياغة سياسة أمنية أكثر تطلعاً حنو اخلارج.9

9

Sabine Mokry, How the Belt and Road Initiative globalizes China's national security
policy, on the site of MERICS, Retrieve on a date 30/10/2019:
https://www.merics.org/en/blog/how-belt-and-road-initiative-globalizes-chinasnational-security-policy
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خامتة واستنتاجات:
 .1إن اسرتاتيجية احلزام والطريق ( )BRIستواجه يف املستقبل صراعات جيوسياسية وجيواقتصادية
وجيوثقافية ،مع العديد من القوى الدولية واإلقليمية املؤثرة يف النظام الدويل ،وذلك بسبب أن
املنطقة اليت تغطيها هذه االسرتاتيجية تشكل أهم الدوائر اجليوسرتاتيجية العاملية ،وهي زاخرة
ابملوارد الطبيعية وبعدد سكان كبري ،وفضالً أبن منطقة الشرق األوسط _ اليت تغطي جزء من
هذه املبادرة _ تعترب من أخطر املناطق يف جمال االستثمارات االقتصادية بسبب عدم استقرار
النظم السياسية ،والصراعات واألزمات واحلروب األهلية.
 .2إن جناح اسرتاتيجية احلزام والطريق ( (BRIسيتوقف على طبيعة ردود األفعال الدولية
واإلقليمية على مستوى قبول أو رفض هذه املبادرة ،ومدى املكاسب املتوقعة واحملتملة
اليت من املمكن أن جتنيها الدول من املشاركة هبذه االسرتاتيجية ،فهناك دول تشارك بشكل
فعلي يف تسريع تنفيذ مشاريع املبادرة ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر "اهلند وأفغانستان
وإيران" ،حيث تدفع كل من هذه الدول الثالثة من أعمال بناء "طريق احلرير اجلنويب" يف
جنوب آسيا ،وأيضاً "طريق احلرير البحري" و"طريق احلرير الربي" ،وأيضاً روسيا تقوم عرب
مشروعها االسرتاتيجي املسمى بـ ـ "طريق احلرير الروسي"* 10الذي يعزز من دعم مبادرة احلزام
والطريق وتسهيل ربط الصني أبورواب عرب آسيا الوسطى وروسيا ،وأما الدول اليت تقوم برفض
املبادرة الصينية ،ومنها على سبيل املثال الوالايت املتحدة األمريكية ،اليت تقوم على تعزيز
مشروعها اخلاص املنافس للصني ،حيث طرحته هيالري كلينتون منذ عام  2011يف مدينة
تشيناي اهلندية عرب مفهومني ومها "آسيا الوسطى الكربى" و"طريق احلرير اجلديد" ،وأيضاً
 10طريق احلرير الروسي* :مشروع أعلنه رئيس الوزراء الروسي "دميرتي ميدفيدف" يف شهر متوز لعام  ،2019ويعرب هذا املشروع عن عزم

روسيا تشييد ما أطلقت عليه اسم طريق املريداين السريع" "Meridian highwayأو ما تطلق عليه الصحافة العاملية "طريق
احلرير الروسي" الذي ميتد مسافة  2000كلم من احلدود الروسية الكازاخستانية إىل تقاطع طريق سريع قائم يربط مينسك وروسيا البيضاء
مبوسكو ،وسيشكل الطريق جزءاً من تعاون أوسع بني الصني وروسيا اللتني تعمالن معاً على إنشاء هذا الطريق ليكون مبثابة ممر روسي بني
الصني وأورواب لتسريع وترية نقل البضائع بني أورواب والصني.
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الياابن طرحت مفهوم منافس للمبادرة الصينية وهو "طريق احلرير األورآسيوي اجلديد" والذي
أعلنه رئيس وزراء الياابن شينزو آيب منذ عام  ،2013وأكد على أن الياابن جيب أن تكون
دعامة جيوسياسية هلذا الطريق يف املنطقة.11
 .3إن التنفيذ الناجح ملبادرة احلزام والطريق ( )BRIسيشكل للصني قدرة أساسية على تغيري
املشهد االجتماعي واالقتصادي يف القارة اآلسيوية ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل
كبري ،وستزداد رغبة سلطات الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف التعامل مع الصني.
 .4سوف يعتمد دور الصني يف املستقبل كعنصر فاعل أمين عاملي على عوامل خارجية ،مثل
األحداث اليت متارس ضغوطاً على احلكومة الصينية ،أو فرص التعاون مع اجلهات الدولية
الفاعلة األخرى ،وعلى املستوى احمللي تعمل خطط مبادرة "احلزام والطريق" وتنفيذها التدرجيي
على تسهيل صياغة سياسة أمنية قومية صينية موجهة حنو اخلارج ،وهذا األمر يُعترب حتول له

تداعيات اسرتاتيجية بعيدة املدى يف توازانت السياسة الصينية احمللية ،وأيضاً يف توازانت
السياسة اإلقليمية والدولية.

 11جانغ يون لينغ ،مرجع سابق ،ص.443-441
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