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من الصني اىل رشق اوروبا ثم غربها، مرورا بايران 
وروسيا وتركيا، ومن رشق افريقيا اىل مرص فاليونان 
وايطاليا وصوال اىل هولندا، يلتف طريق الحرير او 
كام يعرف االن باسم مرشوع الحزام والطريق، عرب 
االف الكيلومرتات، برا وبحرا. يجري االستثامر يف 
هذا الطريق مبليارات الدوالرات من البنى التحتية 
وسكك  طرق  من  واالنشاء،  التطوير  وعمليات 
حديد ومطارات ومواىنء ومدن صناعية جديدة. 

يف  االكرب  التحتية  البنى  مرشوع  اختصار  يف  انه 
تاريخ البرشية. تقود الصني، ثاين اكرب اقتصاد يف 
العامل، هذا املرشوع باقتصاد حجمه 13 الف مليار 
التجارة  قوافل  ما،  بشكل  تستعيد  سنويا.  دوالر 
التي كانت تنطلق من ارايض الصني تحت حكم 
ساللة اباطرة هان نحو 200 قبل امليالد، وتسري نحو 
الغرب. لكن مل يطلق عليها اسم طريق الحرير اال 
يف العام 1877، من الجغرايف االملاين فرديناند فون 

ليبرالية صينية تعيد صياغة العالم
أين لبنان من طريق الحرير الجديد؟ 

التجارية  القوافل  ان  ريتشهوفن، وذلك نظرا اىل 
كانت تحمل معها الحرير الصيني. 

مناطق  عرب  متر  التجارية  الخطوط  هذه  ان  مبا 
حساسة، اقامت الصني قاعدة عسكرية يف جيبويت، 
املواقع  من  العديد  اقامت  ايضا  الصني  بحر  ويف 
العمالقة،  التجارية  الحركة  لحامية  العسكرية 
يف  والحصول  العامل  اىل  بضائعها  ايصال  وضامن 
املقابل عىل املوارد لصناعاتها. فهل يعني ازدهار 
طريق الحرير الجديد، منو النفوذ الصيني يف العامل؟ 
يقول مدير موقع "الصني بعيون عربية" محمود 
ريا ان "من الطبيعي جدا ان تعزز الرشاكة الصينية 
مع دول العامل عىل طول الحزام والطريق. نحن 
نلمس تأثري هذا الحضور يف الكثري من املجاالت، 
سواء من خالل التعامل االقتصادي او من خالل 
الحضور  هذا  يف  والثقافية.  الحضارية  التبادالت 
الحرير  طريق  لعبه  الذي  للدور  تظهري  اعادة 

يف  التعريف  يف  كبري  دور  له  كان  الذي  القديم، 
الصني ويف جعلها حالة موجودة بقوة يف اكرث من 

بلد واقليم". 
الحضور  هذا  يصف  من  هناك  ان  ريا  يوضح 
والتأثري بالنفوذ. هنا ينبغي تعريف املصطلحات 
لالجابة عن هذا السؤال بشكل دقيق، فاذا كان 
املقصود بالنفوذ هو الهيمنة والسيطرة، فام تؤكده 
الصني من خالل ادبياتها وسلوكها هو انها ال تسعى 
اىل ذلك، وامنا هي تعمل عىل بناء مجتمع املصري 
التعاون والتشارك،  القائم عىل  املشرتك للبرشية، 
الهيمنة  تجربة  استنساخ  اىل  يسعى  ال  والذي 
الغربية القامئة عىل التسلط والسيطرة عىل ثروات 

الشعوب وفرض النموذج الغريب عليها بالقوة. 
عىل  بقوة  موجودة  "ستصبح  الصني  ان  ويؤكد 
التعارف  وسيتحقق  والطريق،  الحزام  امتداد 
وسنعيش  واالمم،  الشعوب  بني  املطلوب 
االختالط الحقيقي املطلوب، وهذا يختلف متاما 
تبذل جهودا كبرية  الصني  الغربية.  املفاهيم  عن 
تعليم  خالل  من  وحضارتها  بثقافتها  للتعريف 
اللغة الصينية واحياء املناسبات الصينية بطريقة 
الفتة،  واجتامعية  ثقافية  وبفعاليات  حضارية 
بل  ال  مقبولة،  ويجعلها  الناعمة  قوتها  يظهر  ما 
مطلوبة عند الشعوب املختلفة، ويف ذلك تعزيز 
للنفوذ االيجايب الذي ال يصطدم مبقدسات هذه 

الشعوب ومفاهيمها الثقافية والحضارية". 
لكن ماذا سيجري فعليا؟ 

باملرشوع،  املرتبطة  للدول  قروضا  تقدم  الصني 
منذ  دوالر  مليار  نحو 100  فيه  استثمرت  وهي 
العام 2013، يف حني ان املصارف الصينية قدمت 
قروضا ترتاوح بني 175 مليار دوالر و265 مليارا. 
تم ايضا انشاء البنك االسيوي لالستثامر يف البنى 
التحتية برأسامل 100 مليار دوالر، وتشارك فيه 
44 دولة بينها بريطانيا واملانيا وفرنسا، يف حني تم 

انشاء صندوق الحرير برأسامل 40 مليار دوالر.
 900 بنحو  كلفته  املقدرة  املرشوع  من  الهدف 
مليار دوالر، اضفاء عرص جديد من العوملة، وعرص 
ذهبي للتجارة يستفيد منه الجميع، بحسب الصني 
التي تؤكد انها ستقدم يف نهاية املطاف ما يصل 

اىل 8 تريليونات دوالر للبنية التحتية يف 68 بلدا. 
ويربط خط سكك حديد الصني باوروبا، ويصل 62 
مدينة صينية بـ51 مدينة اوروبية متوزعة عىل 15 
دولة. وقد قامت تلك القطارات بـ14,691 رحلة 

منذ اطالقها يف العام 2011. 
ماذا عن لبنان؟ كيف سيتأثر او يستفيد من هذا 

املرشوع الصيني العمالق؟ 
عىل  مهمة  "محطة  يشكل  لبنان  ان  ريا  يقول 
مسار طريق الحرير الجديد، سواء بنسخته الربية 
او  الربي(  الحرير  لطريق  االقتصادي  )الحزام 
من  يجعل  مبا  البحري(  الحرير  )طريق  البحرية 
لبنان صلة وصل مهمة بني الصني ودول املنطقة 
يف مرحلة اوىل، وبني الصني ودول اوروبا والعامل يف 

املراحل التالية". 
اضافة اىل هذا املوقع الجغرايف املميز، يعترب ريا ان 
االهمية التاريخية للبنان تأيت عىل طريق الحرير 
يف  اكرب  اهمية  البلد  هذا  اىل  لتضيف  القديم 
منظومة املبادرة التي اطلقها الرئيس الصيني يش 
جني بينغ عام 2013 تحت عنوان مخترص: مبادرة 

الحزام والطريق. 
ويشري اىل انه ميكن القول ان "التأثر مببادرة الحزام 
والطريق هو تأثر ايجايب بشكل مجمل، اذ ال توجد 
املشاركة  عىل  القامئة  املبادرة  لهذه  سلبية  آثار 
والتشاور واملساواة يف الفرص والعدالة يف تحمل 
االعباء. من هنا، فان آثار انخراط لبنان يف املبادرة 
ستكون ايجابية، السيام عىل الصعيد االقتصادي، 
اضافة طبعا اىل اآلفاق الثقافية واالجتامعية التي 
لبناء عالقات واسعة مع  اللبنانيني  امام  ستنفتح 
الدول عىل طول الحزام والطريق، وصوال اىل الصني 

واوروبا".
انه  ريا  يقول  تحديدا،  االقتصادي  الشأن  يف 
ميكن االشارة اىل انفتاح اسواق واسعة جدا امام 
املتخصصة  املنتجات  السيام  اللبنانية،  املنتجات 
التي يتميز بها لبنان ويبدع اللبنانيون يف اعطائها 
واملنتجات  الغذائية  كاملصنوعات  مضافة،  قيام 
الجلدية والحرفية وغريها "ما يعني ان لبنان ميكن 
االجنبية،  املنتجات  لوصول  بوابة  اىل  يتحول  ان 
العريب، يف ظل  الداخل  اىل  الصينية منها،  السيام 
التطور املتوقع للمرافئ واملرافق املعدة للنقل بني 

الساحل اللبناين والعواصم العربية املختلفة". 
لكن هل لبنان عىل استعداد لذلك؟ ماذا عليه 
ان يفعل من اجل االستفادة من طريق الحرير 

الجديد؟ 

انفوغراف عن طريق الحرير عن موقع 24.

طريق الحرير الصيني الجديد.

مدير موقع الصني بعيون عربية محمود ريا.

طريق الحرير القديم.

تجري بهدوء منذ العام 2013 عملية كربى الحياء طريق الحرير املتشكل قبل نحو 
200 سنة قبل امليالد، لكن حاليا وفق قدرات الصني يف القرن 21، ما قد يساهم 
اقتصادية - وقد تكون  الذي نعرف، رمبا من خالل مصالح  العامل  يف تغيري شكل 

سياسية - اكرث اعتداال وعقالنية. فاين لبنان من كل ذلك؟ 



5455
عدد 74 - تشرين الثاني 2019عدد 74 - تشرين الثاني 2019

يقول ريا انه "بداية ال بد ان نقتنع كلبنانيني 
نادرة  فرصة  والطريق هي  الحزام  مبادرة  ان 
االقتصادية  املجاالت  بلبنان يف مختلف  للنهوض 
ازالة  من  بد  ال  وبالتايل  والثقافية،  واالجتامعية 
هذه  يف  انخراطه  عملية  تعرتض  التي  العقبات 
املبادرة، وتقديم التسهيالت املطلوبة بكل اشكالها 
لجعل لبنان طليعيا يف التعاطي مع هذه املبادرة". 
ودعا اىل االعرتاف "بوجود عقبات نفسية وسياسية 
ال  امر  وهو  املبادرة،  مع  اللبناين  التجاوب  امام 
االتجاه  هو  لبنان  يف  السائد  فالجو  منه.  مهرب 
نحو الغرب والتعاون معه ونسج العالقات املتينة 
او  املتحدة  الواليات  املتعددة، سواء يف  مع قواه 
اوروبا، وبالتايل فان فكرة التوجه نحو الرشق وفتح 
النوافذ عىل التعاون مع الصني وغريها من دول 
آسيا يحتاج اىل الكثري من الوقت ومن املجهود يك 

تصبح فكرة مقبولة وقابلة للتطبيق".

يعتقد ريا ان لبنان يتعرض اىل "ضغوط معينة يك 
ال ينساق كثريا وراء هذه الفكرة الجديدة، الن ذلك 
الدولية واالقليمية  القوى  سيؤدي اىل مس نفوذ 
بالتحديد، ويجعل  لبنان  املنطقة، ويف  املؤثرة يف 
بني  واملشاركة  املساواة  عىل  القائم  التعاون  من 
الدول العربية والصني بديال من عالقة التأثري من 
االقوى عىل االضعف التي تتحكم حاليا باالوضاع 

يف منطقتنا".
سيؤكد طريق الحرير عىل محورية الصني يف صياغة 
االقتصاد العاملي، ويعزز التعاون اآلسيوي واالورايس 
بني  والتواصل  الحواري  التبادل  خالل  من  ليس 
شبكات  خالل  من  ايضا  وامنا  فحسب،  الشعوب 
التي  الربية والبحرية والجوية  الطرق واملواصالت 
تنشأ معها، لربط اكرث من 70 دولة تشكل مجتمعة 
يف  مساهمتها  ان  علام  العامل،  سكان  من   %65

االنتاج العاملي تصل اىل اكرث من %40. 

اىل  دولية  ومنظمة  دولة   150 من  اكرث  انضمت 
اتفاقات مع الصني يف اطار مبادرة الحزام والطريق، 
فيام نفذ 28 مرشوعا يف دول متنوعة. كذلك اقيمت 
شبكة كبرية من خطوط سكك الحديد وصلت اىل 4 
االف خط تربط بني الصني ودول آسيوية واوروبية، 
دول  بني  االجنبية  االستثامرات  تجاوزت  حني  يف 

الصني ودول املبادرة الـ 70 مليار دوالر.
تنظر  اخرى  دوال  تجعل  وحدها  العوامل  هذه 
الواليات  وخصوصا  الصينية،  النيات  اىل  بريبة 
املتحدة والهند واليابان التي تواجه انتقادات اىل 

ان طريق الحرير له تداعيات سلبية. 
تنقسم خطوط طريق الحرير الجديد اىل شقني، 
ممرات   6 الربي  الجانب  ويشمل  وبحري.  بري 
الجديد،  االورايس  القاري  الجرس  هي:  اساسية 
ممر الصني ـ منغوليا ـ روسيا، ممر الصني ـ آسيا 
الوسطى ـ غرب آسيا، ممر الصني ـ شبه الجزيرة 
الهندية، ممر الصني ـ باكستان، ممر بنغالدش ـ 

الصنيـ  الهندـ  ميامنار.
اما الشق الثاين البحري فريبط بني املوانئ الرئيسية، 
ومن املمرات البحرية املقرتحة ممر يربط املوانئ 
الصينية باملحيط الهادئ عرب بحر الصني الجنويب، 
والقرن  باوروبا،  الصينية  املوانئ  يربط  وآخر 
االفريقي عرب البحر االحمر والبحر املتوسط وصوال 

اىل اوروبا. 
امام هذه الخريطة الجغرافية - االقتصادية، هل 
ستقف الواليات املتحدة مكتوفة اليدين؟ هل يف 
امكان واشنطن عرقلة او اضعاف طريق الحرير 

وكيف؟
الواليات  انزعاج  احد  عىل  يخفى  "ال  ريا  يقول 
مبادرة  من  االخرى  القوى  وبعض  املتحدة 

طريق  احياء  الصني  محاوالت  بدأت 
القرن  تسعينات  بداية  يف   الحرير 
الربي  بالجرس  عرف  ما  عرب  املايض، 
بني  يصل  الذي  اآلسيوي   - االورويب 
وروسيا،  ومنغوليا  وكازاخستان  الصني 

ويبلغ املانيا عرب السكك الحديد.
الرئيس  اعلن   2013 العام  نهاية  يف 
مبادرة  عن  بينغ  جني  يش  الصيني 
روسيا  وكانت  والطريق،  الحزام 
الداعمة  الدول  ابرز  من  وباكستان 
ايضا  املرشوع  تدعم  كام  للمرشوع. 
مثل  صغرية،  ودول  وتركيا  بريطانيا 
خارجيتها  وزير  اعترب  التي  اليونان 
االقتصادي  االنفتاح  قمة  ميثل  انه 
من  الكثري  فيه  تنحو  الذي  الوقت  يف 
نفسها  عىل  االنغالق  اىل  العامل  دول 

وسياسيا. اقتصاديا 
حديثة  طريق  تعبيد  تم  اوغندا،  يف 
املطار  اىل  كيلومرتا   50 طولها  تبلغ 
تنزانيا،  يف  اما  صينية.  باموال  الدويل 
مدينة  لتحويل  الصني  فاستثمرت 
ساحلية صغرية اىل ميناء قد يصبح اكرب 

موانئ القارة االفريقية.
من  صينية  رشكات  متكنت  اوروبا،  يف 
بريايوس  ميناء  ادارة  من   %51 رشاء 
اثينا  اليونانية  العاصمة  من  القريب 
سيلعب  والذي   ،2016 العام  يف 
الجنوب  يف  اسايس  كمنفذ  مهام  دورا 

االورويب للمرشوع الصيني. 
مشاريع  سلسلة  شيدت  باكستان،  يف 
بنى تحتية شملت طرقا وسكك حديد 
الساحل  لرتبط  طاقة،  انتاج  ونقاط 
الصينية  كشغار  مبدينة  للبالد  الجنويب 
هذا  يتضمن  كذلك  غرب(.  )شامل 
املرشوع الذي يسمى املمر االقتصادي 
طرق  تشييد  باكستان،  اىل  الصني  من 
وادخال  كهرمائية  وسدود  رسيعة 
الباكستاين  غوادر  مرفأ  عىل  تعديالت 

عىل بحر العرب.

عن املبادرة

من  االنزعاج  هذا  قراءة  ميكن  والطريق.  الحزام 
الترصيحات املشككة لهذه القوة الكربى يف املبادرة 
ومنطلقاتها ونتائجها. كذلك ميكن استخالص هذا 
االنزعاج من التغطية االعالمية املتحيزة يف العديد 
واملرتبطة  البارزة  الغربية  االعالم  وسائل  من 
باملؤسسات الحاكمة يف الواليات املتحدة وغريها". 
نسمع انتقادات ضد طريق الحرير من االمريكيني 
ووسائل  االمريكية  االوساط  تهّول  اذ  تحديدا، 
االعالم املقربة من دوائر الحكم ان الهدف املركزي 
حساب  عىل  الصينية  الرشكات  دعم  للمرشوع 

غريها، وان الصينيني يستدرجون الدول االخرى اىل 
الوقوع يف مصيدة الديون التي تقدمها العاصمة 

الصينية بيجينغ. 
للعامل  الجديدة  رؤيتها  الصني يف  اين ستصل  اىل 

ومصالحها فيه؟ 
دخول  بعد  توقف  الذي  القديم  الحرير  طريق 
العثامنيني اىل القسطنطينية يف العام 1453، يعاد 
شقه االن، لكنه يحمل عرب قوافله ما هو اكرث من 
ان  الحرير شعار جديد ملا ميكن  الحرير. طريق 

يكون عوملة رشيدة، او ال يكون.  

الجيش الصيني.قافلة تجارية.

مخطوطة.

عندما سئل مدير موقع "الصني بعيون عربية" محمود ريا عن الدول االقليمية يف منطقتنا 
التي ستكون بني اكرث املستفيدين من املرشوع، قال ان "الثابت ان الدول التي ستستفيد 
اكرث من غريها من هذه املبادرة هي التي تتفاعل معها بشكل اكرث حيوية ووعيا وتحررا، 
بعيدا من الضغوط املفروضة من قوى اخرى. املبادرة تقوم عىل اساس تباديل وتشاريك، 
لذلك نجد حامسة عاملية لالنخراط فيها، وهذا ما يظهره توقيع 160 دولة عىل اتفاقات 
ومعاهدات مرتبطة باملبادرة، ويف مختلف املجاالت، من بينها املجال االقتصادي. نحن يف 
املنطقة مدعوون اىل عدم تضييع هذه الفرصة واىل عدم الرضوخ اىل الضغوط التي ميارسها 
البعض، يك نكون من القوى السائرة يف ركب هذا املرشوع التنموي الضخم، الذي ينعكس 
ايجابيا عىل االوضاع يف عرشات الدول، عىل الرغم من الفرتة القصرية النطالقته، والتي ال 

تتعدى السنوات الست حتى االن". 

للتفاعل ايجابا


