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التقيُت -يف هذه الفرتة املنصرمة منذ وصويل إىل العراق- بكثري من الشخصيات احلكومية، 
واحلزبية، والبملانية، واإلعالمية العراقية وغريها يف خمتلف األوساط، وأحسست أبنَّ العراقيي مهتمون 
مببادرة احلزام والطريق كثرياً، ومتطلعون إىل تطوير عالقات الشراكة اإلسرتاتيجية الصينية العراقية. 
الحظُت -يف الوقت نفسه- أنَّ بعض أصدقائنا العراقيي لديهم تساؤالت، وسوء الفهم عن هذه 
والطريق،  احلزام  )مبادرة  ومها:  معكم،  موضوعي  لبحث  املناسبة  هذه  انتهاز  أودُّ  لذا،  املبادرة. 
احلزام  مبادرة  أقسام: )اتريخ  املوضوعي على ثالثة  م هذين  العراقية(، وسأقسِّ الصينية  والعالقات 
الصينية  والعالقات  والطريق،  احلزام  مبادرة  حول  واحلقائق  واألغالط  ورؤيتها،  وحمتواها  والطريق 

العراقية يف العصر اجلديد(.

اتريخ مبادرة احلزام والطريق وحمتواها ورؤيتها

ما الصلة بني العراق وطريق احلرير؟.  

شقَّ أجدادان -قبل أكثر من 2000 سنة- طريَق احلرير القدمي؛ للتواصل الودِّي مع دول 
العامل، ممَّا فتح عصر التواصل الكبري يف اتريخ احلضارات البشرية. أمَّا العراق فهو لؤلؤة المعة يف 

طريق احلرير الذي ترك للصي والعراق ذكرايت طيبة.

كانت البضائع الصينية -يف العصر العباسي- تدخل العراق عب ميناء البصرة، ومتر بنهر 
تقنية صناعة  األربعة وهي  الصينية  الطريق، وصلت االخرتاعات  بغداد. وعلى هذا  لتصل  دجلة 
الورق، والبارود، وتقنية الطباعة، والبوصلة إىل جانب املنسوجات احلريرية، واخلزف، والشاي إىل 
الفلك والتقومي واألدوية  املقابل، دخل علم  العريب إىل أورواب. يف  العامل  العريب، وعن طريق  العامل 

والبهارات والفنون إىل الصي عب طريق احلرير.

كان أجدادان يستخدمون قوافل وابلنية الطيبة بداًل من احلصان احلربية والرماح، يعتمدون 

السفير الصيني يكتب للبيان:
مبادرة الحزام والطريق والعالقات الصينية العراقية

تسوي وي  *

* سفري مجهورية الصي الشعبية لدى بغداد.
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على أسطول اهلدية والصداقة بداًل من األسطول احلريب واملدافع. وقد أنشأت احلضاراتن الصينية 
والعراقية معاً روح طريق احلرير مفادها السالم، والتعاون، واالنفتاح، والتسامح، واالستفادة املتبادلة، 

واملنفعة املتبادلة، والكسب املشرتك.

البشري حتدايت  اجملتمع  ويواجه  عام،   )100( منذ  مسبوقة  غري  بتغريات  اليوم  العامل  ميرُّ 
متعددة، وأصبح السالم والتنمية والتعاون الشغل الشاغل والرغبة الشديدة لكل دول العامل. الحظ 
الرئيس الصيين )شي جينبينغ( هذا االجتاه التارخيي، فعرض يف عام 2013 مبادرة احلزام االقتصادي 

لطريق احلرير وطريق احلرير البحري يف القرن )21(، أي: مبادرة احلزام والطريق.

ما مبادرة احلزام والطريق؟ وما أهدافها؟.  

تلتزم مبادرة احلزام والطريق مببدأ التشاور، والتعاون، والكسب للجميع. التشاور هنا يعين  .أ
التواصل على أساس احرتام االختالفات بي الدول يف مستوى التنمية واهليكل االقتصادي والنظام 
التنموية  الثقافية. والتعاون هنا يعين املشاركة معاً، واملالَءمة بي اإلسرتاتيجيات  القانوين والتقاليد 
للدول واألقاليم املعنية بصورة معمَّقة، وتشجيع مزيد من الدول والشركات على املشاركة يف املبادرة 
الكسب  ويعين  الثالث.  الطرف  أسواق  والتعاون يف  األطراف  ومتعدِّد  الثنائي  التعاون  عن طريق 

للجميع هنا هو حتقق كل األطراف أكب مصلحة عن طريق التعاون.

الدول  .أ تقوم  يعين  السياسات،  تناسق  األول  والطريق:  احلزام  ملبادرة  اجلوهري  احملتوى  من 
املشاركة ابلتواصل حول إسرتاتيجيات التنمية االقتصادية وسياساهتا التنفيذية إلجياد نقط االلتئام 
فيما بينها حىت تستطيع العمل جبهود مشرتكة؛ لتحقيق التنمية املنسَّقة. الثاين، ترابط البنية التحتية، 
يعين حتسي الشبكة البنية التحتية اسرتشاداً ابملشاريع الكبى. الثالث، تواصل األعمال التجارة، 
يعين تعزيز حرية التجارة واالستثمار وتسهيلهما. الرابع، تداول األموال، يعين تعميق التعاون املايل، 
التبادل  الشعوب، يعين مد جسر  تفاهم  املتنوعة. اخلامس،  وحتسي منظومة االستثمار والتمويل 

الودي مع دول العامل، مبا خيدم مجيع الشعوب على حنو أفضل.

بناء »5 طرق« من الرؤى اجلميلة ملبادرة احلزام والطريق: .أ

األول، بناء طريق السالم: ويتعيَّ إنشاء نط جديد من العالقات الدولية جوهره التعاون 
والكسب املشرتك، وعلى دول العامل احرتام سيادة الدول األخرى وكرامتها وسالمة أراضيها، واحرتام 
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طريقها التنموي ونظامها االجتماعي ومصاحلها اجلوهرية ومهومها الكبى.

ا قضية جوهرية، وإطالق العنان  الثاين، بناء طريق االزدهار: يتعيَّ الرتكيز على التنمية؛ ألنَّ
إلمكانية التنمية جلميع الدول، وحتقيق االندماج االقتصادي والرتابط التنموي وتقاسم الثمار.

الثالث، بناء طريق االنفتاح: يتعيَّ إنشاء منصة مفتوحة للتعاون، والدفع بنظام عادل ومعقول 
وشفاف لقواعد التجارة واالستثمار الدولية، واحلفاظ على النظام التجاري متعدِّد األطراف.

الرابع، بناء طريق االبتكار: يتعيَّ التمسُّك ابلدور الدافع لالبتكار، وتدعيم االندماج املعمَّق 
بي العلوم والتكنولوجيا وبي الصناعات واملالية، وتطبيق مفهوم التنمية اخلضراء، مبا حيقِّق أهداف 

التنمية املستدامة 2030 لألمم املتحدة.

اخلامس، بناء طريق احلضارات: يتعيَّ إنشاء آلية التعاون الثقايف متعدِّد املستوايت، والدفع 
ابلتعاون العملي يف التعليم واملؤسسات الفكرية والثقافة والرايضة والصحة وغريها، وتعزيز التعاون 

الدويل يف مكافحة الفساد.

ما الوضع احلايل ملبادرة احلزام والطريق؟ وما النتائج اليت حقَّقتها؟. 3

حقَّقت -يف 9 سنوات املنصرمة منذ عرض مبادرة احلزام والطريق- إجنازات ملموسة مثمرة، 
وأصبحت منتجاً عاماً عاملياً، ومنصًة للتعاون الدويل الذي حيظى برتحيب واسع.

للصي  واإلصالح  للتنمية  الوطنية  اللجنة  عن  الصادرة  اإلحصاءات  آخر  َوْفق 
و)32(  دولة   )149( مع  تعاون  وثيقة   )200( أكثر من  الصي  وقَّعت   ،)15/08/2022(
منظمة دولية لغاية ناية شهر يوليو املاضي. وأُْدرَِج احملتوى اجلوهري للمبادرة يف الواثئق املهمة لألمم 

املتحدة وجمموعة )20( ومنظمة )apec( وغريها من املنظمات الدولية.

الواقعة على طول احلزام والطريق  يبلغ احلجم اإلمجايل لتجارة البصائع بي الصي والدول 
)12( تريليون دوالر، ويتجاوز حجم االستثمار املباشر غري املايل يف تلك الدول )140( مليار 
دوالر لغاية شهر يونيو املاضي. نـُفَِّذت عديد من املشاريع احليوية على أرض الواقع مبا فيها ميناء 
)بريايوس( اليوانين، وسكة حديد )الصي-الوس(، وسكة حديد )اجملر-صربيا( وسكة حديد عالية 
السرعة يف إندونيسيا، وميناء قوادر الباكستاين، ويستمر التعاون مثل طريق احلرير األخضر وطريق 
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احلرير للصحة والتجارة اإللكرتونية على طريق احلرير، يف التقدُّم إىل األمام. واملشاريع الثقافية مثل 
ورشة »لوابن« واملشاريع املعيشية مثل تقنية أرز هجي زادت شعور شعوب الدول املعنية ابلكسب 

والسعادة.

األغالط واحلقائق حول مبادرة احلزام والطريق

هل مبادرة احلزام والطريق هي النسخة الصينية من »مشروع مارشال« اليت تسعى إىل .  
املنافسة اجليوسياسية؟

إىل  فتنظر  واهليمنة،  والتوسُّع  املتمثلة ابالستعمار  التارخيية  من جتاربا  الدول  بعض  تنطلق 
مبادرة احلزام والطريق كأداة تستخدمها الصي؛ لتوسيع نفوذها اجليوسياسي، وال يتوافق هذا مع 

احلقيقة.

»مشروع  إنَّ  مارشال«.  »مشروع  عن  جوهرايً  اختالفاً  والطريق«  »احلزام  مبادرة  ختتلف 
مارشال« هو نتاج احلرب الباردة، وهو معروض على دول أورواب الغربية عموماً، ومقٍص للمعسكر 
ا نشأت  االشرتاكي، فله طابع أيديولوجي وجيوسياسي واضح. أمَّا مبادرة احلزام والطريق، فمع أنَّ
ا مملوكة للعامل برمته، ومفتوحة جلميع األصدقاء ال تقصي أو تستهدف أي طرف. من الصي، غري أنَّ

بي  املالءمة  لتحقيق  يسعى  للعامل  الصي  تقدِّمه  عام  منتٌج  والطريق  احلزام  مبادرة  إنَّ 
اإلسرتاتيجيات، وتكامل مزااي دول العامل، وبناء عائلة كبرية متناغمة، وهي ليست فكرة جيوإسرتاتيجية 

هتدف إىل إنشاء نظام جديد، وبناء كتلة صغرية تقوِّض االستقرار.

مبادرة »احلزام والطريق« مبنية على أساس املشاركة التطوعية واملساواة واملنفعة املتبادلة ال 
تفرض على اآلخرين. ومل تقم الصي ابلتدخُّل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، وال تصدير 
نظام اجتماعي أو نط تنموي، بل حترتم ظروف خمتلف الدول إىل أقصى حد، وأعتقد أنَّ األصدقاء 

العراقيي يعرفون ويشعرون بذلك بكل وضوح.

أزمة .   فاقمت  النامية؟ وهل  للدول  اقتصادي  استعمار  والطريق هو  احلزام  مبادرة  هل 
الديون للدول املشاركة؟

موضوع الديون هو أكثر موضوع استخداماً من بعض الدول ووسائل اإلعالم؛ لتشويه مبادرة 
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احلزام والطريق، وهم يرون أنَّ املشاركة يف مبادرة احلزام والطريق أدَّت بتلك الدول إىل ارتفاع مفرط 
ملستوى الديون ال ميكن سدادها.

جذور مشكلة الديون هي التنمية. إذ إنَّ معظم البلدان الواقعة على طول مبادرة »احلزام 
والطريق« هي دول انمية، فالبنية التحتية فيها متخلِّفة نسبياً. أمَّا التمويل فهو مبنزلة عنق الزجاجة 
القروض  من  قيمة كبرية  طويلة،  فرتة  منذ  الصي  قدَّمِت  لذا،  التحتية.  البنية  تطوير  يقيد  الذي 
َوْفقاً  وذلك  الدول،  تلك  إىل  الطويلة،  التسديد  ومدة  املنخفضة  الفائدة  أسعار  ذات  التفضيلية 

الحتياجاهتم.

مل تستطِع الدول النامية -قبل إطالق مبادرة »احلزام والطريق«- احلصوَل على التمويل إال من 
املؤسسات املالية املسيطر عليها من الدول املتقدمة، مثل: )البنك الدويل، وبنك التنمية اآلسيوي(، 
وكان اندي ابريس وصندوق النقد الدويل يتعامالن مع الديون، عادة توجد قيود وشروط صعبة 
للحصول على القروض من املؤسسات املالية املذكورة يف أعاله. وَوْفقاً لدراسة املؤسسات الفكرية 
األمريكية، اندراً ما تقوم الدول األعضاء لنادي ابريس إبعادة هيكلة الديون. وقال وزير املالية يف 
بوركينا فاسو إنَّ صندوق النقد الدويل يطلب إكمال قرابة )500( مشروع إصالح مؤسسي يف 

غضون عام واحد، ممَّا يعين جيب إكمال )1.5( مشروع إصالح كل يوم.

ألعطيكم بعض األرقام من الديون اخلارجية للدول املشاركة يف مبادرة احلزام والطريق. إنَّ 
الديون للصي أقل بكثري من الديون للمؤسسات املالية اليت تقودها الدول الغربية، وال يوجد دولة 
تتجاوز نسبة عبء ديونا للصي )%25( بعد إطالق التعاون يف إطار مبادرة احلزام والطريق، وال 

يوجد دولة وقعت يف أزمة الديون؛ بسبب مشاركتها يف مبادرة »احلزام والطريق«.

ألعطيكم مثااًل، فقد جاءت معظم ديون سريالنكا اخلارجية من سوق رأس املال الدويل، 
وتصل نسبتها )%47(، وما يليها بنوك التنمية متعدِّدة األطراف، مثل: )بنك التنمية اآلسيوي(، 
سريالنكا  ديون  من   )10%( قرابة  فتحتل  للصي،  الديون  أمَّا   .)22%( إىل  نسبتها  وتصل 

اخلارجية، وثلثي ديون الصي ديون تفضيلية.

يف  املالية  وزارة  عن  الصادر  الديون  لتقرير  فَوْفقاً  )بنغالديش(،  وهي  آخر  مثال  يوجد 
بنغالديش، فإنَّ الديون اخلارجية لبنغالديش يف السنة املالية 2021 للبنك الدويل وبنك التنمية 
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اآلسيوي )%59(، أمَّا الديون للصي، فتحتل )%7( فقط.

الوقت  -يف  األساسية  السلع  ألسعار  احلاد  واالرتفاع  أوكرانيا  وأزمة  جائحة كوروان  أدَّت 
احلايل- إىل تفاقم التضخُّم يف الدول األوروبية واألمريكية، واالرتفاع املستمر لقيمة الدوالر، كما 
النامية، ممَّا زاد من أعباء  الدول  املال يف  العمالت احمللية، وهروب رأس  أدَّت إىل اخنفاض قيمة 
النقدية  السياسة  كانت  املاضي،  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  منذ  احلقيقة،  يف  ديونا. 

التوسعية الغربية والبيع اخلبيث على املكشوف وراء كل أزمة ديون يف الدول النامية.

تويل الصي اهتماماً ابلغاً ملوضوع استدامة الديون املرتتبة على املشاريع، فقد وقَّعت الصي 
مع  والطريق«((  والتمويل يف »احلزام  االستثمار  بشأن  التوجيهية  ))املبادئ   :-2017 عام  -يف 
احلزام  ملبادرة  الديون  استدامة  حتليل  »إطار   -2019 عام  الصي -يف  وأصدرت  دولة.   )26(
ِديَنة، إذ قامت الصي 

َ
امل الدول  الديون على  والطريق«. كما أنَّ الصي سبَّاقة يف ختفيف أعباء 

بـ)71( مرة من إعادة هيكلة الديون للدول املنخفضة الدخل يف الفرتة ما بي 2008-2021 
َوْفق البنك الدويل. ففضاًل عن ذلك -يف عام 2020- استجابِت الصي بنشاط ملبادرة جمموعة 
)20( ملبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وقامت بتعليق ما يزيد عن )1.3( مليار دوالر من 
الديون، أي: ما يعادل حوايل )%30( من احلجم اإلمجايل للديون املعلقة من قبل جمموعة العشرين، 
ممَّا جيعل الصي أكب دولة مسامهة يف جمموعة )20( يف هذا اجملال. وتسعى الصي -دائمًا- إىل 
إجياد حلول مالئمة عن طريق التشاور الودي، ومل تقم يوماً إبجبار اآلخرين على تسديد الديون، 

ومل توقع يوماً عقداً غري عادل مع أي دولة.

هل فاقمت مبادرة احلزام والطريق الفساد والتلوث البيئي يف الدول الواقعة على طوهلا؟. 3

الرئيس الصيين )شي جينبينغ( ضرورة االلتزام مبفاهيم االنفتاح والنزاهة، والسعي إىل  أكَّد 
حتقيق املعايري العالية وخدمة معيشة الشعب واالستدامة، ودمج دعم أجندة األمم املتحدة 2030 
للتنمية املستدامة يف بناء »احلزام والطريق«، وحتقيق املالَءمة مع القواعد واملعايري وأفضل املمارسات 

املعرتف با دولياً.

يويل اجلانب الصيين اهتماماً ابلغاً لشفافية مبادرة احلزام والطريق ونزاهتها والتنمية املستدامة 
هلا، إذ أطلق مع الدول واملنظمات الدولية املعنية وممثلي يف جمال الصناعة والتجارة واألكادميية معاً 
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»مبادرة بكي لطريق احلرير النزيه«؛ لتعزيز التعاون والتواصل مع أجهزة مكافحة الفساد يف الدول 
املعنية، كما أصدرت احلكومة الصينية سلسلة من القواني لتنظيم التعاون االقتصادي والتجاري 
لكال  الفساد  مكافحة  جهاز  وقَّع  )الصي-لوس(،  احلديد  مشروع سكك  يف  مثاًل،  للشركات. 
املشروع،  هذا  تنفيذ  يف  املشاركة  الشركات  مع  ابلنزاهة«  التزام  و«خطاب  تفاهم  مذكرة  البلدين 
وشاركا معاً يف مراقبة املشروع، ممَّا أنشأ اآللية طويلة األجل للنزاهة ملشروع سكك احلديد )الصي-

لوس(.

للتعاون الدويل وهو التعاون يف أسواق الطرف الثالث، معناه  ابتكرت الصي نطاً جديداً 
الثالث.  اقتصادايً مع شركات الدول املعنية يف أسواق الطرف  أن جتري الشركات الصينية تعاوانً 
وقد وقَّعِت الصي واثئق تعاون يف هذا اجملال مع فرنسا، والياابن، وإيطاليا، وبريطانيا، وسنغافورة، 
وغريها من االقتصادات املتقدِّمة. مثاًل، مشروع جسر )مابوتو( يف موزمبيق مت التعاون يف تنفيذه 
بذه الطريقة، وتقوم شركة صينية بتشييد املشروع، يف حي تقوم شركة أملانية ابإلشراف، وتقدمي 

االستشارات.

أصبح األخضر ميزة ابرزة لبناء »احلزام والطريق« جبودة عالية. أسَّست وزارة البيئة الصينية 
-يف عام 2017- التحالف الدويل للتنمية اخلضراء للحزام والطريق. ويف عام 2018، أصدر 
بنك الشعب الصيين »مبادئ االستثمار األخضر للحزام والطريق«. يف شهر مارس عام 2022، 
أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح، ووزارة اخلارجية، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة »آراء بشأن 
تعزيز التنمية اخلضراء لبناء احلزام والطريق«، اليت تشري إىل اجملاالت ذات األولوية للتعاون يف التنمية 
اخلضراء،  والصناعة  األخضر،  النقل  اخلضراء،  والطاقة  اخلضراء،  التحتية  البنية  فيها  مبا  اخلضراء، 
والتجارة اخلضراء، واملالية اخلضراء، والعلوم والتكنولوجيا اخلضراء، واملعايري اخلضراء، ومواجهة تغريُّ 

املناخ.

حتتل الصي صدارة العامل يف عديد من التكنولوجيا اخلضراء، وهي أكب دولة مستثمرة يف 
جمال الطاقة املتجددة، وأكثر دولة تشجرياً، وأكب دولة من حيث احلجم اإلمجايل للكهرابء املولَّدة 
من املياه والرايح والشمس، وأنَّ )%70( من الوحدات الكهرضوئية يف العامل تُوفَّر من الصي. 
توفري  الكهرضوئية، واألمسدة اخلضراء، وتقنية  الطاقة  اجلديدة، وحمطات  الطاقة  أنَّ سيارات  كما 
املياه الصينية تصدَّر إىل عديد من الدول املشاركة يف مبادرة احلزام والطريق. فضاًل عن ذلك، درَّبِت 
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الصي أكثر من )3000( مسؤول وكادر فين يف جمال محاية البيئة ومواجهة تغريُّ املناخ ألكثر من 
)120( دولة انمية، ووقَّعت واثئق تعاون ملواجهة تغريُّ املناخ مع )29( دولة مشاركة يف املبادرة.

مبادرة احلزام والطريق: الطريق املشِرق للمنفعة املتبادلة والكسب املشرتك بني الصني 
والعراق

إنَّ الصي والعراق صديقان محيمان وشريكان عزيزان. تشهد السنوات األخرية تكثيفاً متزايداً 
للتبادالت االقتصادية والتجارية بي البلدين، وإجنازات مثمرة للتعاون يف بناء »احلزام والطريق«. 
وقَّع البلدان -يف عام 2015- واثئق التعاون بشأن بناء »احلزام والطريق« وأقاما عالقات الشراكة 
اإلسرتاتيجية بينهما، ووقَّعا -يف 2019- االتفاقية اإلطارية. ووافق جملس إدارة البنك اآلسيوي 
لالستثمار يف البنية التحتية -يف شهر ديسمب عام 2021- على طلب العراق ابالنضمام إىل 

البنك.

بلغ حجم التبادل التجاري بي البلدين -يف عام 2021- )37.3( مليار دوالر بزايدة 
قدرها )%23.4( على أساس سنوي، ليجعل العراق حيتل املرتبة الثالثة يف دول منطقة غريب آسيا 
ومشال إفريقيا، والعراق اثلث أكب مصدِّر أجنيب للنفط اخلام للصي. كما أنَّ الشركات الصينية 
تشارك بنشاط يف مشاريع حقول النفط وحمطات الكهرابء واملطارات وحمطات معاجلة املياه واملدارس 

وإخل، مبا ساهم مسامهًة إجيابيًة يف إعادة اإلعمار يف العراق.

سيواصل اجلانب الصيين -يف املرحلة املقبلة- دعَمه إلعادة اإلعمار يف العراق، ودعم جهود 
احلكومة العراقية يف حتسي اخلدمات العامة، وحتقيق التنوع االقتصادي، وحتسي رفاهية الشعب، 
والبنية  والغاز،  النفط،  العراقي يف جماالت  اجلانب  التعاون مع  تعميق  على االستمرار يف  حريصاً 

التحتية، والصحة، وحبث إمكانية التعاون يف جمال الطاقة النظيفة، ومكافحة التصحُّر، وغريمها.

َوْفق  العراقي  اجلانب  مع  التنموية  اخلبات  استعداد ملشاركة  الصيين على  اجلانب  أنَّ  كما 
احتياجاته، وتعزيز تبادل اخلبات حول احلكم واإلدارة للبلد، وزايدة الدعم للجانب العراقي يف جمال 
التقنيات وتدريب املوارد البشرية، واالستمرار يف تقدمي الزمالة الدراسية، والدورات التدريبية املختلفة، 

وتشجيع الشركات الصينية على مساعدة العراق يف تدريب الفنيي واإلداريي.


