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حعمل الصين على جشويج مفاهيم "الخىميت الصلميت" 

و"النهظت الصلميت" و"بىاء مجخمع املصير املشترك 

للبششيت". جقىم هزه املفاهيم على دحع مقىلت 

"، التي جفترض حخميت الصشاع بين "فخ ثيىشيذًذس

قىي الىطع الشاهً والقىي الصاعذة الطامحت إلى 

حغيير الىظام الذولي بما ًخذم مصالحها. وعلى هزا 

ألاشاس، جقذم الصين مششوع بىاء طشيق الحشيش 

الجذًذ للقشن الىاحذ والعششيً بىصفه مصاهمتها الخاصت لخعميق الخعاون الذولي في مجال البييت 

 مع جياس العىملت والترابط العالمي. الخح
ً
 خيت والخجاسة الذوليت، شيرا
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معهذ الذساشاث الاجخماعيت و الاعالميت، الذاس 

 البيظاء، املغشب



  

        ISSN: 2820-6991 

28 

جىاقش هزه املقالت املبادسة الصيىيت مً مىطلق لىنها جزًء مً عىاصش شياشت خاسجيت حصخجيب 

اقع محذد جخمثله  لى
ً
ت  ألهذاف محذدة وفقا القيادة الصياشيت الصيىيت، ُبغيت اخخباس القذسة الخفصيًر

لفشطيت حخميت الصشاع بين الصين الصاعذة والىالًاث املخحذة ألامشينيت للهيمىت على الىظام الذولي. 

جىضح املقالت أن الصين ليصت قىة حعذًليت في الىقت الحالي، وأن مبادستها "الحزام والطشيق" 

جيبع مً احخياجاث داخليت راث بعذ اقخصادي مؤطش بخبرة جاسيخيت ومشجعيت  مذفىعت بئسادة شياشيت

 على جقىيت  04فنشيت ساسخت، حافظت على قذس مً الاشخمشاسيت لفترة جزيذ عً 
ً
شىت. واعخمادا

إلاحصاء، بييت املقالت أن املهاشب املحخملت للصين مً وساء املبادسة شخىفش لها قذسة ألبر على جقىيع 

 ذولي الليبرالي، وإن مان هزا الاحخمال غير واسد في املصخقبل القشيب.الىظام ال

م  –الطحن : اليلماث اإلافخاخُت غ الجضًض  –مباصعة الحؼام والؿٍغ م الحٍغ  –الؿُاؾت الخاعحُت  –ؾٍغ

 .ألامً اللىمي -الخىمُت  –الىكام الضولي  –الخهضًلُت 

CHINA'S CORE INTERESTS AND THE BELT AND 

ROAD INITIATIVE: IS CHINA PURSUING A 

REVISIONIST FOREIGN POLICY? 
ABSTRACT 

China promotes the concepts of "peaceful development", 

"peaceful renaissance" and "building a community with a 

shared future for mankind". These concepts are based on 

the refutation of the "Thucydides trap", which assumes the 

inevitability of conflict between the forces of the status quo 

and the rising powers aspiring to change the international 

system to serve their interests. On this basis, China presents 

the project of building the New Silk Road for the 21st 

century as its own contribution to deepening international cooperation in the field of 

infrastructure and international trade, in line with the trend of globalization and global 

interdependence. 

This article discusses the Chinese initiative on the grounds that it is part of the elements of a 

foreign policy that responds to specific goals according to a specific reality represented by the 

Chinese political leadership, in order to test the explanatory ability of the hypothesis of the 

inevitability of conflict between a rising China and the United States of America for 

hegemony over the international system. The article explains that China is not a revisionist 

force at the present time, and that its "Belt and Road" initiative is driven by a political will 

that stems from internal needs with an economic dimension framed by historical experience 

and a well-established intellectual reference, which has maintained a degree of continuity for 

more than 40 years. Depending on the statistical technique, the article showed that China's 

potential gains from the initiative will provide it with a greater ability to undermine the liberal 

international order, although this possibility is not in the near future. 
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 مقذمت:

فها  حهىـ الؿُاؾت الخاعحُت للضولت حهٍغ

ف 1الىؾىُتالخاص إلاطلحتها  . ًخدضص هظا الخهٍغ

بؿبُهت اإلاشىالث التي جىاحهها الضولت في بُئخحها 

ىكغ بلى الؿُاؾت 2الضازلُت والخاعحُت ًُ ، وهىظا 

الخاعحُت نلى ؤنها حؼٌء مً الحلٌى التي ًػهها 

 اللاصة الؿُاؾُىن لحل جلً اإلاشىالث. هىان

بطن نالكت وؾُضة بحن قغوف الضولت )مشىالتها 

(، وبحن جمثل اللاصة لخلً الكغوف 
ً
بىضفها واكها

فهم للمشىالث(، حهىؿها ؾُاؾتها  )حهٍغ

 الخاعحُت.

                                                             
1

ٌُمدم الباحثون فً العاللات الدولٌة تعارٌف مختلفة لمفهوم  
طنٌة )وفماً لمنطلمات مدارس الحمل التً ٌنتمون إلٌها(، المصلحة الو

ونجد أن من أبرزها ذلن التعرٌف الذي لدمه الباحث دونالد 
نوتشترالٌن، وهو كالتالً: "المصلحة الوطنٌة هً حاجات ورغبات 
الدولة ذات السٌادة فً عاللة بالدول المستملة األخرى التً تشكل 

ضوح المفهوم كان من أبرز البٌئة الخارجٌة". ومع أن عدم و
االنتمادات التً وجهت للمماربات الوضعٌة للعاللات الدولٌة، إال أنه 
حتى إذا تم تجاوز عدم الوضوح هذا فإن اإلشكالٌة التً تُطرح بهذا 
الخصوص هً عدم اتفاق المادة السٌاسٌٌن لكل دولة على تعرٌف 

ً تشهد مصالح دولتهم الحٌوٌة، فحتى أكثر الدٌممراطٌات رسوخ ا
تغٌرات فً أولوٌات سٌاستها الخارجٌة كلما انتخبت شعوبها زعماء 
جدداً، بكٌفٌة تعٌد تعرٌف مصالحها الوطنٌة فً بعض األحٌان، 
وهذا النماش ٌعد عنصراً من عناصر اإلشكالٌة التً تنصب علٌها 

 هذه الممالة. لالستزادة انظر:
Donald E. Nuechterlein, National Interests and 
Foreign Policy: A Conceptual Framework for 
Analysis and Decision-Making, British Journal 
of International Studies, Oct., 1976, Vol. 2, No. 
3 (Oct., 1976), pp246-266. 
Barry Buzan and Lene Hansen (Editors), 
Widening Security, International Security, 
Volume 11, 2007, pp233-270. 

2
مع أن مفهوم المصلحة الوطنٌة متصل بالبٌئة الخارجٌة، إال أن   

البٌئة الداخلٌة تحدد حاجات وأهداف الدولة التً تعرف من لبل 
ارجٌة. وعلى سبٌل زعمائها السٌاسٌٌن بمناسبة تفاعلها مع بٌئتها الخ

المثال، إذا كان األمن بمعناه التملٌدي شرطاً لتحمٌك بماء الدولة، فإن 
التسلح الذي تمدم علٌه الدول إنما مرده بنٌة النظام الدولً المتسمة 

، تلن البنٌة التً تدفع كل دولة إلى « Anarchy »بالفوضى 
زادة التصرف فً عاللاتها الخارجٌة بكٌفٌة تعظم أمنها. لالست

انظر: جون مٌرشاٌمر، مأساة سٌاسة الموى العظمى، ترجمة 
 .40-37، ص 2012مصطفى دمحم لاسم، جامعة الملن سعود، 

فهي  بطن ،بن الؿُاؾت الخاعحُت لِؿذ مداًضة

مديىمت بمشىالث الضولت الضازلُت 

وبخمثل اللاصة الؿُاؾُحن لهظه  والخاعحُت،

إطا واهذ اإلاشىالث الىبري ليل صولت ألازحرة. و 

 )الفلغ، ألاوبئت، هضعة اإلاُاه، 
ً
قاهغة نمىما

اإلاشاول الاكخطاصًت، مشاول الؿُاصة، تهضًضاث 

ألامً اللىمي..(، فةن كُاؽ ؤزغ جمثل كاصتها لخلً 

مً  -اإلاشىالث لِـ باألمغ الهحن، بط ًمىً 

ؤن ًخم حغلُب انخباعاث ؤزغي غحر  -حاهب اللاصة 

لحت الىؾىُت، هما ؤن فهم اإلاشىالث مؿإلت اإلاط

 ،
ً
ا  بشٍغ

ً
جثحر وىن اجساط اللغاع الؿُاس ي ؾلىوا

ألاًضًىلىحُا و  ًتراوح بحن الهلالهُت وألاهىاء،

 والضًً...

ًطهب كُاؽ ؤزغ جمثالث اللاصة إلاشىالث 

 ؾبُهت الىكام 
ً
بلضانهم بطا ما اؾخدػغها ؤًػا

ؾُت  الؿُاس ي ليل صولت، ففي ألاهكمت الضًملغا

اللُبرالُت هىان نمىما كضع مً الىغىح في 

نملُت ضىو اللغاع، ؤما في ألاهكمت غحر اللُبرالُت 

ت الطحن، فةن  هما هى الحاٌ باليؿبت لجمهىٍع

 
ً
 إلاؿاؾغ واضحت، وغالبا

ً
ضىو اللغاع ال ًخم وفلا

ومو ؤن  ،3ما جثاع  مؿإلت شفافُخه في املحطلت

ى مؿإلت اجساط اللغاع في الؿُاؾت الخاعحُت ه

جسػو  في الطحن لخجاطباث شبحهت بخلً التي 

حشهضها ألاهكمت اللُبرالُت الغغبُت، بال ؤن زبرة 

                                                             
3
 Yu Jie and Lucy Ridout, Who decides China‟s 

foreign policy ?, Asia-Pacific Programme 
(Chatam House), November 2021, p4. 
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سُت ونهػتها الاكخطاصًت  هظه الضولت الخاٍع

 خٌى زلفُت مباصعاتها في 
ً
الحالُت ًثحران هلاشا

 الشاون الضولُت.

ناهذ الطحن مً الػهف والخبهُت زالٌ 

ؾو نشغ والىطف الىطف الثاوي مً اللغن الخا

ً. فبؿبب الاخخالٌ  ألاٌو مً اللغن الهشٍغ

والحغب ألاهلُت، جدىلذ الطحن في قغف كغن 

مً كىة غىُت ًغفؼ ؤباؾغتها الخفاوع مو الغحر 

 
ً
نلى كضم اإلاؿاواة، بلى بخضي البلضان ألاهثر فلغا

. بُض ؤن اهخطاع الحؼب الشُىعي 
ً
 وجبهُت

ً
وغهفا

ا في مغخلت الطُني في الحغب ألاهلُت ؤصزله

حضًضة مً الىفاح مً ؤحل اؾخهاصة مياهتها 

، وهى هفاح ًخؿلب مهالجت 
ً
 وناإلاُا

ً
ا آؾٍُى

مجمىنت مً اإلاشىالث التي ؤفغػها واكو الطحن 

 اإلاؿخللت.

 في زؿغ 
ً
جمثلذ مشىالث الطحن اإلاؿخللت ؤوال

اؾخلغاع،  الخفىً الؿُاس ي ونىصة خالت الال

وهظا مشيلت نضم اؾخىماٌ وخضة ؤلاكلُم، 

فخاًىان وماواو وهىوغ وىوغ واهذ زاعحت ؾُؿغة 

: غهف 
ً
(، وزالثا

ً
الحيىمت الطِىُت )زاهُا

الاكخطاص وجضوي مهِشت الشهب. ولخغُحر هظا 

الىاكو بما ًسضم مطلحتها الىؾىُت، ههجذ 

 
ً
الطحن في ؾُاؾخحها الخاعحُت والضازلُت ههجا

 
ً
ت الاؾخلغاع الؿُاس ي  مؿخمغا ًلىم نلى ؤولٍى

 والىخضة الترابُت والخىمُت الاكخطاصًت.

جىاكش هظه اإلالالت ؤزغ مشىالث الطحن اإلاؿخللت 

ج  نلى ؾُاؾتها الخاعحُت، وهي جفىً طلً اإلاٍؼ

مً املحضصاث الضازلُت والخاعحُت التي وفغث 

ت جغاعي  شغوؽ حشيلها نلى كانضة مطالح حىهٍغ

ص الفهلُت. ًخم هظا الخدلُل  بغُت اخخُاحاث البال 

الخلىص بلى فهم ؤصق للخلفُت التي جىفغ نىاضغ 

في جلً الؿُاؾت  4"الىغو الغاهً" و"الخهضًلُت"

بػاء الىكام الضولي اإلاهاضغ
، وطلً مً زالٌ 5

م،  صعاؾت خالت جخمثل في مباصعة الحؼام والؿٍغ

 في الضبلىماؾُت 
ً
 مهما

ً
التي شغلذ خحزا

 .2013ِىُت مىظ ؾىت الاكخطاصًت الط

ف  ؤوال: ؤزغ مشىالث الطحن اإلاهاضغة في حهٍغ

ت ػنمائها الؿُاؾُحن إلاطالحها الجىهٍغ
6 

هلطض بمشىالث الطحن اإلاهاضغة، كػاًاها 

الىبري التي جدكى بالجؼء ألاوفغ مً اهخمام 

الؼنماء الؿُاؾُحن والغؤي الهام الطُني، والتي 

 نلى 
ً
 وؾلبُا

ً
 مباشغا

ً
ًازغ واكهها الحالي جإزحرا

خىكو ؤن جكل  مياهت ألامت الطِىُت في الحاغغ، وٍُ

 هظلً في اإلاؿخلبل ما لم ًىحض لها خل.
                                                             

4
نهج السٌاسة الخارجٌة «  Revisionism »ٌمصد بالتعدٌلٌة   

للدولة التً تسعى إلى الهٌمنة على النظام الدولً وتغٌٌره بما ٌخدم 
فٌُمصد به نهج   « Statu quo»مصلحتها، أما "الوضع الراهن" 

السٌاسة الخارجٌة للدولة التً تسعى للحفاظ على النظام الدولً 
ما إذا كانت المائم عبر اتباع لواعده. إن السؤال ال ٌُطرح حول 

الدولة تعدٌلٌة أو دولة وضع راهن إذا ما كانت هنان دولة واحدة 
مهٌمنة على النظام الدولً )مع أن النظرٌة التً تطرح هذا المفهوم 
تعتبر كل الدول تعدٌلٌة، إنما تتحٌن الفرصة الالئمة لكً تحول 
نفسها إلى دولة مهٌمنة(، لكنه ٌُطرح بموة عند ظهور دولة صاعدة، 

ذا السؤال ٌُطرح الٌوم بخصوص صعود الصٌن، ففً الولت وه
الذي تمدم فٌه هذه األخٌرة سٌاستها الخارجٌة على أنها محاٌدة وال 
تستهدف الهٌمنة على النظام الدولً، تنظر الوالٌات المتحدة 
األمرٌكٌة بحذر شدٌد إلى كل ما ٌعظم لوة الصٌن على أنه مصدر 

تطرح النماش المهٌمن على دوائر  لتهدٌد أمنها. وهذه الممالة إذ
صنع المرار الخارجً األمرٌكً فً هذا الصدد، فإنها تتوخى جرد 
عناصر التعدٌلٌة و الوضع الراهن فً مبادرة الحزام والطرٌك التً 

 تعد ملفاً ٌحظى بأهمٌة خاصة فً أجندة وزارة الخارجٌة الصٌنٌة.
5
ً سٌاسة ال ٌنفً الباحث فرضٌة وجود عوامل أخرى تؤثر ف  

الصٌن الخارجٌة ومبادرة الحزام والطرٌك، وإنما اختار أن ٌدرس 
حالة محددة من من زاوٌة معالجة محددة تنطلك من الخلفٌات 

 النظرٌة للسؤال المركزي الظاهر على عنوان هذه الممالة.
6
 2011ورد فً الورلة البٌضاء للتنمٌة السلمٌة للصٌن لسنة   

رٌة ٌظهره االلتباس التالً: "تحافظ تعرٌف دلٌك لمصالحها الجوه
الصٌن بحزم على مصالحها الجوهرٌة التً تشمل ما ٌلً: سٌادة 
الدولة ، واألمن المومً ، وسالمة أراضٌها ، وإعادة التوحٌد 
الوطنً، والنظام السٌاسً الصٌنً الذي أرساه الدستور واالستمرار 

ة االلتصادٌة االجتماعً الشامل، والركائز األساسٌة لضمان التنمٌ
 واالجتماعٌة المستدامة".



  

        ISSN: 2820-6991 

31 

31 

ت )ؤما  ( فهي زلت core interestsاإلاطالح الجىهٍغ

مً اإلاطالح اإلاخطلت بشغوؽ حغُحر جلً 

اإلاشىالث وخلها، بما ًسضم اػصهاع الضولت 

 وؤمىُا 
ً
 واكخطاصًا

ً
واملجخمو الطِىُحن ؾُاؾُا

وفم حهٍغف جدضصه اللُاصة الؿُاؾُت وحهمل 

نلى جدلُله صازلُا، هما ؤهه ًػبـ نالكاتها مو 

 الخاعج. 

الخكت جلً اإلاشىالث جفط ي بلى بمياهُت بن م

مهالجتها نبر الخدضًض الغؾمي للمطالح 

ت اإلاخمثل في الاؾخلغاع الؿُاس ي وؾالمت  الجىهٍغ

بكلُم الضولت والخىمُت، نلى انخباع ؤن اإلاطالح 

لضم 
ُ
ت جخدضص بؿبُهت اإلاشىالث وج الجىهٍغ

ت ًدضصها   لغٍئ
ً
 لحلها وفلا

ً
بىضفها شغؾا

 .الفانلىن الؿُاؾُىن 

الاؾخلغاع الؿُاس ي: إلااطا ًخمؿً الحؼب 

 الشُىعي باألؾلىب اإلاغهؼي في الحىم؟

اث  ًإحي الاؾخلغاع الؿُاس ي نلى عؤؽ ؤولٍى

ت ٌهض شغؾا  ت كٍى الطحن. بن وحىص خيىمت مغهٍؼ

 للحفاف نلى الؿُاصة والىخضة والخىمُت 
ً
خاؾما

الؿلمُت. للض ناهذ الطحن مً الخبهُت مىظ 

، هما جدىلذ نلب 1840لؿىت  7خغب ألافُىن 

زىعة الىؾىُحن نلى ؤلامبراؾىع "ًىان" بلى صولت 

                                                             
7
م، كانت أسرة تشٌنغ الصٌنٌة 1840لبل حرب األفٌون لسنة   

تعتبر الصٌن "مملكة سماوٌة"، مملكة ٌتوجب على بالً لدول 
الخضوع لها لكونها ألل مرتبة وال ٌمكنها التفاوض معها على لدم 

ن الغرب كان المساواة. لكن ما لم ٌكن ٌدركه الحكام الصٌنٌون هو أ
لد تمدم علٌهم مستفٌداً من الثورة الصناعٌة، مما أولعهم فً حبائل 
الهزٌمة خالل حرب األفٌون، والتً فتحت البالد على لرن من 

ولد درج الصٌنٌون على تلمٌب تلن الحمبة بـ  السٌطرة األجنبٌة .
 "لرن اإلذالل". لالستزادة انظر:

Jin Bo, histoire et évolution sociale de la 
Chine, China intercontinental Press, Premier 
Edition 2008, pp 121_149. 

 مً ؤعاغحها.  8ًدىم "ؤمغاء الحغب"
ً
حؼًء هبحرا

وبهض اهفغاؽ نهض ؤمغاء الحغب بزغ خملت 

للحيىمت اللىمُت، خضزذ خغب ؤهلُت هخجذ نً 

الطغام بحن الشُىنُحن واللىمُحن، اؾخمغث بحن 

، ، وزلفذ نىض اهته19499و  1928
ً
 هبحرا

ً
ائها صماعا

، هما غظث الجزناث الاهفطالُت 
َ
ؤغهفذ الضولت

 في شِىغُاوغ وهىوغ وىوغ والخُبذ وجاًىان.

نىضما هجح الحؼب الشُىعي الطُني في بؿـ 

، بضؤث 10ؾُؿغجه نلى مهكم ألاعاض ي الطِىُت

مهغهت الخىلُت الضازلُت الحخثار بلاًا الىكام 

الؿابم. هغؽ الحؼب ؾلؿخه نلى حمُو 

اث وخىم البالص بىكام ؾُاس ي شضًض  اإلاؿخٍى

ت ومخمدىع خٌى فىغ ماو حس ي جىوغ. للض  اإلاغهٍؼ

وان الاؾخلغاع الؿُاس ي في هظه الحلبت ملغوها 

 عاصًيالُا 
ً
بمهاصاة الغؤؾمالُت، مما ؤهخج زؿابا

 كىي الجىاح املحافل للحؼب.

، وضل صوغ 1976وبىفاة ماو حس ي جىوغ ؾىت 

جمىً مً الخدىم شُاو بىغ بلى الؿلؿت و 

 
ً
ت للحؼب الظي قل كاصعا بمفاضل اللجىت اإلاغهٍؼ

نلى ضُاهت جماؾىه الضازلي ؾُلت جلً الفترة، 

ت ؤفػذ بلى الانتراف  وكام بمغاحهاث فىٍغ

                                                             
8
فً الصٌن بفترة أمراء  1916تعرف السنوات التً تلت ثورة   

، شهدت هذه 1928وحتى  1916الحرب، ولد امتدت منذ سنة 
الفترة سٌطرة أمراء الحرب على أجزاء واسعة من الشمال 

حملة للحكومة المومٌة سُمٌت "التجرٌدة الصٌنً، وانتهت عمب 
  .1926الشمالٌة" انطلمت سنة 

9 
أولف الطرفان المتحاربان تلن الحرب إبان الحرب العالمٌة 
الثانٌة، لكن المعارن استؤنفت فور فشل الطرفٌن فً التوصل إلى 
اتفاق سٌاسً بعد استسالم الٌابان، واستمرت إلى أن تمكن 

الحكومة المركزٌة من البر الرئٌسً، لتستمر الشٌوعٌون من طرد 
فً جزٌرة تاٌوان معلنة أنها الممثل الشرعً الوحٌد للشعب 

 الصٌنً.
10

، سٌطر الحزب الشٌوعً الصٌنً على 1949بحلول سنة   
ورٌة الصٌن الشعبٌة همعظم البر الرئٌسً، وتم إعالن استمالل جم

زٌرة تاٌوان الدٌممراطٌة، فً حٌن فرت الحكومة المومٌة إلى ج
 لتحظى هنان بحماٌة أسطول أمرٌكً.



  

        ISSN: 2820-6991 

32 

مو الاخخفاف  11ببهؼ مؼاًا اكخطاص الؿىق 

بهُمىت الضولت نلى الشغواث الهمالكت، فياهذ 

 اكخطاصًت مخىاضلت مىظ طلً
ً
 الىدُجت نهػت

ش. ومً الجضًغ بالظهغ ؤن هكام الحىم في  الخاٍع

 بؿبب هظه اإلاغاحهاث
ً
، 12الطحن لم ًخغحر هثحرا

طلً ؤن الاهفخاح الؿُاس ي لم ٌؿغ  بشيل مىاػ 

لإلضالخاث الاكخطاصًت التي صشجها صن شُاو بىغ 

 وخافل نلحها زلفه.

خه ؾُلت فترة  للض خافل الحؼب نلى مغهٍؼ

بىضٌى ش ي ححن  ؤلاضالح والاهفخاح، بل نؼػها

. بضؤ 2012بلى الحىم ؤوازغ ؾىت  Xi Jinpingبِىغ 

ش ي ححن بىغ بةنالن خغب إلايافدت الفؿاص 

وانخلل الىثحر مً مؿاولي الحؼب الفاؾضًً 

بهض حشىُل لجان ؤلاشغاف بخهضًل صؾخىعي، 

هما ؤحاػ هفـ الخهضًل لغثِـ الطحن ؤن ًدىم 

وان البالص ألهثر مً والًخحن مخخالُخحن بهض ؤن 

ؾىىاث كابلت  5ًدضص الفترة في  1982صؾخىع 

للخجضًض مغة واخضة فلـ، ٌهني هظا مً الىاخُت 

ت ؤن بةميان ش ي ححن بِىغ ؤن ًدىم  الىكٍغ

 الطحن مضي الحُاة.

                                                             
11

ٌعتبر التصاد السوق االشتراكً فً أٌدٌولوجٌا الحزب   
الشٌوعً الصٌنً مرحلة لتطوٌر "االلتصاد االشتراكً ذي 

 الخصائص الصٌنٌة".
12

اعتمد األمرٌكٌون لفترة طوٌلة أن إدماج الصٌن فً االلتصاد   

الحكم فٌها، لكن هذا لم ٌحدث.  العالمً سٌمود إلى تغٌٌر شكل نظام

انظر تمرٌر البٌت األبٌض حول استراتٌجٌة األمن المومً األمرٌكً 

 : 25والذي جاء فً صفحته  2018لسنة 

"على مدى عمود، كانت سٌاسة الوالٌات المتحدة راسخة فً 

االعتماد بأن دعم صعود الصٌن واندماجها فً النظام الدولً بعد 

 المصدر:الحرب سٌحرر الصٌن"، 

National Security Strategy of the United States 

of America, The white house, Seal of the 

Presidence of United States, December 2017, 

p: 25. 

 بهظا الخهضًل الضؾخىعي، ًخىكو  
ً
ونالكت

يي "حىٍػف فُىؾمُث" ؤن ٌؿعى  الباخث ألامٍغ

ت ؾُلت الغثِـ ش ي ححن بِىغ لالؾخئثاع بالؿلؿ

خُاجه، وهى ٌهؼو طلً بلى ؾمىح شخص ي لضًه: 

"ؤنخلض ؤن ش ي ححن بِىغ شخظ ؾمىح 

، للض زلظ الباخث بلى هظه الىدُجت 13للغاًت"

بهض ؤن جابو الهالكت بحن ش ي ححن بِىغ ومىافؿه 

. 16و "شى  وايهى" 15و"بى شُالي" 14"ػو ًىوغياوغ"

فلض ؾعى الغثِـ الطُني بلى بكىام الؼنماء 

بػغوعة شً خغب نلى الفؿاص لخجضًض الشُىر 

شغنُت الحؼب وجمىُىه مً احخُاػ اإلاغخلت 

اإلالبلت لإلضالخاث، ومً الىاضح ؤهه وان 

 ٌؿتهضف "ػو".

للض اؾخغل ش ي ححن بِىغ خغبه نلى الفؿاص  

اء، ومً  إلػاخت مىافؿُه الؿُاؾُحن ألاكٍى

اإلاغجح ؤال ًجض مهاعغت شضًضة صازل الحؼب ما 

ؤو زالف بِىه وبحن الىسب لم ًدضر اهلالب 

له  اللضًمت. بن هظا اإلاؿاع لم ًىً لُجض ؾٍغ

للخدلم لىال وحىص هسبت ؾُاؾُت حهلذ مً 

الحؼب للشهب مؿإلت غحر  الحفاف نلى كُاصة

                                                             
13

 Joseph Fewsmith, China‟s uncertain future 
under an all-powerful Xi Jin Ping, Harvard 
International Review, Vol. 40, No. 1, Not Just 
Child's Play International Perspectives on 
Youth Experiences (WINTER 2019), pp. 42-44. 

14
كان زو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السٌاسً للجنة المركزٌة   

 2015للحزب الشٌوعً الصٌنً المكلف باألمن، ولد حوكم سنة 
لحٌاة عمب اتهامه بـ"التستر على فً محكمة تٌانجٌن بالسجن لمدى ا

الفساد واستغالل السلطة والكشف المتعمد عن أسرار الدولة"، وتعد 
محاكمة هذا المسؤول حٌنها غٌر متولعة نظراً لتولف محاكمات 

 .1981المسؤولٌن الكبار عند "عصابة األربعة" سنة 
15

بو شً الي هو عضو سابك فً المكتب السٌاسً للحزب   
نً وزعٌم سابك للحزب فً مدٌنة تشونغتشٌنغ، ولد الشٌوعً الصٌ

حوكم باإلعدام المخفف للسجن المؤبد بتهم االختالس والفساد 
واستغالل السلطة، وذلن بعد أن تم تجرٌده من عضوٌة المكتب 

 السٌاسً لخرله لواعد االنضباط.
16

هو سكرتٌر الحزب الشٌوعً فً مدٌنة تشونغتشٌنغ، ولد واجه   
ً بالفساد والتستر على ممتل رجل األعمال اإلنجلٌزي "نٌل  تهما

 هٌوود" على ٌد زوجته "غو كاٌالي".
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كابلت لخلضًم الخىاػالث، بط بظلً فلـ ًمىً 

غمان الاؾخلغاع الؿُاس ي الظي ًىفغ بِئت ًمىً 

ىُت مهها ؤن ًخم اؾخىماٌ الىخضة الىؾ

الطِىُت، ختى لى جؿلب مجهم طلً بػاخت اللاصة 

 الظًً ًػغون بشهبُت الحؼب.

ولفهم جإزحر مشيلت الاؾخلغاع الؿُاس ي في الطحن 

نلى ؾُاؾتها الخاعحُت، ًمىً الغبـ بُجها وبحن 

 Non intervention »17نضم الخضزل  مبضا

principle  .» الؿُاؾت  مباصتهظا ألازحر هى ؤخض

الخاعحُت الطِىُت، فدىاه ؤن شيل الىكام 

الؿُاس ي ليل صولت هى مؿإلت صازلُت ضغفت، 

بنها جخهلم بمىغىم الؿُاصة الضازلُت ليل صولت، 

وال ًجىػ ألًت كىة ؤن جخضزل في جدضًض شيل 

الىكام الؿُاس ي لضولت ؤزغي، بن هكام الحىم 

وفم جطىع الطِىُحن، ًخهلم بكغوف ول شهب 

جه الخاضت التي ال ًدم لغحر الشهب ؤن وبةعاص

ًخضزل فحها، طلً ؤن الخضزل في شاون الضٌو 

 
ً
ش وفلا ألازغي هى ؾلىن مهاهـ لخُاع الخاٍع

.  ومً 18للخلفُت التي بني نلحها هظا اإلابضؤ

جؿبُلاث اإلابضب الباعػة في اإلاماعؾت الضبلىماؾُت 

                                                             
17

 وهو نائب رئٌس اللجنة المركزٌة العسكرٌة.  
18

ٌمول الرئٌس الصٌنً فً كلمة الماها بمعهد موسكو للعاللات   
الدولٌة وتم نشرها فً كتاب له : "لمد أثبت تارٌخ تطور البشرٌة أن 
التارٌخ ٌتمدم إلى األمام حسب لانونه مهما كانت التعرجات، وال 
توجد لوة ٌمكنها أن تعرلل تمدم عجلة التارٌخ.. إذا أردنا اللحاق 

ر، ال ٌمكننا أن نبمً رؤوسنا )تفكٌرنا( فً بخطوات تمدم العص
الماضً، بعد أن دخلت أجسامنا المرن الحادي والعشرٌن، أو نبمى 
فً عصر التوسع االستعماري المدٌم، وفً اإلطار المدٌم ألفكار 
الحرب الباردة، والمحصلة الصفرٌة.. ندعو إلى أن تتمتع الدول 

حموق شعوب مختلف المختلفة وشعوبها بالكرامة معا.. واحترام 
الدول فً اختٌار طرٌك تنمٌتها بنفسها، ونعارض التدخل فً 
الشؤون الداخلٌة للدول األخرى.."، انظر: شً جٌن بٌنغ، حول 

، ص 2014الحكم واإلدارة، دار النشر باللغات األجنبٌة )بكٌن(، 
293. 

الطِىُت، نضم مُلها لضنم عوؾُا نىضما جضزلذ 

غة اللغمباللىة لػ  .19م حٍؼ

مؿإلت الؿُاصة ووخضة بكلُم الضولت: صعوؽ 

 "كغن ؤلاطالٌ"

ناهذ الطحن مً الاؾخهماع الغغبي مىظ زالزِىاث 

اللغن الخاؾو نشغ، وبجهاًت طلً اللغن، واهذ 

هىوغ وىوغ وماواو وجاًىان ؤكالُم جدذ اخخالٌ 

ؿاهُا والبرحغاٌ والُابان نلى الخىالي. ومو ؤن  بٍغ

اؾترحهذ ألاكالُم الثالزت زالٌ اللغن الطحن 

ً غة جاًىان ال جؼاٌ مىفطلت 20الهشٍغ ، بال ؤن حٍؼ

دىمها هكام كىمي ًؿمذ بلى  نً البر الغثِس ي، ٍو

 بنالنها صولت مؿخللت.

جغحو مشيلت جاًىان بلى الحغب ألاهلُت الطِىُت 

التي خضزذ بؿبب الطغام بحن الحؼب الشُىعي 

و اؾخمغث مىظ  والحيىمت اللىمُت الطِىُحن،

ىاث اللغن اإلااض ي وختى ؾىت  . اهتهذ 1949نشٍغ

الحغب بؿُؿغة الحؼب الشُىعي نلى وامل البر 

غة  الغثِس ي، ؤما الحيىمت اللىمُت ففغث بلى حٍؼ

جاًىان وقلذ جؿالب باؾخهاصة الؿُؿغة نلى 

وافت ؤلاكلُم الطُني مً مىؿلم ؤنها خيىمت 

م اإلاخدضة البالص الشغنُت، و مثلذ الطحن في ألام

 ختى ؤواثل الؿبهُىاث.

                                                             
19

 Fu Ying, Beijing and Moscow Are Close, but 
Not Allies, Foreign Affairs , 
JANUARY/FEBRUARY 2016, Vol. 95, No. 1, 
p100. 

20
تم استرجاع تاٌوان بعد تولٌع معاهدة استسالم الٌابان مباشرة،   

لكن ظروف الحرب األهلٌة الصٌنٌة جعلتها ملجأ للحكومة المومٌة 
ً إلى  التً امتنعت عن تسلٌمها للحكومة الشٌوعٌة، ثم سعت الحما

ً مستم الً عن البر الرئٌسً الصٌنً، أما ماكاو جعل الجزٌرة وطنا
على  1997و  1999وهونغ كونغ فتمت استعادتهما سنتً 

 التوالً.
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 ال ًدكى 
ً
َهض جاًىان، في الىكذ الحالي، هُاها

ُ
ح

غصث مً 
ُ
باالنتراف بال في هؿاق غُم، فمىظ ؤن ؾ

ت 1972مجلـ ألامً ؾىت  ، ؤضبدذ حمهىٍع

الطحن الشهبُت اإلامثل الشغعي للشهب الطُني 

في املحافل الضولُت. ومو طلً، جضنم الىالًاث 

ىُ ت خيىمت جاًىان، وكض وكهذ اإلاخدضة ألامٍغ

يي بدماًت  مهها اجفاكُت جلؼم الجِش ألامٍغ

غة غض ؤي جضزل نؿىغي ضُني مدخمل.  الجٍؼ

 لالجفاكُت اإلاظوىعة، جضزلذ الىالًاث 
ً
وجؿبُلا

ىُت في اإلاػُم، بإؾؿىلها الؿابو  اإلاخدضة ألامٍغ

ش البالؿدُت ؾىت    .199621زالٌ ؤػمت الطىاٍع

في مؿإلت الخىخُض  بن جضزل الىالًاث اإلاخدضة

الؿلمي للطحن ًخجاوػ الالتزام بالضفام نً 

 
ً
جاًىان في خالت الهجىم نلحها، بط جلىم ؤًػا

ت  ت والبدٍغ ببُهها الهضًض مً ألاؾلحت البًر

ت لػمان نضم جفىق الجِش الطُني نلى  والجٍى

اللىاث الخاًىاهُت. ومىظ طلً الححن، ًخم في 

غ ح ؿلح الطحن اؾتراجُجُت ألامً اللىمي وجلٍغ

ىُحن عضض جىاػن اللىي في اإلاػُم بغغع  ألامٍغ

غ  اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت إلاىو جفىق حِش الخدٍغ

 الشهبي الطُني هىان.

يي مخمؿً  ًػاف بلى طلً ؤن الجِش ألامٍغ

بمىو الخىخُض الؿلمي للطحن، طلً ؤن جاًىان 

"خاملت ؾاثغاث نمالكت" جمىىه مً الخجؿـ 

 نً ؤن نلى الجِش الشهبي الطُن
ً
ي، فػال

اؾخمغاع اإلاشيلت ًسضم لجم ؤي ؾمىح ضُني 
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فً أن جٌش  1996تتلخص أزمة الصوارٌخ الصٌنٌة لسنة   
التحرٌر الشعبً الصٌنً لام بإجراء تجارب صاروخٌة مرت فوق 

لطات أجواء جزٌرة تاٌوان، وذلن رداً على الدعاٌة التً لادتها س
الجزٌرة لإلعالن عن استماللها عن البر الرئٌسً الصٌنً. ولد 
تدخلت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً هذه األزمة بإرسال أسطولها 

 السابع إلى المضٌك تأكٌداً اللتزامها باالتفالٌة المولعة من تاٌوان.

،  الهاصتللخىؾو في مُاه املحُـ 
ً
مؿخلبال

فالهضف الجهاجي هى غمان نضم كضعة الطحن نلى 

ت لخدضي الهُمىت  زىع مىافؿت نؿىٍغ

ىُت في املحُـ   .22الهاصتألامٍغ

للض ؤهخج الهضوان الُاباوي نلى كانضة بحٌر 

 في جؿبُم حشضص 1942هاعبىع ؾىت 
ً
ىُا  ؤمٍغ

ً
ا

اؾتراجُجُت ؤمىُت جلىم نلى "زىع اإلاهاعن في 

مُضان الهضو". ونلى ؾبُل اإلاثاٌ، واص اهدشاف 

ت  ىُت لىحىص عئوؽ هىٍو املخابغاث ألامٍغ

ت.  ؾىفُدُت في وىبا ؤن ًدؿبب في خغب هىٍو

ت اإلاخهللت  ولظلً فةن مطلحت الطحن الجىهٍغ

 مً 
ً
باؾخهاصة جاًىان، جلو نلى الىلُؼ جماما

ىُت اإلاخمثلت في  مطلحت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .الهاصتمىو قهىع مىافـ لها في املحُـ 

جىفي هظه الىبظة اللطحرة ليي جخطح الانخباعاث 

ألامىُت التي جدضص ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة 

ى ، 23ُت في مؿإلت اؾخىماٌ جىخُض الطحنألامٍغ

 بحن 
ً
ومً الىاضح ؤن الخىاكؼ اإلاظوىع ؾلفا
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ٌمدم استاذ العلوم السٌاسٌة بجامعة شٌكاغو، مؤلف كتاب "مأساة   
سٌاسة الموى العظمى"،  الدكتور جون مٌرشاٌمر تحلٌالً متماسكاً 
لهذا النوع من االستراتٌجٌات األمنٌة، فهو ٌربط بٌن هٌمنة الدولة 
على إللٌمها الخاص وبٌن طموحها العالمً، وببساطة ال تعوزها 

شاٌمر أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لن تألو حجة، ٌؤكد جون مٌر
جهداً لمنع الصٌن من استعادة تاٌوان، لٌس لكون الصٌن دولة 
شرٌرة ولكن ألن صناع االستراتٌجٌات األمنٌة ٌأخذون بالسٌنارٌو 
األسوإ بغض النظر عن ظاهر النواٌا الحالٌة لكل الخصوم 

الكامنة األكثر المحتملٌن، وألن الصٌن تتوفر على عناصر الموة 
ترشٌحا لتحدي الهٌمنة األمرٌكٌة فً المحٌط الهادىء. وألن بنٌة 

ال تضمن ” Anarchic system“النظام الدولً الفوضوٌة 
السالمة من عدوان الموى العظمى، فإنه من المحتمل أن تسعى 
الصٌن إلى توسٌع دائرة أمنها فور انتهائها من فرض السٌطرة على 

فٌه، ومن المعلوم أن تلن السٌطرة لن تتم بدون  اإلللٌم الذي توجد
استعادة تاٌوان.  لالستزادة انظر: جون مٌرشٌمر، مأساة سٌاسة 
الموى العظمى، ترجمة مصطفى دمحم لاسم، جامعة الملن سعود، 

 .2012الطبعة األولى 
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ىُت وهكحرتها الطِىُت ًكهغ  اإلاطالح ألامىُت ألامٍغ

.
ً
ت الطِىُت ؤًػا  نلى مؿخىي الهلُضة الهؿىٍغ

ٌؿعى الجِش الشهبي الطُني بلى الحطٌى نلى 

 A2AD  « Anti Accessكضعاث مىو الىضٌى 

Area Denial » ، وهي نباعة نً مجمىنت

ت  ت والبدٍغ ت والبًر مخياملت مً اللضعاث الجٍى

التي جػمً كضعة الجِش الطُني نلى مىو جضزل 

ؾغف زالث في بكلُم مدضص جسىع الطحن صازله 

مهغهت غض ؾغف زان. بن هظه اللضعاث، جكل 

ت الطِىُت بدالت  مغجبؿت في الهلُضة الهؿىٍغ

 الحغب في اإلاػُم.

كلُم الظي جسؿـ الطحن بطا افترغىا ؤن ؤلا

غة "جاًىان"، فةن  لخىع مهغهت صازله هى حٍؼ

الؿغف الثالث اإلاؿتهضف باؾتراجُجُت مىو 

ىُت  الىضٌى هى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

بالخدضًض. ومً الىاضح ؤن هظا الافتراع ًجض 

خحن  ؤؾاهُض صحخه في الاؾتراجُجُخحن الهؿىٍغ

ىُت.  الطِىُت وألامٍغ

ت الجِش الطُني  ًغي ؤخض الباخثحن ؤن بدٍغ

"نباعة نً كىة مطممت إلاىو اؾخلالٌ جاًىان، 

ىُت مً هجضتها في  وإلاىو الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

، وكض اؾدىض في 24خاٌ خضور خغب في اإلاػُم"

الىضٌى بلى هظه الىدُجت نلى صعاؾخه إلاشغوم 

جدضًث الجِش في الطحن باإلالاعهت مو جدضًث 

غ الجِش الخاًىاوي، والظي ًلى  م نلى جؿٍى
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 Robert J. Art, The United States and the 
Rise of China: Implications for the Long Haul,  
Political Science Quarterly (The Academy of 
Political Science),Vol. 125, No. 3 (Fall 2010), 
pp. 359-391. 

ش البالِؿدُت كطحرة اإلاضي ش  25الطىاٍع والطىاٍع

 نً اؾخسضام ألاكماع 
ً
اإلاػاصة للؿفً، فػال

 الطىانُت إلاغاكبت البدغ.

 للخىحُه اإلااكذ الؾتراجُجُت ألامً اللىمي 
ً
ووفلا

ىُت لؿىت  ، حهض الطحن "اإلاىافـ 2021ألامٍغ

املحخمل الىخُض اللاصع نلى كُاصة جدض صاثم 

. للض هغؽ هظا 26ي مؿخلغ ومىفخذ"لىكام صول

الخىحُه هفـ الاؾتراجُجُت اللضًمت للجِش 

 لػمان كضعة جاًىان 
ً
يي الظي ال ًإلى حهضا ألامٍغ

نلى مىاحهت الهجىم املحخمل مً حاهب الطحن، 

غة بالؿاثغاث والضباباث  فلض ػوصث ؾلؿاث الجٍؼ

ش مً مسخلف ألاهىام جىفُظا الجفاق  والطىاٍع

اللىمُت زالٌ زمؿِىاث  وكهخه مو الحيىمت

يي  اللغن اإلااض ي، ًلط ي بالتزام الجِش ألامٍغ

بالضفام نً جاًىان في خالت حهغغها لهجىم مً 

 صولت ؤحىبُت.

ؼ كضعجه نلى  يي هظلً بخهٍؼ ًلىم الجِش ألامٍغ

الىلىج بلى مُاصًً اإلاهاعن، فلض اؾخفاص اللاصة 

ىُىن مً ججاعبهم الحغبُت في ؤفغاوؿخان  ألامٍغ

ا ليي ًطلىا بلى هدُجت مفاصها ؤن  والهغاق وؾىٍع

يي ًخمىً في قغف وححز مً خؿم  الجِش ألامٍغ

اإلاهاعن إلاطلحخه نىضما ال ًجض نىاثم هثحرة 

جدٌى بِىه وبحن الىضٌى بلى مُضانها الغثِس ي، 

يي باؾخمغاع كضعجه نلى  ولهظا ًؿىع الجِش ألامٍغ
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أوردت مجلة المدرسة الحربٌة األمرٌكٌة أن هذه الصوارٌخ   
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بخباؽ اإلاحزة التي جىفغها اؾتراجُجُت مىو 

 طِىُحن.الضزٌى لل

وباإلغافت بلى مشيل جاًىان الظي جخضزل فُه 

ىُت مباشغة، جىاحه  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

وؤزغي في  الخبذالطحن خغهت اهفطالُت في 

شىجُاوغ، هما ؤنها جىاحه خغهت اخخجاحاث 

ولها خغواث  مخلؿهت في مىؿلت هىوغ وىوغ. وهي

يي غحر اإلاباشغ. غحر ؤنها ال  جدكى بالضنم ألامٍغ

جدكى بىفـ اللضع مً الاهخمام واإلاخابهت صازل 

صواثغ الؿُاؾت في الطحن، بط وعص في الىخاب 

"كىي م  ؤن 2019ألابُؼ الطُني للضفام لؿىت 

اؾخلالٌ جاًىان الاهفطالُت وؤفهالها حشيل 

ع في مػُم ؤزؿغ تهضًض مباشغ للؿالم والاؾخلغا

جاًىان وؤهبر ناثم ٌهغكل بناصة الخىخُض الؿلمي 

 .27للبالص"

لِؿذ مشاول الطحن صازلُت فلـ، فهىان 

ت مو الهىض، هما ؤن هىان  هؼاناث خضوصًت بٍغ

ت بُجها وبحن بهؼ بلضان عابؿت  هؼاناث بدٍغ

حىىب شغق آؾُا اإلاؿلت نلى بدغ الطحن 

 مدل 
ً
الجىىبي، وهظه الجزاناث لم جىً ًىما

اجفاق نهاجي بحن الغابؿت والطحن، ؤما في بدغها 

الشغقي، فال جؼاٌ الطحن جؿالب بالؿُاصة نلى 

حؼع "صًاو ًى" التي جدخلها الُابان وحؿمحها 

 "ؾىياوى".
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 China‟s National Defense in the New Era, 
The State Council Information Office of the 
People‟s Republic of China, July 2019, 
Accessed 22/09/2020, Link: 
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ت فغضت ؾاهدت  شيلذ هظه الجزاناث البدٍغ

ىُت مً ؤحل الخضزل في  للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اإلاخىاػنحن  الهالكاث الثىاثُت بحن الطحن وححرانها

مهها نلى الؿُاصة. بط جغجبـ الىالًاث اإلاخدضة مو 

الُابان باجفاكُت للضفام اإلاشترن ال حؿدثني اإلاُاه 

اإلاخىاػم نلحها بحن هظه ألازحرة والطحن مً بىض 

ًلط ي بخضزلها غض ؤي ؾغف ًسىع خغبا غض 

 الُابان.

ؤما في بدغ الطحن الجىىبي فخخظعم الىالًاث 

ىُت ت اإلاالخت مهخبرة  اإلاخدضة ألامٍغ بػمان خٍغ

هظا البدغ حؼًء مً اإلاُاه الضولُت التي ال ًدم 

 نً ؤنها 
ً
للطحن ؤن جؿالب بالؿُاصة نلحها. فػال

جضنم الفلبحن وؾىغافىعة وفُدىام بشيل مىخكم 

باألؾلحت اإلاخؿىعة لػمان نضم كضعة الطحن نلى 

ت نلى الجؼع اإلاخىاػم نلحها  فغع ؾُؿغة نؿىٍغ

يي ًىكم هىان. ًػاف ب لى طلً ؤن الجِش ألامٍغ

باث مخىاضلت في هظه اإلاىاؾم،  اث وجضٍع صوٍع

ت اإلاالخت  بضنىي مماعؾت والحفاف نلى خٍغ

 الضولُت.

"الخىميت الصلميت" وبذاًت اشخعادة الىطع 

 الطبيعي لالقخصاد الصيني

الؿلؿت ي ؾىت  خُىما حؿلم صوغ شُاو بىغ

، واهذ الطحن حهاوي مشاول اكخطاصًت 1978

شضًضة الترهُب. للض ؤصث ؾُاؾاث ماو حس ي 

جىوغ الاكخطاصًت بلى حهل الاكخطاص الطُني 

. وان ماو ٌهخبر ؤن بلغاء اإلالىُت الخاضت 
ً
مهؼوال

واخخياع الضولت لىؾاثل ؤلاهخاج هى الؿبُل 

الىخُض اإلامىً لخدؿحن مهِشت الشهب، ومىو 

 الاؾخغالٌ الؿبلي الىاكو نلى الهماٌ والفالخحن.
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 ؤن الاشتراهُت الطِىُت لم جدلم 
ً
اجطح الخلا

الىثحر مً ألاهضاف الاكخطاصًت اإلاغحىة مً 

الثىعة الطِىُت، لظلً كغع صوغ شُاو بىغ ؤن 

ًفخذ الاكخطاص الطُني للغؤؾماٌ ألاحىبي، ولىً 

اث   نما خضر في حمهىٍع
ً
بىُفُت مسخلفت جماما

جداص الؿىفُتي كبُل وبهض جفىىه، فابخضم الا

 مطؿلح "اكخطاص الؿىق الاشتراوي".

ف  ًلىم فىغ صوغ شُاو بىغ الاكخطاصي نلى حهٍغ

بغاغماحي إلافهىم اإلاطلحت، ًلخطه بلىله "بن 

لىن اللـ ال يهم ما صام ًطؿاص الفئران"، هىظا 

ج لىمىطج "اكخطاص الؿىق الاشتراوي".  بضؤ الترٍو

ض نلى ًلىم هظا الىم ىطج الاكخطاصي الفٍغ

الجمو بحن مؼاًا الىكامحن الاكخطاصًحن الاشتراوي 

والغؤؾمالي. ٌؿانض ألاٌو نلى غمان فهالُت 

ت، ؤما  جضزالث الضولت مً زالٌ كغاعاتها اإلاغهٍؼ

الثاوي فُػفي نلى الحُاة الاكخطاصًت 

ً ًضفههما الىم  صًىامُىُت وججضصا مؿخمٍغ

 اليامىت في البالص.الهاثل مً اللىة الدشغُلُت 

هىظا بضؤث ؤلاضالخاث الىبري لضوغ شُاو بىغ 

نهاًت ؾبهُىاث اللغن اإلااض ي بشيل مخضعج، بط 

. ؾمدذ ؾُاؾت 
ً
 فشِئا

ً
غ الاكخطاص شِئا جم جدٍغ

( للطحن بإن gaig kaifangؤلاضالح والاهفخاح )

ؾىت مً بخضي ؤشض الضٌو  40جخدٌى في قغف 

 بلى زاوي ؤهبر كىة اكخطاص
ً
ًت في الهالم. اعجفو فلغا

 180الىاجج ؤلاحمالي الطُني في هظه الفترة مً 

جغلُىن بدلٌى ؾىت  18ملُاع  صوالع بلى خىالي 

 م.2021

للض جدىلذ الطحن مً صولت مهاصًت للغغب بلى 

الضولت الىامُت ألاهثر اهسغاؾا في ماؾؿاث 

و  الخهاون الضولي، فباإلغافت بلى اإلاشاَع

ت اإلاِؿغة ال تي باشغتها في بؾاع مباصعة الاؾدثماٍع

م والحؼام، ال جؼاٌ الطحن املحغن ألاهم  الؿٍغ

باإلائت مىه(، هما ؤنها ؤهثر  25للىمى الهالمي )

ت مً  الضٌو مؿاهمت في اخخُاحاث اللاعة آلاؾٍُى

 
ً
غ للبىً الضولي، فػال  لخلٍغ

ً
البيُت الخدخُت وفلا

ت اكخطاصها واهذ باصًت زالٌ ؾىت  نً ؤن خٍُى

هض الاكخطاص الغثِس ي الىخُض الظي ، بط 2020 ٌُ

خلم عكم همى بًجابي نلى الغغم مً جإزغه 

، 2819باإلحغاءاث اإلاخسظة ملحاعبت فحروؽ وىفُض 

لخخمىً الطحن بجهاًت هفـ الؿىت مً اللػاء 

، وهى ما خطل كبل 
ً
نلى الفلغ اإلاضكو جماما

 اإلاىنض املحضص بهشغ ؾىىاث.

ازل بن ما ًجهل مً الخىمُت الاكخطاصًت ص

ت ؤؾاؾُت لؼنمائها الؿُاؾُحن هى  الطحن ؤولٍى

 لشغنُت الحؼب 
ً
 خاؾما

ً
وىنها هظلً مطضعا

 
ً
الشُىعي الطُني. ال ًإلى كاصة الحؼب حهضا

للضناًت مً ؤحل ؾمهت الحؼب، وحشيل 

مىجؼاث ؤلاضالح الاكخطاصي عهحزة هظه الضناًت، 

وبما ؤن الغزاء الاكخطاصي هى الحالت الؿبُهُت 

 بل ؤن ًخهغغىا لالخخالٌ الغغبي،للطِىُحن ك

فةن جلً الضناًت فهالت في هؿب صنم الغؤي 

 الهام للحؼب.

سها،  للض واهذ الطحن ؤمت غىُت زالٌ مهكم جاٍع

وبدلٌى زالزِىاث اللغن الخاؾو نشغ، صزلذ 

الُت الغغبُت في خغوب مخىالُت مو  اللىي ؤلامبًر

ألاباؾغة الطِىُحن مً ؤحل بحباعهم نلى فخذ 
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ل ؤؾىاك ها لبػاجو الخجاع ألاوعوبُحن، فخم جدٍى

هظه ألامت في قغف كغن بلى بخضي ؤهثر الضٌو 

، وال ًؼاٌ الطِىُىن ٌؿمىن جلً الحلبت بـ 
ً
فلغا

"كغن ؤلاطالٌ". ًلٌى الغثِـ الطُني ش ي ححن 

بِىغ في هظا الطضص: "نىض اؾخهغاع اإلااض ي، 

ًجُب نلى حمُو الغفاق في الحؼب ؤن ًخظهغوا 

ٌهني الخهغع للظٌ والاغؿهاص،  ؤن الخسلف

 .29بِىما الخىمُت جاصي بلى اللىة الظاجُت"

حهض نهػت اللىة الاكخطاصًت الطِىُت مجغص 

 
ً
. 30بضاًت إلاؿاع  اؾخهاصة وغهها الؿبُعي ؾلمُا

بن هظا الانخلاص عاسخ لضي ضىام اللغاع 

ان اللظان  جؿضه الهضفان اإلائٍى الطِىُحن، ٍو

م ألاٌو بؿىت ؾؿغهما الحؼب الشُىعي. ًخهل

يخكغ ؤن جيخطغ البالص في "بىاء 202131 ًُ ، بط وان 

، ؤما 32مجخمو عغُض الحُاة نلى هدى شامل"

خمثل في حهل  332049الثاوي فدضص في ؾىت  ٍو

ت  الطحن "صولت اشتراهُت خضًثت وغىُت وكٍى

 وصًملغاؾُت ومخدػغة ومخىاغمت".
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شً جٌن بٌنغ، حول الحكم واإلدارة، دار النشر باللغات   
 .38، ص 2014األجنبٌة، بكٌن، الطبعة األولى 

30
هنان نماش نظري حاد بٌن اللٌبرالٌٌن والوالعٌٌن حول إمكانٌة   

فٌه اللٌبرالٌون بأن  نهضة الصٌن سلمٌا، ففً الولت الذي ٌحاجج
عالم الٌوم ٌشهد اعتماداً التصادٌاً متبادالً غٌر مسبوق، وٌتوفر على 
مؤسسات دولٌة تطور معاٌٌر سلون الدول بما ٌجنبها الحرب، وهو 
ما تفٌد منه الصٌن، ٌتولع الوالعٌون البنٌوٌون أن تسعى هذه 

الدولً  األخٌرة، مدفوعة بحاجتها إلى تعظٌم أمنها، لتغٌٌر النظام
بكٌفٌة تخدم مصالحها الخاصة متى تسنت لها الفرصة المناسبة. 

 انظر بهذا الخصوص:
john Mearsheimer, can China rise 

peacefully? September 17 2004, p3.  An 

article submitted from the site of Professor 

John Mearsheimer, accessed 19/10/2021.link: 

mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf 
31

تحل خالل هذه السنة الذكرى المئوٌة لتأسٌس الحزب الشٌوعً   
 الصٌنً.

32
أنها  2021أعلنت الصٌن رسمٌاً خالل شهر فبراٌر من سنة   

تمكنت من تحمٌك هدف برنامج األمم المتحدة اإلنمائً لمحاربة 
 .الفمر عشر سنوات لبل التارٌخ المحدد له

33
ٌتزامن هذا التارٌخ والذكرى المئوٌة إلعالن استمالل جمهورٌة   

 الصٌن الشعبٌة.

بن اإلااشغاث الاكخطاصًت للىة الطحن  

صولت نكمى مو ؤنها ال جؼاٌ جكهغ ؤنها ؤضبدذ 

. ال ًخجاوػ مخىؾـ 34صولت هامُت وغحر غىُت

صوالعاث  10410الضزل الفغصي للمىاؾً الطُني 

ىُت ، هما ؤن الاؾتهالن املحلي ال ٌؿاهم 35ؤمٍغ

باإلائت، ؤما الىمى  60في الىاجج ؤلاحمالي بإهثر مً 

 نلى الطىاناث الخللُضًت 
ً
فال ًؼاٌ مهخمضا

التي حهخمض نلى همُت ؤلاهخاج اإلاىسفػت الغبذ، و 

 بضٌ الابخياع.

جفؿغ هظه اإلاشاول الاكخطاصًت جىحه الطحن بلى 

الطىاناث الضكُلت ونملها نلى حصجُو البدث 

اصة كضعة الاكخطاص نلى زلم اللُمت  والابخياع لٍؼ

اإلاػافت نبر ضىاناث نالُت الجىصة)والهىاجف 

(، فلض وغهذ 5Gالظهُت والاهترهذ الفاثلت 

مت الطِىُت مشغوم "ضىو في الطحن الحيى 

" لخدلُم اهخفائها الظاحي مً 2025

الخىىىلىحُاث الفاثلت، وهظا الخىحه الجضًض 

ىُت بلى مىهها  ًفؿغ ؾعي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 مً جدلُم "الهُمىت الخىىىلىحُت".

" نلى جإهُل 2025ًلىم مشغوم "ضىو في الطحن 

اصة  الهمالت املحلُت مً زالٌ عفو هفاءتها، وٍػ

كضعتها الشغاثُت لخدفحز الاؾتهالن، مما ٌهني 

الخدٌى مً الخطضًغ بلى الاؾتهالن، ومً الىم 

بلى الىىم. ومً اإلاالخل ؤن هسبت الىالًاث اإلاخدضة 

                                                             
34

 Jia Qingguo, Economic Development, 
Political Stability and International Respect, 
Journal of International Affairs , Winter 1996, 
Vol. 49, No. 2, Contemporary China: The 
Consequences of Change (Winter 1996), 
p573. 

35
تجدر اإلشارة إلى أن تمرٌر البنن الدولً حول نصٌب الفرد من   

إجمالً الدخل المومً )وفماً لمنهجٌة أطلس( ٌضع الصٌن فً   
، فً حٌن أن ناتجها اإلجمالً 2019برسم سنة  74المرتبة 

 السنة!المحلً ٌأتً فً المرتبة الثانٌة عالمٌا برسم نفس 
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ىُت حهخبر هظا الخىحه الاكخطاصي ب ضاًت ألامٍغ

 لخدضي هُمىتها الخىىىلىحُت والاكخطاصًت.

ىُت جغي ؤن  غ عؾمُت ؤمٍغ ومو ؤن هىان جلاٍع

اؾخحراص الطحن مهضاث جطيُو ؤشباه اإلاىضالث 

ترحم بؿهىلت بلى ؤوشؿت بدث وجطمُم  ًُ ال 

جىافؿُت ألشباه اإلاىضالث، بال ؤن الىالًاث 

اإلاخدضة مطغة نلى مىو هظا الىىم مً الخهاون في 

ل، وهى ما ًغحهه ؤخض الباخثحن اإلاؿخلب

الاكخطاصًحن بلى وىن الغثِـ صوهالض جغامب وان 

ض وضلىع بصاعجه ببؿاء مؿحرة الطحن هدى  ًٍغ

، مو ؤن 36الكهىع هلىة نكمى نالُت الخلىُت

الغثِـ ووػاعة الضفام ووػاعة الخاعحُت 

ىُحن ٌهؼون بحغاءاتهم بلى جبهُت شغواث  ألامٍغ

 ب الشُىعي الطُني.الخىىىلىحُا الطِىُت للحؼ 

ىُت فغَع  للض بضؤث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

عؾىم حمغهُت نلى البػاجو الطِىُت بيؿب 

باإلائت.  25مغجفهت، وضلذ في بهؼ ألاخُان بلى 

بشإن  2019زم حاء كغاع الغثِـ جغامب في ماًى 

ض، والظي وغو الفغوم غحر  ؾالؾل الخىٍع

ىُت الخابهت لشغهت "هىاوي  " نلى كاثمت ألامٍغ

ان  هُاهاث وػاعة الخجاعة. وبضؤ بهض طلً ؾٍغ

ؼ الضفام الىؾني للؿىت  889اللؿم  مً جفٍى

، والظي ًدكغ  2019في ؤغؿؿـ  2019اإلاالُت 

نلى الىواالث الفُضعالُت اؾخسضام الىُاهاث 

و هىاوي  ZTEاإلاشمىلت وال ٌؿدثني شغهتي 

Huawei هما ًدكغ الهلىص الفُضعالُت مو ،

                                                             
36

  Yuhan Zhang, The US–China Trade War, 
Indian Journal of Asian Affairs, Vol. 31, Nos. 
1/2 (June - December 2018), p53-74. 

التي حؿخسضم الىُاهاث اإلاشمىلت  الشغواث

 .37م2020ابخضاًء مً ؤغؿؿـ 

ىُىن  وفي الىكذ الظي ًلضم فُه الؿاؾت ألامٍغ

ت حؿعى للهُمىت نلى  الطحن نلى ؤنها صًىخاجىٍع

الهالم مؿخفُضة مً نهػتها الاكخطاصًت، ًداٌو 

الطِىُىن ؤن ًبضصوا املخاوف بشإن جلً 

  ؤ
ً
ن همى الجهػت: "ًغي الجاهب الطُني صاثما

يا لِؿا ؾُفحن في غمض واخض،  الطحن وهمى ؤمٍغ

فال صاعي للخبانض واإلاؼاخمت، بل ًمىجهما جدلُم 

 .38الاؾخفاصة اإلاخباصلت والخىمُت اإلاشترهت"

ت  مً حاهب الطحن، حشيل الحغب الخجاٍع

والخىىىلىحُت نلحها مداولت الؾخضامت هُمىت 

الىالًاث اإلاخدضة نلى الهالم في فترة ٌشهض فحها 

و اللىة. ًلٌى  الىكام الضولي جدىالث في جىَػ

غ الخاعحُت واوغ َي في  نػى مجلـ الضولت ووٍػ

ىُت  هظا الشإن: " هضف الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

هى الحفاف نلى اخخياعها في مجاٌ الخىىىلىحُا 

وخغمان الضٌو ألازغي مً الحم اإلاشغوم في 

. ؤما الغثِـ ش ي ححن بِىغ فلض ؤهض في 39الخىمُت"

ؿابه زالٌ الاحخمام الغفُو اإلاؿخىي إلخُاء ز

لخإؾِـ ألامم اإلاخدضة ؤهه"ال ًدم  75الظهغي 

غ  ألي صولت الاهفغاص في الشاون الضولُت وجلٍغ

مطاثغ الضٌو ألازغي واخخياع مؼاًا الخىمُت، 

                                                             
37

 See: Ligang Song, Ross Garnaut, Cai Fang 
and Lauren Johnston, China's New Sources of 
Economic Growth: Human Capital, Innovation 
and Technological Change, Published by: 
Australian National University Press, 2017, 
p363-388. 

38
ممابلة مستشار الدولة ووزٌر الخارجٌة وانغ ًٌ مع وكالة أنباء   

 5شٌنخوا حول العاللات الصٌنٌة األمرٌكٌة الراهنة، بتارٌخ 
 :، الرابط2020أغسطس 

https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P02020080
7647850403133.pdf :م.07/10/2020، تارٌخ الولوج 

39
 نفسه.  

https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020200807647850403133.pdf
https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020200807647850403133.pdf


  

        ISSN: 2820-6991 

40 

هاهًُ نً فهل ما حشاء ومماعؾت الهُمىت 

 .40والخىمغ والاؾدبضاص في الهالم"

 مً اإلاىاحهت 
ً
اإلافخىخت، ًلترح  وبضال

الطِىُىن بىاء "مجخمو اإلاطحر اإلاشترن 

ت"، ابخضنذ الطحن هظا اإلافهىم الظي  للبشٍغ

ت حهترف بالترابـ الهالمي نلى  ًىؿىي نلى عٍئ

 ًضنم 
ً
 بًجابُا

ً
شتى ألاضهضة، وحهخبره نامال

ت ال جؼاٌ خاغغة  جدلُم الؿالم الهالمي، وهي عٍئ

صًت بلىة في ؤصبُاث الضبلىماؾُت الاكخطا

الطِىُت، وحشيل ؤؾاؽ صناًتها إلاباصعة الحؼام 

م.  والؿٍغ

م: حىاح  زاهُا: مباصعة الحؼام والؿٍغ

 اكخطاصي لؿُاؾت ؤمً كىمي؟

كضمذ الطحن مباصعتها "الحؼام 

م" ؤٌو مغة في ؾبخمبر مً  والؿٍغ

اعة الغثِـ ش ي 2013ؾىت  ، في ٍػ

ححن بِىغ لياػازؿخان. هظه اإلاباصعة 

اع   لٍؼ
ً
ة ؤزغي ؤحغاها ؾخيىن مدىعا

الغثِـ الطُني بلى ؤهضوهِؿُا، 

وصنا مً زاللها حمُو صٌو حىىب شغق آؾُا بلى 

غ البدغي  م الحٍغ الخيازف مو بالصه لبىاء ؾٍغ

ً  .41لللغن الحاصي والهشٍغ
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فً  كلمة رئٌس جمهورٌة الصٌن الشعبٌة شً جٌن بٌنغ  
لتأسٌس  75االجتماع الرفٌع المستوى إلحٌاء الذكرى السنوٌة الـ

(، الرابط: 2020سبتمبر عام  21األمم المتحدة )بجٌن، ٌوم 
https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P02020092

1850896962699.pdf  :م.07/10/2020تارٌخ الولوج 
41

 Aleksandar Jankovic, New Silk Road – New 
Growth engine, Vol. LXVII, No. 1161, January–
March 2016, Institute of International Politics 
and Economics, Belgrade, pp: 15-20. 

وتهضف اإلاباصعة بلى بوشاء شبىت للبيُت 

الخدخُت مخهضصة ألابهاص جػم  مجمىنت مً 

غ ؾغق ، وؾخلىم 42"اإلامغاث" الاكخطاصًت بخؿٍى

و  ت مً زالٌ مشاَع ت والجٍى ت والبدٍغ الىلل البًر

و زؿىؽ  الؿىً الحضًضًت واإلاىاوئ ومشاَع

 43ألاهابِب الغثِؿُت
ً
. بما ًجهل مً الطحن مغهؼا

ت  44جلخلي فُه شبىت مىاضالث ت وحٍى ت وبدٍغ بٍغ

ؿت عكم  لُا وؤوعبا ) اهكغ الخٍغ جغبؿها بأؾُا وإفٍغ

1.) 

ؿت عكم م 1 الخٍغ : حغغافُا مشغوم ؾٍغ

غ الجضًض  الحٍغ

 – PwC Growth Markets Centre اإلاطضع

Realizing opportunities along the Belt and 

Road, June 2017: 

                                                             
42

تعمل الصٌن على بناء مجموعة من الممرات االلتصادٌة :   
( ، والممر CPECالباكستانً ) -لممر االلتصادي الصٌنً ا

 الروسً وغٌرهما. -المنغولً  -االلتصادي الصٌنً 
43

 Jane Golley and Adam Ingle, The Belt And 
Road Initiative: How to win friends and 
influence people, in: Prosperity (Book) Editors: 
Jane Golley, Linda Jaivin Published by: ANU 
Press. (2018),  pp-42-59. 

44
ٌرى فرٌك من الباحثٌن فً السٌاسة الدولٌة أن هذا المشروع لد   

 ٌحمك للصٌن وضع الهٌمنة على أوراسٌا، انظر على سبٌل المثال:
Michael Clarke, Security Challenges, Vol. 16, 
No. 3, Special Issue: The Indo-Pacific: From 
Concept to Contest (2020), pp. 32-38. 

https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020200921850896962699.pdf
https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/P020200921850896962699.pdf
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حهىـ الخؿت الخمؿُت الثالثت نشغ للطحن 

هظا الخىحه بىغىح. للض وعصث ؤلاشاعة بلى مباصعة 

م في الفطل الىاخض والخمؿحن  الحؼام والؿٍغ

مً الخؿت الظي خمل نىىان: اإلاط ي كضما في 

م مباصعة الحؼام والؿٍغ
، وجػمً زالزت بىىص 45

خثذ بطغاخت نلى جبني ؾُاؾت الخىاضل الثىاجي 

واإلاخهضص ألاؾغاف وبىاء بهؼ اإلامغاث 

غ الجضًض نلى وحه  م الحٍغ الاكخطاصًت لؿٍغ

 .46الخطىص

غ البري: البىانث الضازلُت  م الحٍغ هىضؾت ؾٍغ

 جُىؾُاس ي اإلامىًوألازغ ال

غ البري مً ممغ بغي ًمخض نبر  م الحٍغ ًخيىن ؾٍغ

مغ  زالزت مداوع، ؤولها ًغبـ البر الطُني بإوعبا ٍو

نبر آؾُا الىؾؿى وعوؾُا، ؤما الثاوي فُمغ نبر 

لُا  الخلُج الهغبي والشغق ألاوؾـ وشماٌ ؤفٍغ

مغوعا بأؾُا الىؾؿى وغغب آؾُا، بِىما ًمخض 

املحىع الثالث مً الطحن بلى حىىب آؾُا نبر 

 حىىب شغق آؾُا. 

جكهغ هىضؾت اإلاشغوم جغهحز الطحن نلى البر 

ا وؤوعوبا آلاؾُىي لغبـ اكخطاصها بأؾُ

ت في الؿُاؾت  لُا، بط لضوله مياهت زاهٍى وإفٍغ

                                                             
45

 The 13Th Five-years plan for Economic And 
Social Development of The People‟s Republic 
of China (2016–2020), Central Compilation & 
Translation Press, Translated by Compilation 
and Translation Bureau, Central Committee of 
the Communist Party of China Beijing, China, 
chapter 51. 

46
تحث ورلة الخطة الخمسٌة الثالثة عشر على العمل على "  

تطوٌر ممرات التعاون االلتصادي الدولً، مثل الممر الرابط  بٌن 
الصٌن ومنغولٌا وروسٌا ، وممر الصٌن ووسط آسٌا وغرب آسٌا ، 

ند الصٌنٌة، والجسر الماري شبه جزٌرة اله -وممر الصٌن
األوروبً اآلسٌوي الجدٌد ، والممر الصٌنً الباكستانً. ، وممر 

 بنغالدٌش والصٌن والهند ومٌانمار".

ىُت الخاعحُت ألامٍغ
. ؾُدٌى هظا الخىحه صون 47

انخماص الطحن بشيل شبه هلي نلى مػُم مللا 

في جطضًغ الؿلو واؾخحراص اإلاىاص ألاولُت والؿاكت، 

وعبما ًغحو طلً بلى وىنها جإمل في الحض مً ؤزغ 

اإلاخدضة  ؤي مىاحهت مفخىخت مو الىالًاث

ىُت في اإلاؿخلبل، نبر اؾخغالٌ ؤلامياهُاث  ألامٍغ

 التي جدُدها الجغغافُا.

غ البري نبر آؾُا الىؾؿى، وفي  م الحٍغ ًمغ ؾٍغ

ىُىن بلى هظه  الىكذ الظي ال ًىكغ فُه ألامٍغ

. ٌهخلض 48اإلاىؿلت هفػاء خُىي إلاطالح  بلضهم

 مهمت للخهاون 
ً
الطِىُىن ؤنها جىفغ فغضا

ًىىم مطاصع خطىلهم نلى الاكخطاصي بما 

لهم الؿبُهُت لغبـ 49الىفـ  نً ؤنها ؾٍغ
ً
، فػال

ا بإوعوبا والشغق ألاوؾـ.  البالص بٍغ

غ البري الجضًض نبر  آؾُا  م الحٍغ ًغحو مغوع ؾٍغ

الىؾؿى بلى ؾعي الطحن لخإمحن اخخُاحاتها مً 

 في الخفىحر 
ً
الؿاكت، وهظا هم لِـ حضًضا

م، 2006في ؾىت الاؾتراجُجي للؼنماء الطِىُحن. 

جمىىذ الطحن مً اؾخحراص الىفـ اللاصم مً 

واػازؿخان نبر ؤهبىب ؤهجؼ  بالخهاون بحن 

(  CNPCالشغهت الىؾىُت الطِىُت للبتروٌ)

                                                             
47

 Michel Foucher, L‟Euro-Asie selon Pékin, 
Politique étrangère, 2017/1 (Printemps), p : 
111. 
48

 Stephen Blank, Washington et le retour de 
pivot au centre de l‟Asie, Traduit de l‟anglais 
par Nathanael Herzog, Outre Terre, 2016/3 No 
48, p: 210. 
49

 Lorong Wang, Sea Lanes and Chinese 
National Energy Security, Journal of Coastal 
Research (Coastal Education & Research 
Foundation),, Special Issue No. 73. Recent 
Developments on Port and Ocean Engineering 
Winter 2015, p: 576. 
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و كُض 50وشغهت "وام مىوي واؽ" ، وهىان مشاَع

الضعاؾت مجها مشغوم مض زـ ألاهابِب الؾخحراص 

 -ؤفغاوؿخان  -الىفـ نبر  جغهماوؿخان 

الطحن اكترخخه الشغهت الىؾىُت  -انؾاحُىؿخ

 .51الطِىُت للبتروٌ

 
ً
لهظا الغغع، وكهذ الطحن وعوؾُا اجفاكا

م  للخهاون في بىاء الحؼام الاكخطاصي لؿٍغ

غ، وصنم بوشاء الاجداص الاكخطاصي  الحٍغ

. وطلً لخدفحز الىمى 52 (UAE)ألاوعاس ي 

الاكخطاصي ؤلاكلُمي وهظا للحفاف نلى الؿلم 

. ٌهني طلً مً وحهت 53لضان الاجداصوالخىمُت في ب

الىكغ الجُىؾُاؾُت ؤن هىان 

 لخإهُض خػىع الطحن 
ً
ؾهُا

الاكخطاصي في آؾُا مو ججىب 

خضور جدفل مً حاهب عوؾُا في 

 هفـ الىكذ.

ًمىً الحؼام الطُني ألاوعاس ي 

ؼ  فغص ؤمجها  الطحن مً حهٍؼ

في وكذ حهاوي فُه مً  54الؿاقي

                                                             
50

 Emmanuel Hache, Sandrine Rol, 
Géopolitique et Géoéconomie de la Chine : 
Nouveau pacte du Quincy Ou Consensus de 
Beijing?, Revue internationale et stratégique, 
2017/1 N° 105, p: 38. 
51

 Jaffrey Reeves, Chinese foreign Relations 
with weak peripheral states, Routledge 2016, p 
94. 

52
ٌضم االتحاد األوراسً أهم دول آسٌا الوسطى( روسٌا  

 وكازاخستان وبٌالروسٌا ولرغٌزستان وأرمٌنٌا..(.
53

 Biliang Hu, Qingjie Liu and Jiao Yan, 
Promoting the Belt and Road Initiative by 
Strengthening „5 + 1‟ Cooperation, Book Title: 
China's New Sources of Economic Growth 
Book Subtitle: Human Capital, Innovation and 
Technological Change, Editor(s): Ligang Song, 
Ross Garnaut, Cai Fang, Lauren Johnston, 
Published by: ANU Press. (2017), pp 409-429. 
54

 Iacob Koch with Craig Murray, the China – 
Russia Gas Deal: Background and implications 

ي هظا املجاٌ. فلض جغاحو مهضٌ الاهخفاء الظاحي ف

ض الغاػ  وكهذ هظه ألازحرة مو عوؾُا اجفاكا لخىٍع

ملُاع  400ؾىت بلُمت جبلغ خىالي  30إلاضة 

، بِىما اؾخفاصث عوؾُا مً اؾدثماعاث 55صوالع

ا حشهض هثافت  ضِىُت في مىاؾم مً ؾِبحًر

ؾياهُت غهُفت، ومً اإلااشغاث اإلاهمت وىن 

غ هظا الحؼام حاء في وكذ جغاحو فُه مهضٌ  جؿٍى

)اهكغ اإلابُان عكم  56الاهخفاء الطُني مً الغاػ

5 .) 

: جغاحو مهضٌ الاهخفاء الظاحي 1اإلابُان عكم 

 .2012-1992الطُني مً الغاػ بحن 

 

 Iacob Koch with Craig Murray, theاإلاطضع: 

China – Russia Gas Deal: Bacground and 

implications for the Broader Relationship, 

US-China Economic and Security Review 

Commission, June 9, 2014, p: 5. 

                                                                                         
for the Broader Relationship (report), US-China 
Economic and Security Review Commission, 
June 9, 2014, p 5. 

55
م فً زٌارة للرئٌس 2014ماي  20تم تولٌع االتفالٌة بتارٌخ  

 الروسً فالدٌمٌر بوتٌن إلى الصٌن.
56

تجدر اإلشارة إلى أن الصٌن لد أزاحت الٌابان عن صدارة   
 .2021الدول األكثر استٌراداً للغاز المسال برسم سنة 
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هما وكهذ الطحن اجفاكُت مو باهؿخان حؿدثمغ 

بمىحبها في مدىعي الؿاكت والبيُت الخدخُت، 

 -بغغع صنم بوشاء اإلامغ الاكخطاصي الطحن

ملُاع  46(. بلغذ كُمت اإلاشغوم CPECباهؿخان )

هى ؤضخم اؾدثماع ضُني زاعجي بلى صوالع، و 

له مً كبل بً الخىمُت  خضوص الُىم، ًخم جمٍى

الطُني والبىً الطىاعي والخجاعي الطُني 

والبىً الطُني لالؾخحراص والخطضًغ، باإلغافت 

ت للشغواث الطِىُت  .57بلى الاؾدثماعاث الخجاٍع

 –ًمىً مشغوم اإلامغ الاكخطاصي الطحن 

م ال ؿاكت اللاصمت باهؿخان مً ازخطاع ؾٍغ

هدىها، وؾُجهل وضىلها بلى ؤؾىاق الشغق 

لُا ؤؾهل وؤهثر فهالُت ، 58ألاوؾـ وشماٌ بفٍغ

م البري  بط ًلو في هلؿت الخلاء خؼام الؿٍغ

والحؼام البدغي، بما ًىفغ للطحن فغضت إلكامت 

ؼ مياهتها في املحُـ الهىضي. هما ؾِؿانض  وحهٍؼ

في جإمحن ؾغق الؿاكت مً الشغق ألاوؾـ 

لُا، وهى ؤمغ خُىي لخىمُت الطحن في وؤ فٍغ

 اإلاؿخلبل.

باهؿخان  –لىً اإلاؼاًا التي ًىفغها مدىع الطحن 

ال جحجب بهؼ مؿاوثه. طلً ؤن اإلاىؿلت 

اإلامخضة مً واشغاع وإلى حىاصع  جطىف غمً 

. ٌشهض بكلُم شِىغُاوغ 59"مىاؾم الهامش"

                                                             
57

 Thomas Zimmerman, The New Silk Roads: 
China, the U.S., and the Future of Central Asia 
(report), New York University, Center on 
International Cooperation, October 2018, pp: 
9-10. 
58

 Shakeel Ahmad Ramay, China Pakistan 
Economic Corridor: A Chinese Dream Being 
Materialized Through Pakistan, Sustainable 
Development Policy Institute (2016), pp: 4-7. 
59

 Alain Cariou, Les corridors centrasiatiques 
des nouvelles routes de la soie : un nouveau 

ت بفهل جغهؼ  الطُني جدضًا للحيىمت اإلاغهٍؼ

الاكخطاصًت في اإلاىاؾم مهكم ألاوشؿت 

الؿاخلُت،  هما ؤن اإلامغ ٌهبر بكلُم هشمحر الظي 

ٌشهض هؼانا بحن الهىض وباهؿخان ًخسظ الؿابو 

 اإلاؿلح في بهؼ ألاخُان.

حىاصع في  مُىاء ًىػاف طلً بلى وىن جمىكو

ض التهضًضاث ألامىُت في  بكلُم بلىشؿخان ًٍؼ

مىاؾم ؤلامضاص، بفهل وحىص نضاوة بحن ؾيان 

ت، هما ؤن هىان ؤلا كلُم وخيىمت باهؿخان اإلاغهٍؼ

بهؼ الضعاؾاث التي حهخبر ؤن ؤهابِب هلل 

الؿاكت للطحن نبر البر "ميلفت وهشت وطاث 

كضعة مدضوصة"
بالىكغ بلى جيلفتها اإلاغجفهت   60

 
ً
واعجفام املخاؾغ ألامىُت التي جىؿىي نلحها، فػال

نً مدضوصًت ما ًمىً ؤن ًخدلم مً زاللها مً 

 ء ؾاقي.اهخفا

ًبرع طلً نؼم الطحن نلى جمخحن خػىعها في 

الؿىاخل طاث ألاهمُت ألمً بمضاصاتها مً 

الؿاكت ومباصالتها مً الؿلو. ًخهلم ألامغ ببدغ 

الطحن الجىىبي وزلُج البىغاٌ واملحُـ الهىضي 

 ببدغ الهغب وختى البدغ ألابُؼ 
ً
مغوعا

اإلاخىؾـ، خُث خطلذ نلى امخُاػاث مهمت 

و الؾخغالٌ  غ مشاَع اإلاىاوىء وضُاهتها وجؿٍى

 البيُت الخدخُت الؿاخلُت.

غ البدغي وجسفُف "مهػلت مللا" م الحٍغ  ؾٍغ

                                                                                         
destin continental pour la Chine, L‟Espace 
géographique, 2018/1 Tome 47, p: 24. 
60

 Andrew S. Erickson and Gabriel B. Collins , 
CHINA‟S OIL SECURITY PIPE DREAM: The 
Reality and Strategic Consequences of 
Seaborne Imports, Naval War College Review, 
Spring 2010, Vol. 63, No. 2. 
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غ الجضًض مً  م الحٍغ ًمخض اإلامغ البدغي لؿٍغ

مغ ببدغها الجىىبي في اججاهحن، ًغبؿها  الطحن ٍو

ؤولهما بإؾترالُا نبر حىىب املحُـ الهاصت، ؤما 

الثاوي فُمخض مً بدغ الطحن الجىىبي هدى 

 بلى 
ً
 بمػُم "مللا"، وضىال

ً
املحُـ الهىضي مغوعا

البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ نبر كىاة 

ـ بغغع  عبـ البالص بإوعبا. الؿَى

حشيل اإلاىاوئ ؤؾاؽ الجىاح البدغي 

غ الجضًض إلاباصعة ؾغق الحٍغ
61 .

م   مو الخؿت اإلاغؾىمت للؿٍغ
ً
وجماشُا

البدغي، كامذ الطحن بخىثُف 

غ اإلاىاوئ نلى امخضاص  نملُت جؿٍى

اإلاىاؾم التي ٌشملها هظا اإلاشغوم 

الطخم، مؿدثمغة في طلً زبرة 

في شغواتها الهمالكت اإلاخسططت 

ت التي نملذ ؾىاٌ ألاعبهحن  ؤلاوشاءاث البدٍغ

ؾىت اإلااغُت نلى جدضًث ؤؾؿٌى الىلل 

 الطُني. 

في جاًلىض، حهمل الطحن نلى جدؿحن كىاة "هغا" 

(Kra Canal بن مىكو اللىاة ًثحر الهالكت .)

اإلاباشغة بحن الاؾدثماع الطُني في هظا اإلاشغوم 

الطخم وبحن اخخُاحاتها في مجاٌ ؤمً الؿاكت، 

 خاحتها لخجىب انخماص خغهت ؾفجها 
ً
وزطىضا

 
ً
ت نلى مػُم مللا، هكغا ت والهؿىٍغ الخجاٍع

ىُت في  ت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ لحػىع بدٍغ

                                                             
61

 Keith Johnson, Pourquoi la Chine achète-t-
elle compulsivement les ports d‟Europe?, 
Traduit par Iris Engintalay, Slate, 9 Février 
2018. Disponible à : 
http://www.slate.fr/story/157396/chine-ports-
europe. 

ا ة اللخحن حشغفان نلى اإلاػُم وؾىغافىع  62مالحًز

ؿت عكم   (.2)اهكغ الخٍغ

: أهميت قىاة "لشا" للصفً 2الخشيطت سقم 

 الخجاسيت الصيىيت

 :اإلاطضع

Thai-Chinese Culture and Economic  

Association 

ؾُاصي بجمام اإلاشغوم بلى زفؼ مضة وجيلفت 

الىلل البدغي للبػاجو، في الىكذ الظي ؾخهغف 

 ،
ً
فُه خغهت اإلاالخت نبر مػُم "مللا" جغاحها

 ليىهه ؾُغغي الؿفً الطِىُت والفُدىامُت 
ً
هكغا

والُاباهُت اللاصمت مً و هدى شغق آؾُا، وهي 

اليؿبت الهكمى مً بحمالي الؿفً التي جمغ 

 ن
ً
 بر اإلاػُم. ًىمُا

                                                             
62

 See: Andrew T. H. Tan,  Singapore‟s 
Survival and its China Challenge,  Security 
Challenges, Vol. 13, No. 2, Shifting Tides 
(Published by: Institute for Regional Security), 
(2017), pp: 11-31 
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 بالطحن، 
ً
ولجهل جاًلىض وحىاعها ؤهثر اعجباؾا

 بمىؿلت وىهمُىغ 
ً
حؿعى هظه ألازحرة بلى عبؿها بغا

في حىىبها الشغقي نبر الوؽ، وكض اؾخغلذ لظلً 

و وجحرة همىها الاكخطاصي  ؾعي الوؽ بلى حؿَغ

الث ضخمت للبيُت الخدخُت،  الظي ًخؿلب جمٍى

 وهى ما ًخىفغ لضي الطحن. 

ؾبُل اإلاثاٌ، حهمل الطحن نلى بهجاػ ونلى 

 6مشغوم لخـ الؿىً الحضًضًت جبلغ ولفخه 

ملُاع صوالع، ؤي ما ًلاعب هطف الىاجج ؤلاحمالي 

م، وحشىً بهؼ الضعاؾاث 2016لالوؽ ؾىت 

. بال ؤن 63في كضعة هظه ألازحرة نلى ؾضاصه

 في 
ً
 للمط ي كضما

ً
الحيىمت الطِىُت لم ججض ماوها

 اس ي ألمجها وعزائها.بوشاء الخـ، ألهه ؤؾ

ؤما همبىصًا، فلض وكهذ مو الطحن اجفاكُت جلىم 

ملُاع صوالع  12بمىحبها هظه ألازحرة باؾدثماع 

( مخىاحضة Pilot  Zoneلتهُئت مىؿلت كؿب )

. ومثل 64كبالت مشغوم كىاة "هغا" الخاًلىضًت

الوؽ، حهض همبىصًا صولت ضغحرة وغهُفت ؤمام 

ا بالشُىنُت الىفىط الطُني، هما ؤن حشبثه

ًجهلها وحهت غحر مفػلت لضي الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت، مما ًىؿب الطحن محزة مهمت.  ألامٍغ

ػاف بلى طلً ؤن الشغواث الطِىُت اإلاملىهت  ًُ

للضولت جىضلذ بلى اجفاكُاث مو مُاهماع لبىاء 

ملُاع صوالع،  7.3مُىاء للمُاه الهمُلت بلُمت 

                                                             
63

 Martin Bomas, China‟s Periphery 
Development with Laos & Cambodia (How 
China‟s Investments Are Reshaping the 
Regional Balance), AALBORG 
UNIVERSTITET, 2018, p: 38. 
64

 Devin Throne & Ben Spevack, Harbored 
Ambitions (How China‟s Port investments are 
strategically Reshaping the Indo-Pacific), 
C4ADS Report, 2017, p: 38. 

ملُاع صوالع في  2.7ومىؿلت ضىانُت بلُمت 

مىؿلت اكخطاصًت زاضت في هُىهبُى نلى ؾٌى 

. ومً اإلاهلىم ؤن طلً 65ؾاخل زلُج البىغاٌ

ٌسجل غمً الاؾدثماعاث التي ال ًمىً إلاُاهماع 

ؤن جخدطل نلحها بؿهىلت في قل مشغوؾُت 

الث التي حهغغها الضًملغاؾُاث اللُبرالُت،  الخمٍى

 وؤن ؾُ
ً
اق ألاػمت اإلاالُت الهاإلاُت ًجهل زطىضا

 للخهاون 
ً
هظه ألازحرة ؤكل اؾخهضاصا

مهها.واإلاالخل هىا هى وحىص نالكت مباشغة بحن 

الاؾدثماعاث الطِىُت في هُىهبُى وخؿاب ؤمً 

الؿاكت. طلً ؤن هظا اإلاُىاء ؾِؿهل نملُت هلل 

 نبر ألاهابِب. بن مىكو ماًىماع 
ً
الغاػ الؿبُعي بغا

ا كبلت مفػلت للطحن في حىىب الجغغافي ًجهله

آؾُا، فمً زالٌ الاؾدثماع في بيُتها الخدخُت 

ت ًمىً للمملىت الىؾؿى ؤن جػمً  البدٍغ

حهاون ماًىماع في خالت خضور ما مً شإهه ؤن 

ٌهُم جضفم مىاعص الؿاكت بلحها مً املحُـ 

 الهىضي.

وكهذ ؾغي الهيا، التي حهاوي مً جغاهم الضًىن، 

دطل بمىحبها هظه ألازحرة اجفاكُت مو الطحن ج

نلى خم اؾخغالٌ وإصاعة مُىاء هامباهخىجا إلاضة 

الهيا هي الضولت 66ؾىت 99 . ومً اإلاهلىم ؤن ؾٍغ

الىخُضة التي ًمىً للطحن ؤن حؿخغل خػىعها 

فحها لدؿهُل مغوع واعصاتها مً املحُـ الهىضي في 

                                                             
65

 Gregory B. Poling, Kyaukpyu: Connecting 
China to the Indian Ocean, in: “China‟s 
Maritime  Silk Road Strategic and Economic 
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Center for Strategic and International Studies, 
March 2018, p: 4. 
66

 Jonathan Hillman, Game of Loans: How 
China Bought Hambantota, in: “China‟s 
Maritime  Silk Road Strategic and Economic 
Implications for  the Indo-Pacific Region”, Op 
Cit, p 8. 
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اججاه شىاؾئ ماًىماع ومػُم مللا ؤو كىاة "هغا" 

.الخاًلىضًت مؿخ
ً
 لبال

 الجفاق جم الخىضل بلُه في نام 
ً
م، 2016ووفلا

ملُاع صوالع في  1.6جىفظ الطحن جدؿِىاث بلُمت 

  -حؼثُا -مُىاء حىاصع الباهؿخاوي، الظي ؾُىفغ 

ت الهابغة لجىىب شغق  بضًال للؿغق الخجاٍع

، فبهض وضٌى اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة بلى 67آؾُا

الؿىاخل الشغكُت الطِىُت، جدخاج الطحن 

ىللها بلى الغغب الظي ًبهض مئاث الىُلىمتراث ل

، لظلً فةن الخجاعة الطِىُت نبر اإلاُىاء ونبر 
ً
بغا

 وؤكل جيلفت 
ً
و، ؤهثر ؤماها م واعاوىعام الؿَغ ؾٍغ

 .68وؤكطغ مً خُث اإلاؿافت

 
ً
نملذ الضبلىماؾُت الاكخطاصًت الطِىُت ؤًػا

وبشيل مخىاضل نلى اؾخمالت الضٌو ألاكل 

بُؼ اإلاخىؾـ نبر اجفاكاث جلضما في البدغ ألا 

لالؾدثماع، ؾىاء ؤحهلم ألامغ بالىاحهت الهغبُت 

ا، لُبُا،  لُت: جغهُا، مطغ، ؾىٍع ت ؤلافٍغ آلاؾٍُى

جىوـ، الجؼاثغ، اإلاغغب، ؤم بىكحرتها ألاوعوبُت: 

 الُىهان، بًؿالُا، بؾباهُا، البرحغاٌ.

جم الخىكُو نلى ؤهم جلً الاجفاكُاث في الثامً 

ل مً ؤبٍغ خهلم باؾخغالٌ مُىاء 2016ل ؤبٍغ م، ٍو

"بحراًىؽ". وبالهىصة بلى الخفاضُل التي ؤوعصها 
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 Muhammad Salman Ahmad  Fahad Asm 
iMadad Al Md. Mashiur Rahman, China-
Pakistan Economic Corridor: In the context of 
“String  of Pearl Strategy” , Syed Mudasser 
Abbas International Journal of Business and 
Social Research, Volume 07, Issue 08, 2017.p: 
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م  )  Belt and Roadمغهؼ الحؼام والؿٍغ

Center فةن الخىكُو جم بدػىع)Stergios 

Pitsiorlas  عثِـ ضىضوق زصخطت ًضعى

« Hellenic Republic Asset Development 

Fund  » وهظا ،Feng Jinhua الي لشغهت اإلاضًغ اإلا

« Cosco   » ،الطِىُت اإلاملىهت للضولتAlexis 

Tsipras   عثِـ وػعاء الُىهان وXu Lirong عثِـ 

«COSCO» 69. 

 8وبدؿب هفـ اإلاغهؼ، وضل مبلغ الاجفاكُت 

ملُىن ًىعو  500ملُاعاث ًىعو، جخػمً 

مسططت لبىاء مغافم حضًضة في اإلاُىاء، وعؾىم 

ت مؿخدلت للضولت الُىهاهُت،  والاؾدثماعاث ؾىٍى

اإلاؿخلبلُت، والفىاثض التي ؾخدطل نلحها 

٪ 67الُىهان الخًلا، بِىما خطلذ الطحن نلى 

مً الشغهت اإلاملىهت للضولت واإلاهغوفت باؾم 

 .70هُئت مُىاء بحراًىؽ

جىعص صعاؾت لغثِـ الضعاؾاث الطِىُت في مغهؼ 

ت الخابو للمههض الفغوس ي  الضعاؾاث ألاؾٍُى

(، ؤن ؾبب جغهحز الطحن IFRIللهالكاث الضولُت )

نلى الضٌو الؿبهت واؾدبهاصها لفغوؿا ًغحو بلى 

غ نالكاتها الثىاثُت مو الضٌو  خغضها نلى جؿٍى

ألاوعوبُت كبل ؤن جىؿب الخإًُض إلاباصعتها 

 .71الطخمت
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وفي املحطلت، ًكهغ ؤهه جم وغو هىضؾت هظا 

 اإلاشغوم ليي ًدلم هضفحن ؤؾاؾُحن هما:

حاث اكخطاص الطحن حؿهُل نملُت بشبام خا  -

 مً الؿاكت؛ 

حهمُم نالكاتها الاكخطاصًت مو شغوائها  -

لُحن. حن وألاوعوبُحن وؤلافٍغ  آلاؾٍُى

بن الخدضي الجُىؾُاس ي باليؿبت للطحن "ال 

ًخمثل في بزػام الضٌو املجاوعة لىً بمىهها مً 

هما ًىضح هجري هِؿىجغ،   72الخدالف غضها"

لظلً جإحي ألاحىضة ألامىُت مخػمىت في ؤحىضة 

اكخطاصًت ؾمىخت، جضنمها هىاة ماؾؿت مالُت 

حؿمى "البىً آلاؾُىي لالؾدثماع في البيُت 

. بن الغبـ بحن ألاحىضجحن ًفط ي بلى 73الخدخُت"

ت الخىمُت الاكخطاصًت في الؿُاؾت  اللٌى بإولٍى

ا ًاهض ؤن الهىامل الخاعحُت الطِىُت، وهى م

الضازلُت ال جؼاٌ جازغ بلىة نلى جىحهاث الضولت 

 الطِىُت.
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 :اشخيخاجاث

ف اإلاطلحت الىؾىُت للضولت بخغحر  ًخإزغ حهٍغ

ػنمائها، بال ؤن صعاؾت الخجغبت الطِىُت جثحر 

هجانت ؤؾلىب الحىم اإلاغهؼي في حهٍغف 

 مً 
ً
 واضحا

ً
 ًدلم كضعا

ً
فا اإلاطلحت الىؾىُت حهٍغ

ت. للض بحن الخدلُل ؤناله  الاوسجام والاؾخمغاٍع

ت نلى خؿاباث  ؤن جإزحر مطالح الطحن الجىهٍغ

ت ؾُاؾته ا الخاعحُت ال ًؼاٌ ًدخفل باالؾخمغاٍع

مىظ ؤن ؤؾلم الؼنُم صوغ شُاو بىغ ؾُاؾت 

ؤلاضالح والاهفخاح. ونلى الغغم مً نهػت الطحن 

هت، بال ؤن ؾُاؾتها الخاعحُت قلذ مغهت  الؿَغ

ف  وخافكت نلى اججاه واخض، العجياػها نلى حهٍغ

مخماؾً لللػاًا الىؾىُت التي  وحضث إلاهالجت 

ملخطت في الاؾخلغاع الؿُاس ي وألامً  مشىالتها،

 والخىمُت.

و البيُت الخدخُت  بن اإلااشغاث اإلاخهللت بمشاَع

التي وكهتها الشغواث الطِىُت مو الضٌو اإلاشاعهت 

كهغ اوشغاٌ 
ُ
م، ج في مباصعة الحؼام والؿٍغ

الطِىُحن بخطضًغ  فاثؼ البيُت الخدخُت ؤهثر 

حن مىه بخدضي هُمىت ؤمحروا وخلفائها ؤلاكلُمُ

( نلى ؾغق الخجاعة الضولُت 
ً
)الهىض زطىضا

ت. وهى ؤمغ ًاهضه الخىاحض الهؿىغي  البدٍغ

الطُني املحدشم في املحُـ الهىضي والبدغ 

ألاخمغ والخلُج الهغبي والبدغ ألابُؼ 

 إلابضب نضم 
ً
 ضِىُا

ً
اإلاخىؾـ، والظي ٌهض جفؿحرا

 الخضزل.

 مً الؿعي للهُمىت ألامىُت، ًخؿلو 
ً
وبضال

الطِىُىن بلى الاخخفاف ألهفؿهم بمؿامذ ؤمىُت 

ال جخهضي هضف اللضعة نلى عصم اللىي 
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ن، والترهحز باإلاىاػاة مو طلً االاهفطالُت بخاًى 

نلى مهالجت فاثؼ اؾدثماع الحيىمت في البيُت 

الخدخُت ؾُلت الهلىص ألاعبهت ألازحرة. ًؿغح 

ؾُاؾُت -ظوىع مشيلت اكخطاصًتالفاثؼ اإلا

جخطل بمطحر الخبرة الطخمت اإلاخىفغة للؿام 

 نً الُض الهاملت التي 
ً
البيُت الخدخُت، فػال

ٌشغلها، وهي مشيلت ججض لها الطحن حؼًء مً 

الحل في بىاء اإلاؿاعاث والؿغق واإلاىاوىء في بلضان 

اهُخلُذ بهىاًت فاثلت، مما ًسضم شغنُت الحؼب 

 طلت.الشُىعي في املح

 
ً
م لِؿذ زالُت جماما بن مباصعة الحؼام والؿٍغ

و  مً خؿاباث ألامً الخاعجي، فمهكم مشاَع

البيُت الخدخُت التي وكهذ في بؾاعها جسضم 

الاخخُاحاث ألامىُت للطحن. مً ؤمً الؿاكت بلى 

مخؿلباث خماًت الخجاعة الخاعحُت، حهمل الطحن 

و الضٌو اإلاهمت  هها مو مشاَع نلى حشبًُ مشاَع

 طالحها الاكخطاصًت وألامىُت نلى خض ؾىاء. إلا

جىفغ اإلاىاوئ للطحن بمياهُت جإؾِـ خػىع 

نؿىغي مؿخلبلي نلى امخضاص شىاؾئ حىىب 

لُا والبدغ اإلاخىؾـ، هما ًىفغ  آؾُا وشغق بفٍغ

م البري بمياهُت الالخفاف نلى الهُمىت  لها الؿٍغ

 في خالت خضور زؿت 
ً
ىُت الهىضًت بدغا ألامٍغ

للؿو ؾغق بمضاصاتها. جلىصها هظه اإلاهؿُاث بلى 

هدُجت مفاصها ؤن مباصعة الطحن جىؿلم مً 

 ًسضم 
ً
انخباع الىكام الضولي الحالي بؾاعا

ت، وال ًىفغ لها الضافو لخدضي  مطالحها الجىهٍغ

الهُمىت الغغبُت نلى البداع، مو ؤن اإلاباصعة 

 جخػمً 
ً
جىفحر شغوؽ الؿلىن الخهضًلي مؿخلبال

 في خاٌ حغحر اللُاصة الؿُاؾُت.

للض جبحن بطن ؤن ههج الؿُاؾت الخاعحُت  

للطحن، ال ًضنم فغغُت ؾهحها ألن جيىن كىة 

ت هظا الىهج فمدخملت  "حهضًلُت"، ؤما اؾخمغاٍع

 للماشغاث التي بُجها الخدلُل ؤناله، 
ً
حضا وفلا

لُم هضف الخىمُت والتي ؤقهغث ؤن الؿعي لخد

الاكخطاصًت والاحخمانُت اإلاؿخضامت هى مفخاح 

هؼي  ٌُ  وزاعحُا، وإلُه 
ً
الؿلىن الطُني صازلُا

غ الجضًض، لىً هظه  م الحٍغ مشغوم ؾٍغ

ت مخىكفت نلى كغاعاث ػنماء الطحن  الاؾخمغاٍع

اإلاؿخلبلُحن، و ًفؿغ طلً نضَم الُلحن الظي 

ا ًؿبو جفانل بهؼ اللىي الهكمى مو مباصعته

م"، فالىىاًا ال جلضم غماهاث  "الحؼام والؿٍغ

 مؿخلبلُت في هكام صولي "فىغىي".
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