
التحتية للبنى االسيوي االستثمار بنك  

 

 
 
ما الذي يرعب الواليات المتحدة من انشاء 
 الصين لبنك االستثمار االسيوي للبنى التحتية  ؟
 

 

 

االسيوية من النظر الى الواليات ان الخطورة التي تزيد من قلق الواليات المتحدة هي أمكانية تحول الدول 

المتحدة كدولة عظمى ، الى النظر الى الصين كقائد جديد لهم في المنطقة.... أذن فاالمر في غاية الحساسية 

 ، وأن الواليات المتحدة الترغب في ان تراه ، بل تسعى جادة الى تعثره وأيقافه ان أمكن .

 
 

 

 مواقف معلنة

 

 وأخرى في السر

 

كقائد جديد لهم في المنطقةالصين   

 

كبح جماح الهيمنة الصينية 

 المتوقعة

 

الحفاظ على قيمة الدوالر كعملة 

 احتياطية رئيسية في العالم
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هو مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم بناء البنية التحتية ،  (  AIIBالتحتية )  ىىلبنافي مشاريع   لالستثمار االسيوي أن البنك

، وبعد أطالق هذه المبادرة في  2013في عام  واقترح البنك كمبادرة من قبل حكومة الصين،   في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

حيث ،  بطلب كأعضاء مؤسسين غير اإلقليميين مؤسسة من 20و  مؤسسسة مالية أقليمية 37 تقدمت، 2014اكتوبر من عام 

 .، باستثناء الفلبين لبنك المقترحلالتي تشكل األساس القانوني  اتعلى بنود االتفاق قامت جميعا بالتوقيع
 

 بعد، 2015في الخامس والعشرين من ديسمبر عملياته المصرفية بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ  قد بدأ ومن المفترض ان البنك

 النتائج متطابقة وكانت. ٪ من االشتراكات األولية لرأس المال المخول 50يشكل مقدار أستثمارها  ، أعضاء دول 10مصادقة 

 :كل منهي و،  المطلوبالحد دولة مقدارا تجاوز  17، حيث جمعت ما كان متوقعا  مع

لوكسمبورغ، منغوليا ، ميانمار ، هولندا ، نيوزيلندا ، استراليا ، النمسا ، بروناي ، الصين ، جورجيا ، ألمانيا ، األردن ، 

   –النرويج ، باكستان ، سنغافورة ، كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة 

 

ع إيداقامت بكذلك ولرأس المال المصرح به ،  ة٪ من االشتراكات األولي 50.1داره ما مق تكوينمعا  هذه الدول حيث تمكنت

 . مؤسسين أعضاء  اجميع،  التي تجعل منهم  االتفاقيةوثيقة التصديق على 

 

 
 

الذي ، والمخزون ورأس المال المصرح به  مقداربرفع حيث قامت ،  وذات تأثير ، كعضوا فاعال اتبعت تلك الدول، روسي ثم

ا واليابان ،  فال دوكن أما الدول ذات االقتصاديات الكبرى ، كالواليات المتحدة٪ .  56.8 ليصل الى، حتفظ به أعضاء البنك ي

صبح وأن ييكتنفها القلق من تطور هذا البنك  ، غير واقعيةو واهية االلتحاق بالدول االعضاء ، وترسم حججاعن زالت تمتنع 

 .على المستويين االسيوي والعالمي مؤسسة ذات تأثير أقتصادي كبير
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بالدول  اللحاق، من تلك الدول التي ال تريد ذين ال يصرحون بأرائهم في العلن البعض من ال  يعتقد ان هذا االمتناع ناتج عن ان 

هذا يمثل غريما  شديد التنافس  في المجاالت ر أن بنك االستثما ونيؤمنأن هؤالء النيف االخرى ، حتى وأن كانت حليفتها ، 

كصندوق النقد الدولي  واليابان الواليات المتحدة وهيمنة هيمنة المؤسسات المالية التي تأتمر بسلطةاالقتصادية والسياسية  ل

دولة  اشتركت  21اق وعلى الرغم من التح .من قبل الواليات المتحدة واليابان والمحكومة أداريا أيضا،  والبنك االسيوي للتنمية

 أنشاءهالمصادقة على  للم يسرهم الحضور في حف،  اال ان الواليات المتحدة و بعض من حلفائها  AIIBبنك نشاء في  معاهدة أ

مشاعر الواليات هي "م : قوله هو، من قبل بعضهمبتعبير احترازي متحفظ و،  الكثير من المحللينكما يصفه  ، وسبب ذلك

 المتحدة المعقدة تجاه البنك".
 

% من رأسمال الصندوق االسيوي للتنمية 66ما نسبته  والذي يشكلر ، مليار دوال 100قد وصل حجم رأس المال المتوفر الى ل

% من رأس مال صندوق النقد 50شكل ما نسبته يالفلبين ، و عاصمة، والمهيمن عليه من قبل طوكيو ومقره العام في مانيال 

 الدولي. 

  

ن أنطالق فعاليات بنك التنمية من ان أنشاء هذا البنك لم يروق للواليات المتحدة ، اال ان االمم المتحدة اعتبرت أ على الرغم

ظل معاناة الدول تنمية مستدامة" ، في ن أجل م العالمي يصب في مصلحة " رفع مستوى التمويل المالي  AIIBاالستثماري 

 أقتصاديات مالية دولية غير مستقره. الفقيرة والنامية من

 

منذ  لنوايا العديد من تلك البنوك الدولية القائمة او صورة متناظرة بأنها أنعكاس AIIB بنكألنشاء الحقيقة يصف البعض النوايا 

، التي تشهدها المنطقة  الكبيرة رة الصينية النشاء البنك هو لسد فجوة التمويل الماليالمباد من أسباب كذلك ان ويذكرون.  أمد

 المساعدات يقوم بتقديمسوف  AIIB  بنكالى ان ، بعض المتابعين  يشيركذلك . غم من وجود بنك التنمية اآلسيوي على الر

،  والمتنوعة رورية ضال البنيويةمن التحسينات  ذلكالهاتف و اإلنترنت، وغير وشبكاتبناء الطرق ،  المالية الستثمارها في

 . ، من أجل تعزيز التنمية البنيوية للبلدان االسيوية رأس المال من دوالر مليار  50 بميزانية اولية مقدارها

 

تلك  مقارنة بحجم  دوالر ،مليار  50 ، اي  AIIBمن قبل  المقدار الصغير المستثمر من رأس المال بالرغم من ضألة 

ذلك  وجد البنك ،مليارا  233وأخر مقداره  مليار 160 االستثمارات للبنك الدولي وبنك التنمية االسيوي ، وهي على التوالي ،

افة الى تقديم الصين هدف مأل الفجوة االستثمارية  ، ض، باالكما يعتقد المحللينمن الدول المشاركة والذي سببه  لهالدعم المقدم 

هو االحباط الذي تعاني منه الكثير من الدول بسب السياسة والمكائد التي تتدخل في عمليات التمويل المالي من قبل البنك الدولي 

 واليابان بمصالح وأحتياجات  الدول الغربية با ما تكون الموافقة على تلك التمويالت مرتبطا  وبنك االستثمار االسيوي ، حيث غال

الى تأخير متعمد ومتكرر احيانا ، بحجة التحقق  يلدول المقترضة ، االمر الذي يؤدل وأهمية المشاريع دون النظر الى مصالح

 . ، وما الى أخره معايير التسليفصحة االلتزام بمن 
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 .... في العلنمواقف الواليات المتحدة 
 

 
 

رفضها لهذا المشروع ، اال ان مواقفها العلنية ، بل   AIIBعن المشاركة في بنك  بالرغم من غياب الواليات المتحدة وابتعادها

وأنما  ية ،تخوفها الحقيق تخوفا أو تعلن عن أسباب ال تبدي الواليات المتحدة! الموقف الحقيقي ، ففي العلن  تبين الموثقةوالسرية 

على ، وتدعي ان ليس لها أعتراضا  AIIB من ركاكة او عدم رصانة حاكمية البنك التخوفتشير الى ان سبب عدم التحاقها هو 

المتواجدين أصال في السوق المقرضين الدوليين لمعايير AIIB بنك معاييرمدى تطابق  وأنما تحفظها علىأصل أنشاءه ، 

، اشارة الى البنك الدولي وبنك يهيمنون على شكل تلك المقاييس التي تدعى الواليات المتحدة التمسك بها ذينالدولية وال  

وقبل انتمائها كدولة مساهمة ، طالبت الحصول على ضمانات لتطبيق المعايير التي  العلن !!االستثمار االسيوي ، وطالبت في 

  !. تدعي أهميتها

على ان  القول، كررت  AIIB بنك  وتعبيرا عن عدم رضى الواليات المتحدة على قرار المملكة المتحدة المشاركة كمساهم في 

 ، وان ال علم للواليات المتحدة بقرار المملكة المتحدة بااللتحاق.  AIIBبخصوص مقاييس وممارسات بنك   انرالبلدين لم يتحاو

سيكون صارما في تبني أفضل الممارسات الدولية وتلك التي تتبناها  AIIBصين على ان بنك هذا  في الوقت الذي تصر فيه ال

سوف لن يبقى سببا وجيها لالعتقاد بغير  بهذا فأنهمؤسسات مثل البنك الدولي. وأنه سيتم وضع البنك تحت مراقبة دقيقة وجادة ، 

 .، كما يصف ذلك المسؤولون الصينيون ذلك

 

 المتحدة في الخفاء...مواقف الواليات   
 

 
 

الى في أغلبها دعاءات العلنية التي تشير أما في ما وراء الكواليس ، اي في الخفاء ، فأن الواليات المتحدة ال تبدي قلقا لتلك اال

وامتعاض الواليات  تمويه على االسباب الحقيقة العتراضال الغاية منها ،، أدعاءات أهمية التأكد من تطبييق المعاييرالدولية

تنامي دور الصين لفي عدم رغبتها ،  قلقها الحقيقيللبلدان االسيوية ، وانما ينحسر  البنيويةالمتحدة من أنشاء الصين لبنك التنمية 

،  ومواصلة الصين في نموها كقوة عالمية، في ظل هذه التوقعات و النجاح. في الشؤون الدولية ، اذا ما كتب لذلك البنك وتأثيره 

على دورها في التنمية اآلسيوية ، وكبح جماح الهيمنة الصينية المتوقعة ، وكذلك  ظالعمل للحفاعلى الواليات المتحدة  فأن 

 .في السر ، كما يراه االمريكيون الحفاظ على الدوالر كعملة عالمية رئيسية

 

كونة االداة التي يمكن من التهديدين   نواةهو من  AIIBأن هذان االمران هما ما يشكل القلق الحقيقي للواليات المتحدة وأن بنك 

وبالتالي تمكن الصين من لعب دورا اكبر في الشؤون الدولية ،  وهما نمو التنين االقتصادي الصيني، اال هماخالل تحقيق

والتي لها أصال  ان أيضا ،ويشمل هذا التخوف الياب .واالخطر من ذلك بكثير هو التحرر من الدوالر كعملة أحتياطية وحيدة

 موقع قدم في السوق االسيوي الكبير.
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 االسيوية االسيوية موقع الصين بالنسبة للدول                               2013لعام  صينة في العالم واسياحجم االستثمارت ال                           

 

 

 للدول المقترضة ا الواليات المتحدة كممول أساسم، والتي تهيمن عليه ADPمن خالل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و 

، ، فإنها  المتوائمة مع المصالح الغربيةالمالية تلك المؤسسات لحاكمية األغلبية ال، وكذلك استخدام الواليات المتحدة نفوذها في 

في  دون غيرها مشاريع محددةل قروض التنمويةال وأقرار فرض سطوتهاتتمكن من اي البنوك تلك والسلطات على حد سواء ، 

 ادورا مشابه  كذلك ، وتلعب اليابان. تحقيق مصالحها التنمويةلما تراه تلك الدول ل ، دون االخذ بعين االعتبارعلى أقل تقدير آسيا

، خصوصا تلك المتعلقة بحاكمية أدارته والتي يشكل اليابانيين فيها الضعف بالنسبة للمساهمين  التنمية االسيويفي بنك 

، فأن ما يقلق الواليات المتحدة حقا  ، هو امكانية ان تلعب الصين  AIIB حالة تواجد مؤسسات مصرفية مثلأما في االخرين. 

 ما اليمكن تطويره في أسيا.دورا كبيرا وان تتمكن من استخدام نفوذها لتقرير ما يمكن و

 

واليات المتحدة كدولة عظمى الدول االسيوية من النظر الى ال تحول أمكانية الواليات المتحدة هي تزيد من قلقان الخطورة التي 

ان  الترغب في الواليات المتحدةوأن مر في غاية الحساسية ، الاأذن ف... في المنطقة. لهم ، الى النظر الى الصين كقائد جديد

 .  افه ان أمكنق، بل تسعى جادة الى تعثره وأي تراه

 

ها في تلك المنطقة ، خصوصا اذا توخوف الواليات المتحدة من فقد هيمن، طبيعة الصراع االقتصادي على اسيا  تتضحمن هنا 

في المنطقة خصوصا والعالم عموما ، والذي يزيد من  ،ما أخذنا بعين االعتبار الدور العسكري واالقتصادي المتنامي لروسيا 

 قلق الواليات المتحدة على السواء.
 

 
 

ة في دوالذي ال تفصح عنه الواليات المتح للدول االسيويةصين المتوقعة الباإلضافة إلى هذا القلق الحقيقي والمتزايد من قيادة 

كعملة  وصعوده التهديد المتزايد لقيمة اليوان الصيني أضافيا أخر منفهنالك خوفا ،  AIIBالعلن، فأن ترددها المشاركة في بنك 

، من أنتزاع موافقة  2015نوفمبر من عام يه. والننسى ان الصين سعت ونجحت في عالمية... وهذا خطر أكثر تأثيرا من سابق

 لقياسية.على أعتبار اليوان عملة من العمالت الصعبة في سلة العمالت اIMF  صندوق النقد الدولي  

 
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، والدوالر األمريكي مستمر في الحفاظ على مكانته كعملة احتياطية اساسية في العالم . أما  

في حالة استمرار الصين في نموها االقتصادي ونجاحها في التمدد في السوق االسيوية ،  فأن ذلك يقدم دعما لقيمة اليوان 
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لهذا فان القيام بدوره االستثماري في البنى التحتية االسيوية.    AIIBالصيني ومكاسب مقابل الدوالر ، في ظل أستمرا بنك 

 قيمة الدوالرعلى  للحفاظ بنك   ، والتي تشكل بالضرورة ضغوطا أضافيةالالواليات المتحدة تبدي قلقا شديدا من تنامي قدرات 

لواليات المتحدة تجنب سوف لن يسمح لعلى الدوالر كعملة احتياطية في العالم ، وأن أنخفاض الطلب رئيسية ة احتياطيكعملة 

 .في العالم قيمتها امام العمالت االخرى ، بل قد يؤدي الى أنحسارها او أنتهاء دورها كعملة أحتياطية رئيسةانخفاض 
 

 
 

الدبلوماسي خلف  الى التحرك هااالراء غير المعلنة دفعت، فأن  الغاية في التعقيد والمقلقة بالنسبة للواليات المتحدة لهذه االسباب

ان  صراحة التي اعلنت، والتأثير على مشاركة بعض الدول  محاوالتها  ، من خالل AIIBبنك  ضد مصالح ، والعمل الجدران

منها المملكة المتحدة وأستراليا واليابان ض، وب AIIBن اجل االبتعاد عن بنك الواليات المتحدة تمارس الضغوط عليها م

الغير واقعية ، فأن القلق الحقيقي في السر !! للواليات المتحدة  العلنية وبعيدا عن التصريحات والمبرراتوكوريا الجنوبية. 

الصيني ، وليس الركون الى التعبير  والتنين البنكقدرات  تنامي تحاول من خاللها منع في أتخاذ مواقفالذي قدمناه ، حفزها 

 عن القلق لوحده.
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