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• توطئة:	
أهم  بـ)SDGs1( واحدة من  املعروفة    2030  - 2015 املستدامة  التنمية  تُعدُّ خطة 
اخلطط اليت تسعى إلنقاذ العامل من التدهور الذي حلق به يف أعقاب الثورة الصناعية، وما شهده 
َرت أول  القرن العشرين من حربي عامليتي اختلفت يف أساليبها عن كل احلروب السابقة، حي ُفجِّ
قنبلة ذرية يف اتريخ البشرية لتتواىل من بعدها التجارب النووية يف مشارق األرض ومغاربا، وتزداد 
أخطارها وإرثها الثقيل شيئاً فشيئاً؛ ولعل القبة اإلمسنتية يف جزر املارشال وما حتويه من نفاايت نووية 
تُعدُّ من أكب األخطار اليت تداهم العامل على حد تعبري )غوتريش( -األمي العام لألمم املتحدة- ممَّا 
يستدعي تكاتف اجلميع على وجه البسيطة أبسلوب تكاملي واٍع يسعى لتجميع موارد التمويل، 
ويرتقي بنفسه عن طريق املعرفة وتبادل اخلبات؛ إلجناح اخلطة موضوعة البحث يف أعاله عن طريق 
التبين احلقيقي ملتضمنات اهلدف )17( وغاايته2؛ وما ينطوي عليه من مبادرات متعددة ألصحاب 
املصلحة تنهض با احلكومات واملنظمات الدولية واجملموعات الرئيسة، وكل اجلهات األخرى اليت 

حتت مسمى أصحاب املصلحة. 
 واحدة من تلك املبادرات أُْعِلَن عنها من قبل رئيس اإلدارة األمريكية جو ابيدن، ومحلت 
عنوان مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار )PGII( اليت جاءت كمخرج 
رئيس من خمرجات قمة الدول السبع )G7(3 األخرية هناية حزيران/ يونيو 2022 املنصرم، واملقامة 
إجياد  وكيفية  املستدامة،  التنمية  التداول يف شراكات  أجل  من  األملانية  البافارية  األلب  يف جبال 
احللول الناجعة للتخفيف من وطأة املشكالت اليت جتابه دول العامل؛ إذ دارت احلوارات حول عديد 
1. SDG Goals - Global Sustainability Goals

2. تتطلب خطة )SDGs( شراكات على مجيع األصعدة بدءاً من اجملتمعات احمللية وصواًل إىل اجملتمع الدويل ترتكز يف رؤيتها 
وصلب مهماهتا على وضع البشر وبيئتهم اليت يعيشون عليها أول أولوايهتا.. إذ حتتاج عديد من مناطق العامل إىل املساعدات اإلنائية 

لتشجيع النمو والتجارة .. إال أنَّ مستوايت املساعدة تنخفض، والدول املاحنة مل تِف بتعهدها بزايدة متويل التنمية.
3. ملتقى سياسي حكومي دويل يضّم كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، والياابن، واململكة املتحدة، والوالايت املتحدة. ويُعدُّ أعضاء 

اجملموعة أكب االقتصادات املتقدمة يف العامل َوْفقاً لصندوق النقد الدويل، وأغىن األنظمة الدميقراطية الليبالية.

المعلن والمخفي من آفاق الشراكة بشأن البنية التحتية 
العالمية واالستثمار
عماد صالح الشيخ داود *

*  ابحث.
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من القضااي ومن أمهها: ))إعادة إعمار أوكرانيا، واالنتعاش االقتصادي العاملي، ومشكالت املناخ، 
وتعزيز الدميوقراطية، واستثمارات البنية التحتية((. يف مسعى من قبل دول الشمال الصناعية الغنية 
لتعزيز الواقع الدويل للتنمية املستدامة، ومعاجلة البنية التحتية يف دول اجلنوب النامي )َوْفق األهداف 
 Build Back( اليت وردت كنسخة معدلة عن مبادرة إعادة بناء عامل أفضل .)املعلنة للمبادرة

Better World )B3W(( املعلن عنها يف ختام قمة )G7( للعام املاضي 2021. 
• 	:)PGII( ما

تعود الشراكة بشأن البنية التحتية العاملية واالستثمار )PGII( يف أصلها إىل رؤية البانمج 
االنتخايب للرئيس األمريكي احلايل جو ابيدن، واهتمامه بقضية التغيري املناخي على عكس ما كانت 
عليه إدارة سلفه الرئيس السابق دوانلد ترامب4، اليت أكدها بتتويج ابكورة أعماله فور وصوله إىل 
يُِعيد  مرسوم  بينها  من  تنفيذية  أوامر  الدستورية إبصدار سلسلة  اليمي  أدائه  بعد  األبيض  البيت 
املناخي  التغريُّ  »سنكافح  قائاًل:  بعدها  من  ليصرح  املناخي  ابريس  اتفاق  إىل  املتحدة  الوالايت 
كما مل نفعل هنا من قبل”5. ما محله يف قمة حزيران لدول )G7( على إعالن خطته اجلديدة، 
ا سُتظهر الفائدة امللموسة للشراكة مع الدميوقراطيات  وبصحبته قادة دول اجملموعة؛ الذين أكَّدوا أهنَّ
ملساعدة الدول النامية على التعامل مع الصدمات االقتصادية النامجة عن جائحة )الكوفيد -19(، 
وتبعات احلرب الروسية األوكرانية.. يف ظل مساعي حثيثة  لتعبئة )600( مليار دوالر أمريكي من 
التمويل حبلول العام 2027؛  لتقدمي مشاريع بنية حتتية شفافة تسمح بتغيري الواقع يف الدول النامية 
املستهدفة ضمن شراكة عاملية جديدة ليست هي ابملساعدة، وال ابلعمل اخلريي، بل عب االستثمار 
الذي سيحقِّق العوائد للجميع مبا يف ذلك الشعب األمريكي، ويعّزِز كل االقتصادات على حد تعبري 
د االستثمارات اإلسرتاتيجية يف اجملاالت احليوية  الرئيس صاحب اخلطة الذي أوضح أنَّ خطته حتشِّ
مبا  أي:  مليار دوالر،   )200( قدرها  أمريكية  املشرتك مبسامهة  العاملي  املستدامة، واألمن  للتنمية 
يعادل الثلث من املبلغ الكلي املرصود على مدى السنوات اخلمس املقبلة عن طريق املنح والتمويل 
الفيدرايل واالستفادة من استثمارات القطاع اخلاص. كما أكد البيت األبيض عن طرق إصداره 
)لورقة حقائق خمصَّصة ملخاطبة اجلمهورFact Sheet ( على أنَّ الوالايت املتحدة ساعية لتقدمي 
بنية حتتية مستدامة عالية اجلودة تسمح إبحداث فروقات جوهرية يف حياة سكان البسيطة، وتقوي 
سالسل التوريد وتنوعها، وختلق فرصاً للعمل واألعمال التجارية للمواطن األمريكي مبا يعّزِز األمن 

4. https://www.bbc.com/arabic/world-54748362
5. https://2u.pw/H7y41

https://www.bbc.com/arabic/world-54748362
https://2u.pw/H7y41
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القومي للوالايت املتحدة عن طريق أربعة جماالت يوضحها املرتسم اآليت: 
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واقع يف لتقدمي مشاريع بنية حتتية شفافة تسمح بتغيري ال؛   2027من التمويل حبلول العام    أمريكي مليار دوالر   (600)
بل عرب االستثمار الذي   ،وال ابلعمل اخلريي  ، شراكة عاملية جديدة ليست هي ابملساعدة  املستهدفة ضمن الدول النامية  

ز كل االقتصادات على حد تعبري الرئيس صاحب اخلطة ، ويعز ِّ األمريكيق العوائد للجميع مبا يف ذلك الشعب  سيحق ِّ 
العاملي املشرتك   واألمنسرتاتيجية يف اجملاالت احليوية للتنمية املستدامة،  اإل  د االستثماراتخطته حتش ِّ   أنم   أوضحالذي  

الثلث من املبلغ الكلي املرصود على مدى السنوات اخلمس   مبا يعادل   : أي  ،مليار دوالر   ( 200)   ا قدره  أمريكية مبسامهة  
 عن طرق   األبيضكد البيت أ . كما املنح والتمويل الفيدرايل واالستفادة من استثمارات القطاع اخلاص عن طريقاملقبلة 

لتقدمي بنية حتتية   ساعيةالوالايت املتحدة    نم أ على    ( Fact Sheetصة ملخاطبة اجلمهورصداره )لورقة حقائق خمصم إ
ن البسيطة، وتقوي سالسل التوريد وتنوعها، وختلق فروقات جوهرية يف حياة سكا   إبحداث مستدامة عالية اجلودة تسمح  

املتحدة  األمن ز  مبا يعز ِّ   األمريكي التجارية للمواطن    واألعمال للعمل    فرصا   ربعة جماالت أ  عن طريق   القومي للوالايت 
 يت: يوضحها املرتسم ال 

 
  

المناخ وأمن الطاقة التصال الرقمي

النظم الصحية واألمن الصحي  المساواة واإلنصاف بين 
الجنسين

PGII

وهي اجملاالت نفسها اليت أكدهتا مبادرات )G7( السابقة عن طريق التمويل الرمسي احملدود؛ 
لتحفيز حجم أكب من رأس املال اخلاص على املسامهة ضمن أسلوب خمتلف عن سائر املبادرات 

العاملية ال سيَّما تلك القادمة من الشرق اآلسيوي األصفر.
مليار   )600( مبوازنة  البحث جاءت  )PGII(  موضوعة  أنَّ شراكة  إىل  اإلشارة  جتدر 
دوالر، وهي موازنة منخفضة، بل فقرية إزاء ما كان مرصوداً ملبادرة اجملموعة للعام املنصرم 2021، 
واملعروفة بـ)B3W( اليت كان من املؤمَّل أن يكون حجم متويلها )40( تريليون دوالر أمريكي؛ 
لسد االحتياجات العاملية يف البنية التحتية. يعود مرد هذا التخفيض إىل أنَّ املشكلة لقادة جمموعة 
م يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ إلظهار معاجلتهم لألزمة االقتصادية العاملية. يف ظل ما يسببه  السبع أهنَّ
ارتفاع أسعار الوقود واملواد الغذائية يف خماوف من اجلوع واالضطراابت يف مجيع أحناء العامل ال سيَّما 
ه أصابع االهتام يف هذا إىل الغرب؛ ما حيمل دول قمة جمموعة السبع على  أنَّ بعض الدول توجِّ
اإلنائية،  )املساعدات  العامل عب  أحناء  البلدان يف مجيع  تعمل على مساعدة  ا  نفسها أبهنَّ إثبات 
وإعادة هيكلة الديون، ومتويل املناخ، واملساعدة يف إجياد مصادر بديلة للطاقة، وبطبيعة احلال، بذل 
جهود جديدة إلخراج احلبوب من موانئ أوكرانيا( كأهداف معلنة للشراكة اجلديدة اليت ضمت 
 ،)B3W( فضاًل عن )Global Gateway و ، )GCI بي ظهرانيها مبادرتي اثنتي هي
َوْفقاً التفاق مسبق بذا الصدد تضمن مخسة مبادئ توافقت عليها دول اجملموعة يف كانون أول/ 

ديسمب2021 هي: 
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لتحفيز حجم أكرب من   ؛التمويل الرمسي احملدود  عن طريقالسابقة    (G7) مبادرات    هتااليت أكد  نفسها   وهي اجملاالت 
املال اخلاص على املسامهة ضمن  أر  العاملية ال  سائرخمتلف عن    أسلوب س  القادمة من الشرق سيم   املبادرات  ما تلك 

 األصفر.   السيوي

 منخفضة،   وهي موازنة   ، مليار دوالر  ( 600)  مبوازنة موضوعة البحث جاءت     (PGII)شراكة    أنم ىل  إ   اإلشارة جتدر  
يكون   أنل  املؤمم   كان من اليت    (B3W)بـ  واملعروفة ،  2021ملبادرة اجملموعة للعام املنصرم    مرصودا    ما كان  زاء إبل فقرية  

 أنم ىل إ مرد هذا التخفيض  يعود    التحتية.لسد االحتياجات العاملية يف البنية    ؛ أمريكيتريليون دوالر    ( 40) حجم متويلها  
يف ظل ما ألزمة االقتصادية العاملية.  معاجلتهم لإلظهار    ؛ م يواجهون ضغوطا  متزايدةاملشكلة لقادة جمموعة السبع أهنم 

بعض   نم أ ما  سيم   الارتفاع أسعار الوقود واملواد الغذائية يف خماوف من اجلوع واالضطراابت يف مجيع أحناء العامل    يسببه
ا تعمل على هنم أب  نفسها  ثباتإعلى  جمموعة السبع  قمة  دول    ما حيمل  ؛إىل الغربيف هذا  ه أصابع االهتام  الدول توج ِّ 

املساعدات اإلمنائية، وإعادة هيكلة الديون، ومتويل املناخ، واملساعدة يف مساعدة البلدان يف مجيع أحناء العامل عرب )
كأهداف معلنة   (إجياد مصادر بديلة للطاقة، وبطبيعة احلال، بذل جهود جديدة إلخراج احلبوب من موانئ أوكرانيا

اليت    فضال  عن   (Global Gatewayو    ، (GCIهي    اثنتنيرتني  مبادضمت بني ظهرانيها  للشراكة اجلديدة 
(B3W) َو مخسة    قا  ف  ،  تضمن  الصدد  هبذا  مسبق  يف كانون    مبادئ التفاق  اجملموعة  دول  عليها   / أولتوافقت 

  :هي 2021ديسمرب

 
 

مبادىء اتفاق 
2021ديسمبر 

الستثمار في البنية التحتية كاولوية/ التغيير التدريجي في الطموح

الدولية+ الشراكات اإلقليمية

جودة المعايير + القيم القوية

توسيع نطاق التمويل

نظام متماسك

• PGII(، و BRI( وسياسة التطاحن الناعم:	
واالستثمار  العاملية  التحتية  البنية  لشراكة  املعلنة  األهداف  إىل  السالفة  السطور  يف  ُأِشرَي 
اليت ترّوِج هلا دول قمة )G7(، لكن ثنااي التصرحيات حتمل رسائل أخرى تنطوي على سياسات 
 6Belt and Road Initiative والطريق احلزام  مبادرة  رائدة  الصي  مع  الناعم  التطاحن 
BRI((.. ولعل دعوة دول جمموعة السبع إىل الدول النامية للشراكة مع الدميوقراطيات متثِّل إشارة 
واضحة أبنَّ اهلدف هو الوقوف ابلضد من الصي اليت تتبىنَّ نظام احلزب الواحد يف إدارة احلكم. 
كما يُعدُّ أتكيد أمهية الشراكة لتعزيز األمن القومي األمريكي داللًة أخرى على األهداف غري املعلنة 
هلذه الشراكة يف ظل التنافس األمريكي الصيين يف منطقة )االندو ابسفيك(7، الذي أسفر عن توقيع 
ن العام 2021 ما بي الوالايت املتحدة وأسرتاليا وبريطانيا؛ وإعالن  اتفاقية االوكوس األمنية إابَّ
اإلسرتاتيجية األمريكية ملنطقة )اإلندو–ابسيفيكIndo–Pacific(8 يف 11 فباير 2022 اليت 

حدَّدت مخسة أهداف كبى للوالايت املتحدة كما موضح يف الشكل اآليت:

6. تعاجل مبادرة احلزام والطريق »فجوة البنية التحتية« ومن َثَّ لديها القدرة على تسريع النمو االقتصادي عب منطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ وأفريقيا ووسط وأورواب وشرقها، يقدر تقرير من جملس املعاشات العاملي )WPC( أنَّ آسيا -ما عدا الصي- تتطلب ما 

يصل إىل )900( مليار دوالر من استثمارات البنية التحتية سنوايً على مدى العقد املقبل.
7.هي املنطقة اليت متتد من ساحل احمليط اهلادي إىل احمليط اهلندي، وتُعدُّ موطناً ألكثر من نصف سكان العامل، ومتثل حنو ثلثي 

اقتصاد العامل، ويوجد با سبعة من أكب اجليوش العاملية. 
 ،.https://www.interregional.com ،8. حنان نبيل: مالمح اإلسرتاتيجية األمريكية جتاه منطقة االندو–ابسيفيك

ُشوِهَد يف 23/ متوز / 2022. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://www.interregional.com
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• )PGII،    وBRI) وسياسة التطاحن الناعم: 

رَي    (، G7) دول قمة   ج هلااملعلنة لشراكة البنية التحتية العاملية واالستثمار اليت ترو ِّ   األهداف ىل  إ   السالفة   السطور   يف أ شِّ
لتطاحن الناعم مع الصني رائدة مبادرة احلزام والطريق سات ااتنطوي على سي  أخرى لكن ثنااي التصرحيات حتمل رسائل  

6Belt and Road Initiative (BRI)  النامية  إ.. ولعل دعوة دول جمموعة السبع الدول  للشراكة مع ىل 
 إدارة نظام احلزب الواحد يف  اهلدف هو الوقوف ابلضد من الصني اليت تتبّنم   واضحة أبنم   إشارة ل  متث ِّ   الدميوقراطيات

غري املعلنة هلذه الشراكة   األهدافعلى    أخرى  داللة    األمريكيالقومي    األمنالشراكة لتعزيز  مهية  أ  أتكيد   ي عد  كما    .احلكم
ن العام ابم إ  األمنيةسفر عن توقيع اتفاقية االوكوس  أالذي    ،7الصيين يف منطقة )االندو ابسفيك(   األمريكييف ظل التنافس  

–Indoابسيفيك–)اإلندو ملنطقة   األمريكية سرتاتيجية  اإل  وإعالن؛  وبريطانيا  وأسرتالياالوالايت املتحدة    ما بني  2021
Pacific )8    يتللوالايت املتحدة كما موضح يف الشكل ال دت مخسة أهداف كربى  اليت حدم   2022فرباير    11يف : 

 
 

م  تعالج مبادرة الحزام والطريق "فجوة البنية التحتية" و 6 ووسط   وأفريقيا آسيا والمحيط الهادئ لديها القدرة على تسريع النمو القتصادي عبر منطقة من ث 
مليار دولر من استثمارات    (900) تتطلب ما يصل إلى    -الصين  ما عدا-آسيا    أن   (WPC) ، يقدر تقرير من مجلس المعاشات العالميوشرقها وأوروبا

 . على مدى العقد المقبل البنية التحتية سنويا  
موطنا  ألكثر من نصف سكان العالم، وتمثل نحو ثلثي اقتصاد العالم، ويوجد    عد  يط الهادي إلى المحيط الهندي، وتُ المنطقة التي تمتد من ساحل المح هي7

   .بها سبعة من أكبر الجيوش العالمية
 
 .  2022/ تموز / 23في  د  هِ وشُ   ،https://www.interregional.com.، باسيفيك– ندوتجاه منطقة ال  األميركيةستراتيجية  حنان نبيل: مالمح اإل  8
  

 

2022أهداف اإلستراتيجية األميركية لمنطقة االندو باسفيك 

باسيفيك حرًة ومفتوحًة ومتقدمةً –الحفاظ على منطقة اإلندو

تشبيك الروابط والجسور مع الحلفاء داخل المنطقة وخارجها

باسيفيك–تشجيع االستثمارات والنمو االقتصادي في اإلندو

تعزيز األمن والقدرات الجماعية لتحقيق الردع الموسع في المنطقة

بناء قدرة إقليمية على الصمود أمام التهديدات العابرة للحدود

وحتت هذه األهداف وضعت الوالايت املتحدة وحلفائها عشر آليات لتنفيذها َوْفق تسلسها يف 
الشكل يف أدانه:
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 : أدانهيف  تسلسها يف الشكل    َوف ق ليات لتنفيذها  آوضعت الوالايت املتحدة وحلفائها عشر   األهدافوحتت هذه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل الدول اليت إعلى القيام جبوالت خاصة ابلشراكة    األمريكية   اإلدارة كثري من مساعي    تنصب    ، أخرىمن انحية  
 (PGIIوالتحول حنو  (BRI) ىل مبادرة احلزام والطريق  إ ما مع توجهاهتا للحد من اللجوء    ىل حد   إ متوافقة    اإلدارةجتدها  

االجتماعية السلبية، ونقص الشفافية واستشراء  الاثر البيئية و   بكثري من املتسبب  كـ)بديل صحي( عن التمويل الصيين    (
ابة االستثمارات الصينية جذم   ابتتِّ ، كما  لعديد من  احلكومات يف مجيع أحناء العامل حماصرة ابلديون     الفساد، وجعله

القيام جبوالت خاصة  اإلدارة األمريكية على  من انحية أخرى، تنصبُّ كثري من مساعي 
ابلشراكة إىل الدول اليت جتدها اإلدارة متوافقة إىل حدٍّ ما مع توجهاهتا للحد من اللجوء إىل مبادرة 
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احلزام والطريق )BRI( والتحول حنوPGII( ( كـ)بديل صحي( عن التمويل الصيين املتسبب 
بكثري من اآلاثر البيئية واالجتماعية السلبية، ونقص الشفافية واستشراء الفساد، وجعله  لعديد من  
ابة بصورة  احلكومات يف مجيع أحناء العامل حماصرة ابلديون، كما ابتِت االستثمارات الصينية جذَّ
خاصة للبلدان اليت لديها سجالت ضعيفة يف جمال حقوق اإلنسان، ومستوايت عالية من الفساد، 
وذلك ألنَّ شروطها أكثر مرونة، وأقل تقييداً   ابللوائح على وجه التحديد )َوْفق االدعاء األمريكي(9.

• 	:)PGII( التحدايت اليت تواجه
نيات؛  من   )G7( السبع  جمموعة  أعلنته  وما  اجلديدة،  للشراكة  ابيدن  إدارة  محاسة  مع 
الناجز يف مقدمتها الصعوابت احمللية  التنفيذ  النامية، إال أنَّ حتدايت كثرية جتابه  الدول  ملساعدة 
خطة  على  أنفسهم  الدميقراطيي  من  مجهرة  اعرتاض  ومنها  األمريكية،  املتحدة  الوالايت  داخل 

)B3W( ث )PGII( اليت تُعدُّ من أشد الضغوط على إدارة ابيدن10. 
املناخ  ر مؤسسة )E3G( -وهي مؤسسة فكرية معنية بدراسات  من انحية أخرى، تؤشِّ
َر على اخلطط الثالث  والسياسات واالقتصاد- عقبات عديدة تواجه الشراكة اجلديدة، سبق أن ُأشِّ

اليت اندجمت يف PGII(( كما موضَّح يف املرتسم اآليت11: 
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 ومستوايت عالية من الفساد، وذلك ألنم   ، للبلدان اليت لديها سجالت ضعيفة يف جمال حقوق اإلنسان   ة خاصصورة  ب
 .9( األمريكياالدعاء    َوف ق)على وجه التحديد   ابللوائح  وأقل تقييدا    ،شروطها أكثر مرونة

 

 :(PGII)التحدايت اليت تواجه   •
 ،ملساعدة الدول النامية  ؛ نيات  من ( G7) علنته جمموعة السبع  أ وما   ، ابيدن للشراكة اجلديدة  إدارةمحاسة   مع
 ومنها   ،األمريكيةيف مقدمتها الصعوابت احمللية داخل الوالايت املتحدة  حتدايت كثرية جتابه التنفيذ الناجز    أنم   إال 

على   أشد الضغوطمن    عد  ت    يت ال  (PGII)  ث   (B3W) على خطة  أنفسهم  اعرتاض مجهرة من الدميقراطيني  
 . 10ابيدن  إدارة

 - وهي مؤسسة فكرية معنية بدراسات املناخ والسياسات واالقتصاد-  (E3G)  ر مؤسسة تؤش ِّ   ،أخرىمن انحية  
رَ   ن أ سبق    ،ةتواجه الشراكة اجلديد عديدة  عقبات   كما   ( (PGIIعلى اخلطط الثالث اليت اندجمت يف    أ ش ِّ

 : 11يت ح يف املرتسم الموضم 

 

 
9 Patsy Widakuswara : 'Build Back Better World': Biden's Counter to China's Belt and Road , www.voanews.com 

7/2022م 23شوهدت بتاريخ    
 
 

 المصدر نفسه   10
11 GCI  , Global Gateway , B3W . 

(المال )
عاألخطار المالية المرتبطة بالمشاري

(السبل )
ياألخطار الدولة على المستوى السياد

(                            التواصل)

تطوير خط أنابيب المشروع

من أين سيأتي ؟•
ل؟وهل يشكل ذلك التزامات جديدة على الدو•

ق؟• كيف سُينس 
وأين سُيعش ق؟•

ب ط التمويل بالمشاريع• ؟كيف سُير 
ب ط المنصات القطرية و• الُحزم؟وكيف سُير 

9. Patsy Widakuswara:  ‹Build Back Better World›: Biden›s Counter to China›s 
Belt and Road , www.voanews.com     7/2022شوهدت بتاريخ 23 م

10.  املصدر نفسه.
11. GCI  , Global Gateway , B3W. 

https://www-voanews-com.translate.goog/author/patsy-widakuswara/yjkqy?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op,sc
http://www.voanews.com
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كما يصف الباحث )Conor M. Savoy( من مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية 
)CSIS( يف واشنطن هنج )PGII( أبنَّه مقامرة: تقوم على فكرة أنَّ التمويل الرمسي ميكن أن 
خيفِّف ما يكفي من األخطار حبيث يشعر رأس املال اخلاص براحة أكب يف االستثمار يف املشاريع 
ا حقيقة، ممَّا يشكِّل  احملددة. لريدف حديثه قائاًل: حىت اآلن، ما تزال هذه الفكرة واعدة أكثر من أهنَّ

حتدايً إزاء التطبيق الناجز12.
أداة  ا  أبهنَّ  )PGII(للـ املعاكسة  النظر  توصيف وجهات  من حتدايت  تقدَّم  ما  على  يُزاد 
جيوسياسية هتدف إىل تكثيف نزعات الفصل وهي وسيلة ملواجهة مبادرة احلزام والطريق )BRI(؛ 
ومن غري املرجَّح أن تؤيت مثارها يف ظل مواجهة دول جمموعة السبع وجمتمعاهتا حتدايت اقتصادية 
ضخمة، يتعذَّر معها تعبئة موارد الدولة ألغراضها بعد الفشل الذريع الذي أظهرته )B3W( يف 
مجع املبالغ الكافية لسد الفجوة العاملية يف البىن التحتية والبالغة )40( تريليون دوالر، إذ مل جُيَْمع 
أكثر من )6( ماليي دوالر يف السنة املاضية، وهو مبلغ زهيد إزاء ما يواجه العامل من حتدايت. يف 
الوقت نفسه، يصعب تعبئة املوارد اخلاصة؛ ألنَّ املنظمات اخلاصة مدفوعة ابلربح وليس السياسة. 
ما يظهر أبنَّ )PGII( تعمل فقط إلظهار أنَّ الوالايت املتحدة ما تزال لديها القوة واملوارد لتصميم 
املبادرات العاملية بعد فشل الغرب يف مواجهة روسيا، وهي وسيلة للرئيس األمريكي جو ابيدن؛ 
ليثبت للمواطني األمريكيي عزمه على مواجهة النفوذ السياسي املتزايد للصي يف حماولة جلذب 

الناخبي يف انتخاابت التجديد النصفي الوشيكة13.

12.Conor M. Savoy :  Future Considerations for the Partnership on Global 
Infrastructure and Investment  , www.csis.org.   23/7/2022 شوهدت بتاريخ
13  https://english.news.cn/20220630/e32db187f5fa4da2869bbdc8a36aea07
/c.html

شوهدت يف 23/7/2022

https://english.news.cn/20220630/e32db187f5fa4da2869bbdc8a36aea07/c.html
https://english.news.cn/20220630/e32db187f5fa4da2869bbdc8a36aea07/c.html
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• االستنتاج:	
على مدى السنوات الثالث املنصرمة مل تتمكن مبادرات جمموعة )G7( جمتمعة أو منفردة .  

البشرية  التحتية  البنية  العاملية، حىت على مستوى  التحتية  البنية  الدولية يف  تلبية االحتياجات  من 
ا مدار اهتمامهم، وال تدخل ضمن  )اللقاحات، وتعليم الفتيات( اليت يفتخر أعضاء اجملموعة أبهنَّ
دائرة اهتمام مبادرة الصي )BRI(، إذ ما زالت هناك حاجات ماسَّة للقاحات يف الدول النامية 
والفقرية للتخفيف من اآلاثر السلبية جلائحة الفايروس التاجي )كوفيد -19(،  ال سيَّما يف ظل 
النقص احلاصل يف لقاحات ألوبئة أخرى حىت على مستوى الوالايت املتحدة، ممَّا يتعذَّر معه اإليفاء 

ابلتزامات )PGII( من قبل دول اجملموعة ال سيَّما الوالايت املتحدة األمريكية.
يف .   اإلعمار  إلعادة  الوعود  وزيف  املتحدة،  الوالايت  سياسات  يف  الذريع  الفشل  بعد 

أفغانستان والعراق، وحماوالت متلص الوالايت املتحدة وحلفائها منها، وما يشوب املشاريع الدولية 
من اختالالت ابتت واضحة للعيان لدى جمتمعات الدول النامية، ُيْصِبح التسويق للمبادرة صعباً 

يف البقاع اليت قطعت أشواطاً يف العمل مع مبادرة احلزام والطريق الصينية.
يف أعقاب أحداث ابكستان يف ربيع العام 2022، أي: قبل انعقاد قمة جمموعة السبع .  

أبشهر وحماوالت التآمر األمريكي على حكومة عمران خان اليت كشف النقاب عنها )وكانت من 
أهم أسبابا التقارب الصيين– الباكستاين ضمن مبادرة احلزام والطريق واآلاثر االقتصادية لتطوير 
لبناء حتالفات عسكرية يف إطار الرابعية  ميناء غوادر على ابكستان( وما تزامن معها من سعي 
األمنية )QUAD(، واإلعالن عن اإلسرتاتيجية األمريكية يف منطقة االندوابسفيك ابتت صورة 
ا برانمج سياسي موجه ضد الصي أكثر ممَّا  األهداف احلقيقية للـ)PGII( تتضح أمام املتلقي أبهنَّ
هي خطة لتخفيض انبعااثت غازات الدفيئة  وإنقاذ العامل النامي.. وما السعي األمريكي للتقارب 
مع اهلند ضمن شراكة )PGII(، ووصف الرئيس ابيدن يف لقاء سابق له مع رئيس الوزراء اهلندي 
يف البيت األبيض أبنَّ العالقة بي اهلند والوالايت املتحدة هي بي أكب الدميوقراطيات يف العامل اليت 
ميكن أن تكون أقوى وأشد إحكاماً، ويستفيد منها العامل أبسره.. إال رسالة يفهم منها االنتقاد غري 
الصريح للنظام السياسي الصيين، ويعطي داللة أخرى على أنَّ الشراكة اجلديدة هي أسلوب جديد 

للمصارعة مع الصي، ووسيلة للحفاظ على األمن القومي األمريكي والغرب.
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ابت من الواضح )يف أعقاب حادثة تنازل سريالنكا عن أحد موانئها البحرية الذي  بلغت .  
تكلفته 1.4 مليار دوالر، وظل خاماًل إىل حدٍّ كبري إىل الصي يف 2017؛ لعدم القدرة على سداد 
دين األوىل لألخرية ومبوجب عقد إجيار مدته 99 عاماً( أبنَّ مبادرة احلزام والطريق )BRI( قد 
تـُْفِضي إىل تكبيل الدول بديون ثقيلة، وأبنَّ الذريعة اليت تتعكز عليها واشنطن وسائر دول جمموعة 
السبع لتسويق شراكتها )PGII( ابتت ذات بينة ميكنها االحتجاج با النتقاد الصي ومبادراهتا 
التنموية، لكنَّها يف الوقت نفسه تناست أبنَّ )PGII( وما سبقها من مبادرات للمجموعة مل يَر 
العامل هلا من آاثر ملموسة إال النزر اليسري؛ والباقي ال تعدو أن تكون إعالانت مدفوعة الكلفة 
تسوِّق لتمويل مشاريع التنمية يف دول العامل النامي، فضاًل عن دعوة ابيدن وقادة دول جمموعة السبع 
لبنوك التنمية متعددة األطراف )MDBs( للمسامهة يف التمويل األكب لشراكتهم املعلنة اليت تؤرخ 
هلا األايم واألفعال تكبيلها لدول العامل ابلديون، ث فرضها لسياسات تقشفية تزيد من أوجاع البلدان 

الفقرية، وترهن مصاحلها بتوجيهها يف وجه آخر للهيمنة الرأمسالية على الشعوب. 
• التوصيات:	

يف إطار تعدُّد املبادرات الدولية للنهوض أبهداف التنمية املستدامة، حتتاج الدول النامية . 1
السياسي إىل استحداث أجهزة تشاركية ال رمسية مستقلة، تعمل على  مهما كان صورة نظامها 
حتديد األولوايت، واحلاجات املهمَّة للدعم الدويل، وحتسب املنافع واخلسائر والتأثريات على أمنها 

القومي واإلقليمي قبل الشروع لالنتظام يف هذه املبادرات.
يف ظل حالة الصراع الدويل الناعم الذي ينحى حنو استخدام القوة كما هو حاصل يف ظل . 2

احلرب الروسية–األوكرانية يف بعض األحيان، والذي ينذر بتبلور عامل متعدد األقطاب تسعى قواه 
املتضادة الستقطاب دول العامل، ال مناص للدول النامية والفقرية إال ابلسعي إلعادة إحياء سياسات 
عدم االحنياز، وعدم الدخول يف سياسة األحالف العسكرية املزوقة بوعود إعادة التأهيل والتنمية. 

من غري املمكن للتنمية املستدامة أن تتحقق يف ظل عامل يسوده االنتهاك السافر حلقوق . 3
اإلنسان، والعيش حبرية وكرامة وتقرير املصري، إذ مل تثبت أفعال الرئيس ابيدن يف أعقاب أايم من 
االنتهاء على إعالن شراكة )PGII( عن احرتامه حلقوق اإلنسان وتصرحياته بذا الصدد يف زايرته 
لألراضي الفلسطينية احملتلة اليت ال تنسجم واملبادئ املعلنة للشراكة، فال تنمية مع سياسات فرض 

األمر الواقع، وإخضاع الناس ابلقوة.
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لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واالنتقال ابلشعوب النامية ملا هو أفضل، تتطلَّب أن . 4
ال  النامي،  العامل  إىل  املتقدم  العامل  من  التكنولوجيا  بنقل  يسمح  ما  على  االتفاقات  تنطوي كل 
سيَّما يف قطاع الطاقة النظيفة وتنقية املياه واالستغالل األمثل هلا، والزراعات احملمية، والتكنولوجيا 
الطبية، وغريها من القطاعات املرتبطة أبهداف التنمية املستدامة، مبا يفتح اجملاالت أمام التكامل 

االقتصادي الداخلي، واإلقليمي، وتطوير البىن التحتية من الداخل.


