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املقدمة

العالقات  لتعزيز  جديدة  بفكرة  ليست  الدولية  واملنتدايت  التجمعات  فكرة  أنَّ  شكَّ  ال 
وتوحيد املواقف بي الدول، بل ميكن عّدها إحدى مظاهر التنظيم الدويل اليت ترسخت يف إطار 
على  أم  اإلقليمي  املستوى  على  سواًء  الصور  من  عديداً  وأخذت  عقود،  منذ  الدولية  العالقات 

املستوى الدويل. 

وغالباً ما تنشأ التجمعات والتنظيمات الدولية َوْفقاً العتبارات مشرتكة عديدة، ال سيَّما تلك 
االعتبارات القيمية، أو املصلحية، أو كلتامها معاً، فنشأت املنظمات العاملية وتطورت مثل األمم 
املتحدة بوكاالهتا املختلفة، واملنظمات أو التجمعات القارية مثل االحتاد اإلفريقي واالحتاد األورويب، 

واإلقليمية مثل جامعة الدول العربية، وجملس التعاون لدول اخلليج العربية، وغريها. 

والسياسات  املواقف  العالقات، وتوحيد  لتنظيم  أخرى  الدولية صورًة  الساحة  كما عرفت 
اخلارجية، يتمثل بتشكيل اجملموعات الدولية وأتسيسها، اليت يشرتك أعضاؤها مبجموعة من املصاحل 
والقيم واألهداف، مثل: جمموعة العشرين، وجمموعة البيكس، مث أتيت جمموعة السبع )G7( اليت 
األقوى  الدميقراطية  »للدول  دولياً  لتمثِّل جتمعاً  املاضي؛  القرن  من  السبعينيات  عقد  ست يف  ُأسِّ
اقتصادايً« يف العامل، وهلذه اجملموعة مواقف وسياسات ختص عديد من القضااي والتحدايت العاملية، 
الدورية اليت تعقدها بصورة سنوية، وكانت آخر قمة هلا قد  تعلن عنها عن طريق آلية »القمم« 
عقدهتا يف والية ابفاراي األملانية هناية شهر حزيران/ يونيو 2022، وتضمنت مناقشة عديد من 
قضااي الساحة العاملية، تصدرهتا احلرب الروسية على أوكرانيا، ومن مث اإلعالن عن »مبادرة الشراكة 

من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار« وقضااي أخرى.

قمة مجموعة السبع ومبادرة »الشراكة من أجل البنية 
التحتية العالمية واالستثمار« المضامين والتوجهات

مثنى فائق مرعي*

*  أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية يف كلية العلوم السياسية– جامعة تكريت.
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تساؤالت عديدة تتبادر إىل الذهن عند احلديث عن توجهات جمموعة الدول السبع، وإعالن 
مبادرهتم للشراكة العاملية يف هذا الوقت، ولعل من هذه التساؤالت:

ما جمموعة السبع )G7( وَمن هم أعضاؤها؟- 

ماذا تبنت قمة دول السبع األخرية يف ابفاراي أبملانيا من مضامي وقضااي؟- 

ما مبادرة »الشراكة من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار«؟- 

هل متثل هذه املبادرة جزءاً من املواجهة الدولية مع الصي؟- 

 كل هذه التساؤالت ميكن اإلجابة عليها عن طريق دراسة املوضوع، وتتبعه مضامينه على 
النحو اآليت: 

أواًل - نشأة جمموعة السبع وتطورها:

متثل جمموعة السبع اليت تعرف مبسمى »7G« منتدى دويل أو جتمع ألكب سبع دول، 
ا دول دميقراطية، ومن حيث تطورها الصناعي واالقتصادي يف العامل، وتضم كل من:  من حيث أهنَّ
الوالايت املتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، والياابن، وكندا، وتستضيف االحتاد 
األورويب كضيف دائم الجتماعاهتا الدورية، ويشكِّل سكان الدول األعضاء يف اجملموعة ما نسبته 
)%10( من سكان العامل، كما ميثل حجم الدخل القومي هلا ما يقرب من )%45( من إمجايل 

الدخل القومي العاملي)1(.

ا  وتعود بداية تشكيل اجملموعة إىل عام 1973 وكانت تعرف ابسم »جمموعة املكتبة«؛ ألهنَّ
ست من قبل وزير اخلزانة األمريكي يف ذلك الوقت )جورج  تعقد يف مكتبة البيت األبيض، وُأسِّ
الغربية،  املالية لكل من الوالايت املتحدة األمريكية، وفرنسا، وأملانيا  شولتز(، وكانت تضم وزراء 
واململكة املتحدة الذين أجروا يف ذلك العام حماداثت فيما بينهم مبحاولة ملعاجلة اضطراب العملة، 
وانضمت هلذه احملاداثت الياابن، ومن مث حتولت االجتماعات إىل جتمعات ومؤمترات قمة لرؤساء 
هذه الدول منذ عام 1975، حينما اجتمعت ست دول منها مبؤمتر قمة ضم قادهتا، مث انضمت 
كندا للمجموعة بعد عام لتظهر اجملموعة مبسماها احلايل »جمموعة السبع« »7G«. واعتمدت 

 https://bit.ly/3Pw3uHB :؟، 30/5/2022، الرابطG 7 1 - انظر : من هم اعضاء جمموعة السبع

https://bit.ly/3Pw3uHB
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الدولية  الشؤون  ملناقشة  السنوية؛  القمة  مؤمترات  أو  الدورية،  الرائسية  االجتماعات  آلية  اجملموعة 
العامة واملصاحل املشرتكة، وتتوىل كل دولة من دول اجملموعة رائستها لعاٍم واحد، يبدأ من مطلع العام 
وابلتناوب، وتستضيف الدولة اليت تكون هلا رائسة اجملموعة مؤمتر القمة السنوي هلا والذي ميتد 
ست وإىل اآلن  ليومي على األغلب)2(، وقد عقدت دول اجملموعة حبدود )48( قمة منذ أن ُأسِّ

)انظر اجلدول رقم 1(. 

7G اجلدول رقم 1 قمم جمموعة السبع

رقم 
رقم الدولة املضيفةاتريخ االنعقادالقمة

الدولة املضيفةاتريخ االنعقادالقمة

الوالايت املتحدة27–28 يونيو 21976فرنسا15–17 نوفمب 11975
أملانيا الغربية16–17 يوليو 41978الوالايت املتحدة7–8 مايو 31977
إيطاليا22–23 يونيو 1980 6الياابن28–29 يونيو 51979
فرنسا4–6 يونيو 1982 8كندا20–21 يوليو 1981 7
اململكة املتحدة7–9 يونيو 1984 10الوالايت املتحدة28–30 مايو 1983  9

الياابن4–6 مايو 121986أملانيا الغربية2–4 مايو 1985 11
كندا19–21 يونيو 1988 14إيطاليا8–10 يونيو 1987 13
الوالايت املتحدة9–11 يوليو 1990 16فرنسا14–16 يوليو 1989 15
أملانيا6–8 يوليو 1992 18اململكة املتحدة15–17 يوليو 171991
إيطاليا8–10 يوليو 1994 20الياابن7–9 يوليو 191993
فرنسا27–29 يوليو 1996 22كندا15–17 يوليو 1995 21
اململكة املتحدة15–17 يوليو 1998 24الوالايت املتحدة20–22 يوليو 1997 23
الياابن21–23 يوليو 2000 26أملانيا18–20 يوليو 1999 25
كندا26–27 يوليو 282002إيطاليا21–22 يوليو 2001 27
الوالايت املتحدة8–10 يوليو 302004فرنسا1–3 يوليو 2003  29

روسيا )خالل املدة اليت 15–17 يوليو 2006 32اململكة املتحدة6–8 يوليو 2005 31
)G8 صارت فيها اجملموعة

2 - مريان رزق، قمة السبع الكبار .. قادة العامل يبحثون عن منقذ هلم من األزمات االقتصادية، صدى البلد، 26/6/2022، 
.https://bit.ly/3Pw3uHB  : الرابط

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://bit.ly/3Pw3uHB
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رقم 
رقم الدولة املضيفةاتريخ االنعقادالقمة

الدولة املضيفةاتريخ االنعقادالقمة

الياابن7–9 يوليو 2008 34أملانيا6–8 يونيو 2007 33
كندا25–26 يونيو 362010إيطاليا8–10 يوليو 2009 35
الوالايت املتحدة18–19 مايو 2012  38فرنسا26–27 مايو 2011  37
االحتاد األورويب4–5 يونيو 2014 40اململكة املتحدة17–18 يونيو 2013 39
الياابن26–27 مايو 2016 42أملانيا7–8 يونيو 2015  41
كندا8–9 يونيو 442018إيطاليا26–27 مايو 2017 43

19 مارس 2020 46فرنسا24–26 أغسطس 452019
أُلغيِت القمة وأصبح مؤمتر 
عاملي عب الفيديو؛ بسبب 

جائحة كوروان
أملانيا28-26 يونيو 482022اململكة املتحدة11–13 يونيو 2021 47

 Group of السبعة-  جمموعة  املصدر:  على  ابالعتماد  الباحث  إعداد  من  اجلدول 
Seven، موقع املعرفة، الرابط: 

العاملية، مثل  القضااي  السنوية بدف مناقشة عديد من  السبع  وتعقد اجتماعات جمموعة 
احلوكمة االقتصادية العاملية، وقضااي األمن الدويل والتحدايت العاملية، وسياسات الطاقة، وقضااي 
أخرى كانت متعلقة مبرحلة احلرب الباردة مثل: التضخم والركود وغريها من القضااي، وال سيَّما تلك 
اليت تعين الدول غري الشيوعية ابألساس واليت تتكوَّن منها اجملموعة، فضاًل عن القضااي والتحدايت 
عضويتها،  على  وحصلت  دميقراطية،  دول  من  ُأسَِّست  قد  اجملموعة  هذه  ألنَّ  األخرى،  العاملية 
ولكن  دميقراطية،  دول  املشاركة هي  الدول  أنَّ مجيع  بيد  للعضوية،  معايري رمسية  مع عدم وجود 
قُِبَل انضمام روسيا إىل اجملموعة يف املدة 2014-1998، وصارت اجملموعة تـُْعَرف بـــ »جمموعة 
الثماين«، ولكن ُعلِّقت عضوية روسيا من اجملموعة عام 2014 إثر االجتياح الروسي ملنطقة القرم، 

ها قسراً للسيطرة الروسية.  وضمِّ

ا ال  يزاد على ذلك أنَّ هناك َمن يرى أبنَّ هذه اجملموعة هي ليست »مؤسسة رمسية«؛ ألهنَّ
متلك ميثاق خاص با وال أمانة عامة، بل أنَّ رائستها تكون سنوية بتناوب األعضاء، ويُوضع جدول 
بصياغة  واملبعوثون  املعنيون  الوزراء  ويقوم  قبلها،  من  اللوجستية  املتطلبات  وترتيب  القمة،  أعمال 
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األفكار والسياسات واملبادرات وبلورهتا يف اجتماعات تسبق مؤمتر القمة السنوي)3(؛ لتعود اجملموعة 
إىل مسماها األساس »جمموعة السبع«.

ومع أنَّ جمموعة السبع منتدى حمدَّد، وال تشمل مجيع الدول، إال أنَّ قراراهتا غري ملزمة للدول 
قانونياً، ولكن ابملقابل فإنَّ الدول األعضاء تنسق مواقفها ومبادراهتا املشرتكة يف خمتلف اجملاالت 
السياسية واالقتصادية وغريها، وأنَّ هذه املواقف والسياسات هلا وزٌن سياسي كبري. إنَّ مؤمترات 
د ملبادرات أخرى، وقد  القمة اخلاصة با غالباً ما تصدر عنها مبادرات واتفاقات متعددة، أو متهِّ
حققت اجملموعة عديداً من األعمال واملنجزات منها: إنشاء صندوق دويل ملكافحة أمراض املالراي 
والسل واإليدز اليت سامهت إبنقاذ حياة ما يقرب )27( مليون شخص منذ عام 2002، وكان 
الدافع األساس وراء تفعيل اتفاقية املناخ يف ابريس عام 2016، فضاًل عن التزام دول اجملموعة 

مببادئ وقيم احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون وغريها)4(. 

اثنيًا- قمة ابفاراي 2022 ومضامينها:

من  م  أايَّ ويف   ،2022 عام  مطلع  من  ابتداًء  السبع  الدورية جملموعة  الرائسة  أملانيا  تولت 
28-26 حزيران/ يونيو 2022، ُعِقَد مؤمتر قمة للمجموعة يف والية ابفاراي األملانية، وتضمن 
املؤمتر مناقشة أهم القضااي يف الساحة العاملية، ويف مقدمتها تطورات احلرب الروسية على أوكرانيا 
وانعكاساهتا وتبعاهتا؛ على الصعد السياسية واالقتصادية واألمنية، ومناقشة ملفات التضخُّم العاملي 
وقضااي الطاقة ونقص الغذاء، ومعاجلة القضااي البيئية والصناعية اليت تتأثر با خمتلف دول العامل، 
اإلرهاب،  حماربة  مثل:   السبع  الدول  قمة  أجندة  على  أخرى  مهمة  قضااي  هنالك  مثلما كان 

والتصدي جلائحة كوروان، واألزمة املالية العاملية)5(. 

ويف الثالثة أايم اليت استغرقتها مدة انعقاد اجتماعات جمموعة السبع، ُعِقَدت سبع َجَلَسات 
تضمَّنت مناقشة عديد من القضااي اليت أُْدرِجت على جدول أعمال املؤمتر ومنها: تشكيل االقتصاد 

3 - جمموعة السبع يف سطور.. ملاذا شكلت وكيف تعمل؟ العي اإلخبارية، 27/6/2022، الرابط:
.https://bit.ly/3IKn1C1 

4 - روسيا والصي خارج »جتمع الكبار«.. تعرف على جمموعة السبع الصناعية، اجلزيرة نت، 27/6/2022، الرابط:
.https://bit.ly/3uOUg1i 

5 - بالل عقل الصنديد، الـ G7 واإلجراءات اليت ستغري العامل ألجيال، موقع اجلريدة، 5/7/2022، الرابط:
.https://bit.ly/3RBPluv 

https://bit.ly/3IKn1C1
https://bit.ly/3uOUg1i
https://bit.ly/3RBPluv


8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

العاملي«، واإلعالن عن مبادرة »الشراكة من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار«، والتعاون يف 
السياسة اخلارجية واألمنية، وقضااي الصراع يف العامل مع الرتكيز على روسيا وحربا على أوكرانيا، 
وقضااي الطاقة والصحة واملناخ واألمن الغذائي واملساواة بي اجلنسي، والبحث يف صورة التعاون 

الدويل يف النظام الرقمي متعدد األطراف)6(. 

كما ميكن القول إنَّ مناقشات وجلسات العمل اليت تضمنتها قد أعطت األولوية واألمهية 
ملوضوعات حمددة، مثل: مناقشة التحدايت السياسية واإلسرتاتيجية اليت تواجه خمتلف دول العامل 
وال سيَّما الغربية منها، وكانت اهلواجس األمنية والسياسية والنفطية لدى الدول األعضاء واضحة يف 
جدول أعمال القمة وأحد أهم مرتكزاهتا، إىل جانب توجه هذه الدول إىل عرض سياسات جديدة 
ومشاريع عاملية؛ ملواجهة الصي ومشروعها »طريق واحد حزام واحد« وذلك يف مبادرة »الشراكة 
من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار« اليت تبنتها اجملموعة، إىل جانب موضوع احلرب الروسية 
على أوكرانيا اليت شغلت حيزاً مهماً من املناقشات يف هذه القمة، وخصوصاً مسألة اعتماد مواقف 
»إنَّ  قائاًل:  )أوالف شولتس(  األملاين  املستشار  إزاء روسيا، وفرض عقوابت وصفها  وسياسات 
احلكومة الروسية ستدفع كلفة ابهظة بسبب حربا على أوكرانيا، وأكثر ممَّا كانت تتوقع«، ما يشري 
إىل اتفاق الدول السبع على اعتماد سياسات رادعة تؤثر على روسيا، ومنها حظر شراء الذهب 

الروسي الذي سيحرمها من االستفادة من مليارات الدوالرات)7(. 

وفرض  روسيا،  على  الضغوطات  من  مزيٍد  ممارسة  السبع  الدول  قادة  أتكيد  جانب  وإىل 
ا مضت ابالتفاق على دعم أوكرانيا عسكرايً عن طريق تعزيزات  العقوابت وتشديدها عليها، فإهنَّ
التأهُّب،  الناتو يف حالة  قوات حلف  واالتفاق على وضع  األوكرانية،  العسكرية  للقوات  دعمها 
وتعزيز انتشارها يف اجلبهة الشرقية للحلف، واقتصادايً عن طريق تقدمي دعم مايل بقيمة )29,5( 

مليار دوالر يف العام احلايل)8(.

6 -The G7 Summit programme at a glance , the link : https://bit.ly/3aPpWNb 
.https://bit.ly/3ck8Gjr :7 -  انظر: انصر زيدان، قمة استثنائية جملموعة السبع، صحيفة اخلليج، 30/6/2022، الرابط

اليوم،  املصري  صحيفة  شرقاً،  تتقدم  وروسيا  دوالر..  مليار  بـ29.5  أوكرانيا  تدعم  السبع  جمموعة  فرحات،  عنرت  انظر:   -  8
.https://bit.ly/3IL3qS5 :28/6/2022، الرابط

https://bit.ly/3aPpWNb
https://bit.ly/3ck8Gjr
https://bit.ly/3IL3qS5
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اثلثًا- إعالن مبادرة »الشراكة من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار«:

العاملية  التحتية  البنية  أجل  من  »الشراكة  مبادرة  السبع  الدول  جملموعة  ابفاراي  قمة  تبنت 
واالستثمار« اليت أُْعِلن عنها يف هذه القمة من قبل الرئيس األمريكي جو ابيدن، وتعود أسس هذه 
املبادرة يف الواقع إىل القمة السابقة للمجموعة اليت ُعِقَدت يف عام 2021 حينما عرض الرئيس 
األمريكي جو ابيدن مبادرة »إعادة بناء عامل أفضل« اليت جاءت تسميتها على اسم برانمج ابيدن 
اخلاص ابإلنفاق احلكومي واملناخ، ولكن مل تعَط املبادرة فرصة التطبيق؛ لعدم توفُّر عدد كاف من 
الشركاء الذين ميكن أن يقدموا املسامهات املالية الالزمة لتطبيق املبادرة، فضاًل عن صعوبة احلصول 

على إقرار تشريعات اقتصادية للتنفيذ من قبل إدارة ابيدن)9(. 

وبذلك أُِعيد عرض املشروع بصفة أخرى من قبل الوالايت املتحدة األمريكية لتأيت مبادرة 
لعام  السبع  الدول  قمة ابفاراي جملموعة  العاملية واالستثمار« يف  التحتية  البنية  »الشراكة من أجل 
ا توفر مشاريع رائدة لسد فجوة  2022، ويصف موقع البيت األبيض األمريكي هذه املبادرة أبهنَّ
التوريد على املستوى الدويل، وتعزيز  النامية، وتعزيز االقتصاد، وسالسل  الدول  التحتية يف  البنية 
األمن القومي األمريكي. وهتدف املبادرة إىل مجع )600( مليار دوالر أمريكي وتوفري بنية حتتية 
مستدامة عالية اجلودة حتدث فارقاً يف حياة الناس حول العامل وتقوي وتنوع سالسل التوريد اخلاصة 

ابلوالايت املتحدة األمريكية وتوفري فرص عمل جديدة للعمال والشركات األمريكية.

وأعلن جو ابيدن أنَّ الوالايت املتحدة األمريكية وحدها هتدف أن جتمع حبدود )200( 
مليار دوالر على مدى اخلمس سنوات املقبلة عن طريق املنح والتمويل الفيدرايل واالستفادة من 
استثمارات القطاع اخلاص، مثلما أعلن أنَّ جمموعة السبع ستسعى إىل مجع رأس مال إضايف لتطبيق 
التنمية متعددة األطراف ومؤسسات متويل  التفكري وبنوك  الشركاء اآلخرين متشابي  املبادرة من 

التنمية وصناديق الثروة السيادية)10(. 

وذهب ابيدن إىل أنَّ هذه األموال ستكون لدعم املشروعات يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
التحتية  والبنية  اجلنسي  واملساواة بي  الصحة  املناخ، وحتسي  تغيري  معاجلة  الدخل ملساعدهتا يف 

بلومبغ،  الشرق  الصينية،  والطريق«  »احلزام  مبادرة  ملواجهة  دوالر  مليار   600 جلمع   ”G-7“ دول  تدعو  أمريكا   -  9
.https://bit.ly/3IL3qS5 :27/6/2022، الرابط

10 - ورقة حقائق– الرئيس ابيدن وقادة جمموعة السبع يطلقون رمسياً الشراكة من أجل البنية التحتية واالستثمار العاملي، البيت 
.https://bit.ly/3za0oUj :األبيض، 26/6/2022، الرابط

https://bit.ly/3IL3qS5
https://bit.ly/3za0oUj
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ا استثمار له فوائد وأرابح بقوله: »أريد أن أكون  ا ليست جمرد معونة، بل إهنَّ الرقمية، ووصفها أبهنَّ
هذه  وأنَّ  للجميع«،  عوائد  سيحقق  استثمار  إنَّه  عمل خريي،  أو  معونة  ليست  هذه  واضحاً، 
االستثمارات ستسمح للدول النامية »رؤية الفوائد امللموسة للشراكة مع الدول الدميقراطية«. أمَّا 
رئيسة املفوضية األوروبية )أورسوال فون دير الين( فقد ذهبت إىل أن أورواب ستجمع )300( مليار 

يورو هلذه املبادرة يف املدة نفسها؛ لبناء بديل مستدام ملبادرة »احلزام والطريق«)11(.

وُكِشَف يف إعالن املبادرة عن عديد من املشاريع اليت بدأت ابلعمل فيها مبجال تطوير البنية 
التحتية يف الدول النامية، ومن هذه املشاريع: أُْبرَِم عقد مع حكومة أنغوال؛ لتطوير مشروع للطاقة 
الشمسية بقيمة ملياري دوالر، ومتويل مشروع إنشاء منشأة لتصنيع اللقاحات يف السنغال بقيمة 
)3.3( مليون دوالر لتصنيع ماليي اللقاحات سنوايً، ومتويل مشروع مد »كابل اتصاالت حبري« 
والقرن  بفرنسا عب مصر  يربط سنغافورة  الغربية  وأورواب  األوسط  والشرق  آسيا  بي جنوب شرق 
املنطقة ابتصال موثوق  الدول يف خمتلف أحناء  اإلفريقي، وبطول )17000( كيلومرت، وسريبط 

وعايل السرعة، وتقدمي الدعم األمريكي إلنشاء أول مصنع من نوعه ملفاعل صغري يف رومانيا.

وسيوفِّر رأس املال الالزم لنمو املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف دول غرب إفريقيا، 
آسيا  جنوب شرق  الذكية يف  الطاقة  لبانمج  الدعم  وتوفري  العاج،  وساحل  وغاان  نيجرياي  ومنها 

للتخلُّص من الكاربون، وغريها كثري من املشاريع اليت أُْعِلن عنها من ضمن املبادرة)12(. 

رابعًا- مواجهة الصني

السبع  األمريكية وجمموعة  املتحدة  الوالايت  تواجه با  مبادرة  لعرض  الرتتيب  تعود جذور 
العام  القمة السابقة للمجموعة اليت عقدت يف بريطانيا يف  مشروع الصي »احلزام والطريق« إىل 
2021، وكان التوجه األمريكي حينها حيرص على حشد احللفاء ملواجهة التحدايت اليت متثلها 
الصي وروسيا، ووضع خطة وآلية عاملية حول البىن التحتية يف الدول الفقرية والنامية وعدم ترك 
الساحة للصي اليت تتحرك على حساب الدول الغربية ومصاحلها يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية.

11 - جمموعة السبع تسعى جلمع )600( مليار دوالر ملواجهة مشروع احلزام الصيين، صحيفة الرؤية، 26/6/2022، الرابط: 
.https://bit.ly/3zdnSIu

12 - للمزيد انظر: -ورقة حقائق– الرئيس ابيدن وقادة جمموعة السبع يطلقون رمسياً الشراكة من أجل البنية التحتية واالستثمار 
العاملي، مصدر ذكر سابقاً. -أمي خلف هللا، دول جمموعة السبع ستجمع 600 مليار دوالر ملشروع ينافس املشروع الصيين، غزة 

.https://bit.ly/3zc6xQ7 :برس، الرابط

https://bit.ly/3zdnSIu
https://bit.ly/3zc6xQ7
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االقتصادية  املنافسة  الصي يف ظل  عن  التميز  إىل  السبع  الغربية وجمموعة  الدول  وتسعى 
بينهم، إذ إنَّ الصي تستثمر بصورة كبرية يف عديد  من الدول النامية يف قطاع بناء البىن التحتية  عب 
مشروعها »احلزام والطريق« أو من أجل الوصول إىل مصادر املواد اخلام، وتتهم عديد من التقارير 
ا تنفِّذ مشاريعها عب قروض خمفضة الفوائد وحمفوفة ابملخاطر وتوقع كثري من الدول يف  الصي أبهنَّ

مشكالت الديون املتفاقمة)13(. 

وتتجلى وجهة نظر فريق ابيدن يف أنَّ عديداً من الدول يف خمتلف أحناء العامل بدأت تفيق 
ا تتقبَّل عرض  على حقيقة مفادها أنَّ مشروع »احلزام والطريق« مل يسفر عن نتائج لصاحلها، وأهنَّ
البديل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية، فجاءت مبادرة »الشراكة من أجل البنية التحتية العاملية 
واالستثمار« مبنزلة بديل عن مشروع »احلزام والطريق« الصيين، وسرُيكَّز على مشاريع البنية التحتية 
يف الدول النامية، وكذلك املشاريع اليت تسهم يف أمن سالسل التوريد اليت ستقلِّل اعتماد الدول 

على الصي)14(.

وترى الوالايت املتحدة األمريكية أنَّ مبادرة »احلزام والطريق« اليت هتدف إىل إنشاء نسخة 
حديثة من طريق التجارة القدمي الذي كان يعرف بــ«طريق احلرير« مل توفر فوائد ملموسة تذكر لعديد 
َصت للعمال الصينيي، مع ازدايد معدالت  من الدول النامية، وال سيَّما أنَّ الوظائف العليا قد ُخصِّ

العمالة القسرية وعمل األطفال يف هذه الدول)15(.

ويذكر أحد مسؤويل البيت األبيض يف تصريح له: »أنَّ اهلجوم الصيين موجود منذ أعوام، 
وقد ترجم بكثري من املدفوعات النقدية واالستثمارات، لكن الوقت مل يفت بعد«، ويقول يف صدد 
حديثه عن املناطق اليت ستشملها مبادرة الدول السبع: »من الواضح أنَّ إفريقيا جنوب الصحراء 
الوسطى  أمريكا  وصف  وكذلك  السبع«،  جمموعة  أطلقتها  اليت  للشراكة  رئيسة  أولوية  ستكون 
ا مناطق »مهمة جداً« ابلنسبة للمبادرة، وكل ذلك حيقق  وجنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى أبهنَّ
فوائد ملختلف األطراف، وأنَّ املشاريع ستكون َوْفق معايري جودة عالية؛ لضمان دفع االستثمارات 
13 - فاطمة طييب، جمموعة السبع: 600 مليار دوالر استثمارات ببانمج عاملي للبىن التحتية ملواجهة طريق احلرير الصيين، مركز 

.https://bit.ly/3aQZT8i :العاصمة لألحباث والدراسات االقتصادية، 28/6/2022، الرابط
14 - أمريكا تدعو دول “G-7” جلمع 600 مليار دوالر ملواجهة مبادرة »احلزام والطريق« الصينية، الشرق بلومبغ، مصدر 

سبق ذُِكر سابقاً.
15 - واشنطن هتدف إىل مجع 200 مليار دوالر لتمويل مشاريع بنيه حتتيه حول العامل، مونت كارلو الدولية 27/6/2022، 

.https://bit.ly/3IHjnsI :الرابط

https://bit.ly/3aQZT8i
https://bit.ly/3IHjnsI
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اقتصادايً وجتارايً وحىت ال تؤدي إىل الوقوع يف فخ الديون مثلما وقعت الدول اليت تلقت موارد من 
مشروع »احلزام والطريق« فازدادت ديوهنا)16(. 

األوىل؛  مرحلتها  إفريقيا يف  قارة  على  املبادرة  برتكيز  توقعات  هناك  فإنَّ  ذلك،  فضاًل عن 
بسبب وفرة املوارد الطبيعية الداعمة للطاقة النظيفة فيها من جهة، والتوسع الصيين الكبري يف دوهلا 
من جهة أخرى، فضاًل عن عدم رغبة جمموعة السبع الدخول يف مناطق اجلوار اآلسيوي للصي؛ 
لتجنُّب التعرُّض لتحدايت قد تؤثِّر على تطبيق املبادرة، مثل التحركات الصينية والروسية إلعاقة 
تنفيذ بعض املشاريع، وخصوصاً أنَّ آسيا الوسطى فيها وجود مباشر روسي وصيين وميكن عدُّها 
منطقة عبور رئيس هلما يف مشروع »احلزام والطريق«، وميكن أن تكون السياسة اليت تعتمدها مبادرة 
الشراكة هي التوسع وحماصرة الصي يف اخلارج، ومن مَثَّ التمدُّد وصواًل إىل القارة اآلسيوية، وهذا 
األمر حيتاج إىل زايدة التعاون بصورة تدرجيية يف البنية التحتية مع الدول اآلسيوية وصواًل إىل هذا 
العاملية،  الصينية يف األسواق  املنتجات  مبنافسة  البدء  تتضمن  املبادرة  أنَّ  بعد، كما  فيما  التمدد 
النامية عب توفري منتجات غربية أو حىت  املنتجات يف أسواق الدول  وتقليل االعتماد على هذه 
دعم املنتجات احمللية للدول النامية، فضاًل عن أنَّ من املرَّجح أن تكون هناك منافسة على ضخ 
استثمارات يف الدول النامية وهو ما يصب يف مصلحتها ال سيَّما يف مسألة تقليص كلفة االقرتاض 

فيما لو كانت من الصي)17(. 

ولكن مع إعالن مبادرة الشراكة والتوجُّه حنو تنفيذ مضامينها إال أنَّ هذا التنفيذ يتطلب 
أتمي األموال الالزمة له، فضاًل عن تقبُّل الدول املستهدفة منها ملشاريعها ووجود الظروف املناسبة 

هلذه املشاريع. 

16 - فاطمة طييب، مصدر ذُِكَر سابقاً.
17 - أبعاد تعبئة جمموعة السبع 600 مليار دوالر ملواجهة الصي، املركز القومي لدراسات الشرق األوسط 27/6/2022، 

.https://bit.ly/3clgXUw :الرابط
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اخلامتة 

جيد املتتبع ملوضوع قمة ابفاراي جملموعة السبع )G( 7والقمم السابقة أهنا مؤثرة يف السياسة 
والعالقات الدوليتي، وقد اختذت مواقف وسياسات هلا أثرها مع عدم إنصافها ابإللزامية قانونياً، 
ا جاءت يف مرحلة حساسة متر با الساحة العاملية من حيث الغزو  وعند احلديث عن قمة ابفاراي فإهنَّ
الغذاء اليت ترافقت كلها مع أزمة  العاملية، واألسعار، وأزمة  الروسي ألوكرانيا واضطراب األسواق 
جائحة كوروان اليت مير با العامل منذ هناية العام 2019. فكانت هذه القمة شاملة ملختلف القضااي 
إزائها، فضاًل عن اإلعالن عن »مبادرة  املواقف والسياسات  ُأِخَذت عدد من  والتحدايت واليت 
الشراكة من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار« اليت ُعدَّت مبنزلة املشروع املنافس والبديل ملشروع 
»احلزام والطريق« الصيين، وقد تكون هذه املبادرة فرصة مناسبة لعديد من الدول النامية أبن ختتار 

ما يناسبها من فرص ومشاريع من املبادرتي، وابلصورة اليت خيدم مصاحلها وحيقق الفائدة هلا.

 التوصيات:

وفيما خيص العراق فباإلمكان وضع عدد من التوصيات الذي يتوقع أن ُيستفاد منها يف 
هذا اجملال 

النامية ومنها -  املبادرات واملشروعات فرصة للدول  التنافس الدويل يف جمال عرض  يعطي 
العراق أبن خيتار ما يناسبه ويتالءم مع ظروفه من استثمارات دولية تليب حاجته وال سيَّما يف جمال 

الطاقة اليت يعاين منها العراق. 

مبا أنَّ العراق مل يكن من الدول األساسية يف مشروع احلزام والطريق، فيكون من األفضل - 
مبادراً ابلعمل على إدراجه يف مجيع الدول اليت استثمارها مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية 

واالستثمار حبكم عالقته مع الوالايت املتحدة األمريكية.

أن يكون للعراق عالقات متوازنة مع خمتلف األطراف وأالَّ يكون جزءاً من حالة االستقطاب - 
القرار  صانع  من  األمر  هذا  ويتطلَّب  والصي،  األمريكية  املتحدة  الوالايت  بي  الدويل  والتنافس 

العراقي اعتماد سياسات وقرارات تضمن هذا التوازن وعدم االنسياق هلذا الطرف أو ذاك.

يف ظل توجه الدول حنو االستثمار يف جمال الطاقة النظيفة واملتجددة، فعلى العراق بوصفه - 
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يعتمد اعتماداً أساسياً على النفط أن يتخذ سياسات وخطط لالستعداد والتكيُّف ملرحلة تقليل 
االعتماد على هذا النفط، ما يعين من تراجع الطلب عليه، ومن مَثَّ اخنفاض أسعارها وأمهيته.

مشروعه -  تبنت  الذي  االتصاالت  من كابل  االستفادة  على  العراقية  احلكومة  تعمل  أن 
جمموعة السبع والذي سريبط خمتلف دول املنطقة.

قائمة املصادر:
أبعاد تعبئة جمموعة السبع 600 مليار دوالر ملواجهة الصي، املركز القومي لدراسات الشرق . 1

. https://bit.ly/3clgXUw :األوسط 27/6/2022، الرابط
والطريق« . 2 »احلزام  مبادرة  ملواجهة  دوالر  مليار   600 جلمع   ”G-7“ دول  تدعو  أمريكا 

.https://bit.ly/3IL3qS5 :الصينية، الشرق بلومبغ، 27/6/2022، الرابط
املشروع . 3 ينافس  ملشروع  دوالر  مليار   600 ستجمع  السبع  جمموعة  دول  هللا،  خلف  أمي 

.https://bit.ly/3zc6xQ7 :الصيين، غزة برس، الرابط
بالل عقل الصنديد، الـ G7 واإلجراءات اليت ستغري العامل ألجيال، موقع اجلريدة، 5/7/2022، . 4

.https://bit.ly/3RBPluv :الرابط
نت، . 5 اجلزيرة  الصناعية،  السبع  على جمموعة  تعرف  الكبار«..  والصي خارج »جتمع  روسيا 

.https://bit.ly/3uOUg1i :27/6/2022، الرابط
عنرت فرحات، جمموعة السبع تدعم أوكرانيا بـ29.5 مليار دوالر.. وروسيا تتقدم شرقاً، صحيفة . 6

.https://bit.ly/3IL3qS5 :املصري اليوم، 28/6/2022، الرابط
فاطمة طييب، جمموعة السبع : 600 مليار دوالر استثمارات ببانمج عاملي للبىن التحتية ملواجهة . 7

طريق احلرير الصيين، مركز العاصمة لألحباث والدراسات االقتصادية، 28/6/2022، الرابط: 
.https://bit.ly/3aQZT8i

https://bit.ly/3clgXUw
https://bit.ly/3IL3qS5
https://bit.ly/3zc6xQ7
https://bit.ly/3RBPluv
https://bit.ly/3uOUg1i
https://bit.ly/3IL3qS5
https://bit.ly/3aQZT8i
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قمة جمموعة السبع ومبادرة »الشراكة من أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار« املضامني والتوجهات

جمموعة السبع تسعى جلمع 600 مليار دوالر ملواجهة مشروع احلزام الصيين، صحيفة الرؤية، . 8
.https://bit.ly/3zdnSIu :26/6/2022، الرابط

اإلخبارية، 27/6/2022، . 9 العي  تعمل؟  وكيف  ملاذا شكلت  السبع يف سطور..  جمموعة 
.https://bit.ly/3IKn1C1 :الرابط

من هم أعضاء جمموعة السبع 7 ؟ 30/5/2022، الرابط:. 10
.https://bit.ly/3Pw3uHB 

مريان رزق، قمة السبع الكبار .. قادة العامل يبحثون عن منقذ هلم من األزمات االقتصادية، . 11
.https://bit.ly/3Pw3uHB :صدى البلد، 26/6/2022، الرابط

الرابط: . 12 اخلليج، 30/6/2022،  السبع، صحيفة  استثنائية جملموعة  قمة  زيدان،  انصر 
.https://bit.ly/3ck8Gjr

واشنطن هتدف إىل مجع 200 مليار دوالر لتمويل مشاريع بنيه حتتيه حول العامل، مونت . 13
.https://bit.ly/3IHjnsI :كارلو الدولية 27/6/2022، الرابط

ورقة حقائق – الرئيس ابيدن وقادة جمموعة السبع يطلقون رمسياً الشراكة من أجل البنية . 14
التحتية واالستثمار العاملي، البيت األبيض، 26/6/2022، الرابط:

.https://bit.ly/3za0oUj 
15. The G7 Summit programme at a glance , the link: htt -
ps://bit.ly/3aPpWNb.

https://bit.ly/3zdnSIu
https://bit.ly/3IKn1C1
https://bit.ly/3Pw3uHB
https://bit.ly/3Pw3uHB
https://bit.ly/3ck8Gjr
https://bit.ly/3IHjnsI
https://bit.ly/3za0oUj
https://bit.ly/3aPpWNb
https://bit.ly/3aPpWNb

