
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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في قمتي مجموعة السبع والناتو: بايدن 
يدشن الحرب الباردة مع الصين

علنت دول مجموعة السبع )علنت دول مجموعة السبع )G7G7( بقيادة الواليات المتحدة يوم األحد ( بقيادة الواليات المتحدة يوم األحد 2626 يونيو/حزيران  يونيو/حزيران 20222022، ، 
إطـاق إطـاق برنامـجبرنامـج “الشـراكة مـن أجـل البنيـة التحتية العالمية واالسـتثمار” ) “الشـراكة مـن أجـل البنيـة التحتية العالمية واالسـتثمار” )PGIIPGII(، والذي يسـتهدف (، والذي يسـتهدف 
مـن خالـه أعضـاء مجموعـة السـبع علـى مـدى السـنوات الخمـس المقبلـة، اسـتثمار مـن خالـه أعضـاء مجموعـة السـبع علـى مـدى السـنوات الخمـس المقبلـة، اسـتثمار 600600 مليـار  مليـار 
دوالر فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة للـدول الناميـة، كأول تحـرك غربـي مؤسسـي فـي مواجهـة دوالر فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة للـدول الناميـة، كأول تحـرك غربـي مؤسسـي فـي مواجهـة 
مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة، وللتأكيـد علـى جديـة المبـادرة، أعلـن الرئيـس األمريكـي “جـو مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة، وللتأكيـد علـى جديـة المبـادرة، أعلـن الرئيـس األمريكـي “جـو 
بايـدن” أن الواليـات المتحـدة ملتزمـة بجمـع ثلـث التمويـل الـازم، أي بايـدن” أن الواليـات المتحـدة ملتزمـة بجمـع ثلـث التمويـل الـازم، أي 200200 مليـار دوالر، من خال  مليـار دوالر، من خال 

التمويـل الفيدرالـي، واسـتثمارات القطـاع الخـاص، فـي إطـار البرنامـج المعلن.التمويـل الفيدرالـي، واسـتثمارات القطـاع الخـاص، فـي إطـار البرنامـج المعلن.
فـي سـياق متصـل، اعتمـد حلـف شـمال األطلسـي “الناتـو” يـوم األربعـاء فـي سـياق متصـل، اعتمـد حلـف شـمال األطلسـي “الناتـو” يـوم األربعـاء 2929 يونيو/حزيـران،  يونيو/حزيـران، 
الرئيسـية  والتهديـدات  واألهـداف  المبـادئ  تحـدد  الرئيسـية ،  والتهديـدات  واألهـداف  المبـادئ  تحـدد   ،””20222022 االسـتراتيجي  االسـتراتيجي “المفهـوم  “المفهـوم  وثيقـة وثيقـة 
للحلـف، باإلضافـة للتهديـدات المعتـادة فـي وثائـق الحلف، مثل التهديدات التي تشـكلها روسـيا للحلـف، باإلضافـة للتهديـدات المعتـادة فـي وثائـق الحلف، مثل التهديدات التي تشـكلها روسـيا 
واإلرهـاب،واإلرهـاب، أشـارت الوثيقـة، للمرة األولى، إلى الصيـن كتهديد للتحالف، أشـارت الوثيقـة، للمرة األولى، إلى الصيـن كتهديد للتحالف، وأكدت أن “الطموحات  وأكدت أن “الطموحات 
المعلنـة لجمهوريـة الصيـن الشـعبية وسياسـاتها القسـرية تتحـدى مصالحنـا وأمننـا وقيمنـا”، المعلنـة لجمهوريـة الصيـن الشـعبية وسياسـاتها القسـرية تتحـدى مصالحنـا وأمننـا وقيمنـا”، 
وتعهـدت الـدول األعضـاء فـي الحلـف، كمـا جـاء فـي الوثيقـة، بالعمـل “مًعـا بشـكل مسـؤول، وتعهـدت الـدول األعضـاء فـي الحلـف، كمـا جـاء فـي الوثيقـة، بالعمـل “مًعـا بشـكل مسـؤول، 
كحلفـاء، لمواجهـة التحديـات النظاميـة التـي تفرضهـا جمهوريـة الصيـن الشـعبية علـى األمـن كحلفـاء، لمواجهـة التحديـات النظاميـة التـي تفرضهـا جمهوريـة الصيـن الشـعبية علـى األمـن 
األوروبـي األطلسـي”، كمـا تعهـدت الوثيقـة بتعزيـز قـدرة الحلـف “علـى الصمـود واالسـتعداد، األوروبـي األطلسـي”، كمـا تعهـدت الوثيقـة بتعزيـز قـدرة الحلـف “علـى الصمـود واالسـتعداد، 

والحمايـة مـن تكتيـكات جمهوريـة الصيـن الشـعبية القسـرية”.والحمايـة مـن تكتيـكات جمهوريـة الصيـن الشـعبية القسـرية”.

الحدث

Asbab.com

الهندي  المحيطين  الصين وال منطقة  الهندي   المحيطين  الصين وال منطقة   20102010 للناتو في عام  االستراتيجي  المفهوم  للناتو في عام لم يذكر  االستراتيجي  المفهوم  لم يذكر 
والهادئ، بينما خصصت وثيقة الحلف الجديدة مساحة كبيرة للصين، وأشارت إلى أن طموحات والهادئ، بينما خصصت وثيقة الحلف الجديدة مساحة كبيرة للصين، وأشارت إلى أن طموحات 
إلى  اإلشارة  إلى وتعكس  اإلشارة  وتعكس  التحالف،  وقيم  وأمن  لمصالح  تحديات  تمثل  القسرية  وسياستها  التحالف، بكين  وقيم  وأمن  لمصالح  تحديات  تمثل  القسرية  وسياستها  بكين 
نجاح مساعي واشنطن  الناتو،  لحلف  استراتيجيا  باعتبارها “تحدًيا”   - األولى  للمرة   - نجاح مساعي واشنطن الصين  الناتو،  لحلف  استراتيجيا  باعتبارها “تحدًيا”   - األولى  للمرة   - الصين 
المستمرة لحشد حلفائها لمواجهة نفوذ الصين المتنامي، ليس فقط في منطقة المحيطين المستمرة لحشد حلفائها لمواجهة نفوذ الصين المتنامي، ليس فقط في منطقة المحيطين 

يكية األحادية إلى “مأسسة” الحرب الباردة  التحليل: من اإلجراءات األمر

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/26/memorandum-on-the-partnership-for-global-infrastructure-and-investment/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
https://www.asbab.com
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الهندي والهادئ،الهندي والهادئ، ولكن على المستوى الدولي.  ولكن على المستوى الدولي. 
بتعميق  يتعهد  الجديدة،  نسخته  في  للحلف  االستراتيجي  المفهوم  أن  بتعميق   يتعهد  الجديدة،  نسخته  في  للحلف  االستراتيجي  المفهوم  أن  ذلك،  من  ذلك،واألهم  من  واألهم 
حرب  سياق  في  يأتي  الذي  التعهد  هذا  حرب   سياق  في  يأتي  الذي  التعهد  هذا  الصين،  مواجهة  بشأن  األوروبي  االتحاد  مع  الصين،التعاون  مواجهة  بشأن  األوروبي  االتحاد  مع  التعاون 
أولوية احتواء  الغربي تجاه  الموقف  الذي حققته واشنطن تجاه توحيد  التقدم  أولوية احتواء أوكرانيا، يعكس  الغربي تجاه  الموقف  الذي حققته واشنطن تجاه توحيد  التقدم  أوكرانيا، يعكس 
الصعود الصيني، وتجنب االزدواجية في التعامل مع الصين التي خيمت على الغرب خال السنوات الصعود الصيني، وتجنب االزدواجية في التعامل مع الصين التي خيمت على الغرب خال السنوات 

الماضية.الماضية.
في هذا السياق تأتي مبادرة “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية واالستثمار”، والتي في هذا السياق تأتي مبادرة “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية واالستثمار”، والتي 
تستهدف الحد من نفوذ بكين المتزايد في العديد من دول العالم عبر “مبادرة الحزام والطريق”، تستهدف الحد من نفوذ بكين المتزايد في العديد من دول العالم عبر “مبادرة الحزام والطريق”، 
لتلك  بديا  توفر  بحيث  النامية،  الدول  إلى  الموجهة  التحتية  للبنية  عالمية  لتلك وذلك من خال خطة  بديا  توفر  بحيث  النامية،  الدول  إلى  الموجهة  التحتية  للبنية  عالمية  وذلك من خال خطة 

الدول عن سياسات اإلقراض الصينية المتبعة في مبادرة الحزام والطريق.الدول عن سياسات اإلقراض الصينية المتبعة في مبادرة الحزام والطريق.
والبنية  والطاقة  التعدين  مشاريع  على  التركيز  عقد  من  يقرب  ما  منذ  الصين  والبنية استهدفت  والطاقة  التعدين  مشاريع  على  التركيز  عقد  من  يقرب  ما  منذ  الصين  استهدفت 
التحتية االستراتيجية في الدول النامية، بإجمالي االستثمارات تزيد عن التحتية االستراتيجية في الدول النامية، بإجمالي االستثمارات تزيد عن 11 تريليون دوالر تريليون دوالر، كان الدافع ، كان الدافع 
الواليات  لسيطرة  ال تخضع  التي  التجارة  تأمين طرق  الصينية هو  للمبادرة  الرئيسي  الواليات االستراتيجي  لسيطرة  ال تخضع  التي  التجارة  تأمين طرق  الصينية هو  للمبادرة  الرئيسي  االستراتيجي 
الوقت،  بكين، ومع  توريد تهيمن عليها  بناء ساسل  الجنوبي، وكذلك  الصين  بحر  الوقت، المتحدة في  بكين، ومع  توريد تهيمن عليها  بناء ساسل  الجنوبي، وكذلك  الصين  بحر  المتحدة في 
تحولت المبادرة الصينية إلى شبكة ضخمة عالمية من المشاريع، تمنح الصين نفوذا جيوسياسيا تحولت المبادرة الصينية إلى شبكة ضخمة عالمية من المشاريع، تمنح الصين نفوذا جيوسياسيا 
في آسيا وأفريقيا وأوروبا، باإلضافة إلى دفع بكين لزيادة تواجدها العسكري واألمني خارجيا، في آسيا وأفريقيا وأوروبا، باإلضافة إلى دفع بكين لزيادة تواجدها العسكري واألمني خارجيا، 
“ريام” في ” في  “ريامقاعدة  الدولية، كما في حالة “جزر سليمان”“جزر سليمان” ثم  ثم قاعدة  استثماراتها  للحفاظ على  الدولية، كما في حالة كمبرر  استثماراتها  للحفاظ على  كمبرر 

كمبوديا.كمبوديا.

خريطة مسارات مبادرة “الحزام والطريق” والتي تتكون من خريطة مسارات مبادرة “الحزام والطريق” والتي تتكون من 66 ممرات برية، وممران بحريان. )المصدر: موقع مبادرة الحزام والطريق( ممرات برية، وممران بحريان. )المصدر: موقع مبادرة الحزام والطريق(

يكية األحادية إلى “مأسسة” الحرب الباردة  التحليل: من اإلجراءات األمر
يتبع:

https://www.npr.org/2022/06/26/1107701371/biden-announced-a-600-billion-global-infrastructure-program-to-counter-chinas-cl
https://www.npr.org/2022/06/26/1107701371/biden-announced-a-600-billion-global-infrastructure-program-to-counter-chinas-cl
https://www.asbab.com/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7/
https://www.asbab.com/%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7/


في المقابل، تستهدف مبادرة “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية واالستثمار” الشراكة في المقابل، تستهدف مبادرة “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية واالستثمار” الشراكة 
مع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلمع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لتمويل البنية التحتية في القطاعات الرئيسية التي تعزز  لتمويل البنية التحتية في القطاعات الرئيسية التي تعزز 
األولويات األساسية األربع الحاسمة للنمو المستدام والشامل، والتي تحددها المبادرة في: المناخ األولويات األساسية األربع الحاسمة للنمو المستدام والشامل، والتي تحددها المبادرة في: المناخ 

وأمن الطاقة، التوصيل الرقمي، الصحة واألمن الصحي، والمساواة واإلنصاف بين الجنسين.وأمن الطاقة، التوصيل الرقمي، الصحة واألمن الصحي، والمساواة واإلنصاف بين الجنسين.
الخاص،   المال  ورأس  الحكومي  التمويل  بين  الجمع  على  الرئيسي  المبادرة  نهج  الخاص،ويعتمد  المال  ورأس  الحكومي  التمويل  بين  الجمع  على  الرئيسي  المبادرة  نهج  ويعتمد 
ودعم اإلصاحات السياسية والمؤسسية لتهيئة الظروف والقدرة على المشاريع السليمة، والنتائج ودعم اإلصاحات السياسية والمؤسسية لتهيئة الظروف والقدرة على المشاريع السليمة، والنتائج 
الدائمة، واجتذاب التمويل الخاص، ولم يقدم اإلعان الرسمي عن المبادرة أية تفاصيل حول مصادر الدائمة، واجتذاب التمويل الخاص، ولم يقدم اإلعان الرسمي عن المبادرة أية تفاصيل حول مصادر 
التمويل وآلية الجمع، بينما سلط الضوء على التمويل وآلية الجمع، بينما سلط الضوء على 1010 مشاريع فقط تصل تكلفتها إلى  مشاريع فقط تصل تكلفتها إلى 6.76.7 مليار دوالر،  مليار دوالر، 

بحيث يتم تمويل بحيث يتم تمويل %25%25 من تلك المشاريع عبر حكومات مجموعة السبع.  من تلك المشاريع عبر حكومات مجموعة السبع. 
يمكن النظر للمبادرة على أنها إعادة تسمية االلتزامات الحالية لواشنطن والدول الغربية تحت يمكن النظر للمبادرة على أنها إعادة تسمية االلتزامات الحالية لواشنطن والدول الغربية تحت 
الماضي  األوروبي في ديسمبر  االتحاد  المثال، تعهد  الماضي  فعلى سبيل  األوروبي في ديسمبر  االتحاد  المثال، تعهد  أكبر وأوسع؛ فعلى سبيل  أكبر وأوسع؛مظلة مشروع  مظلة مشروع 
بتقديم نحو بتقديم نحو 300300 مليار يورو ضمن مبادرة “البوابة العالمية” ) مليار يورو ضمن مبادرة “البوابة العالمية” )Global GatewayGlobal Gateway( لاستثمارات في ( لاستثمارات في 
ن في إطار مساهمة  التحتية حول العالم، ومن المحتمل أن جزء من هذه األموال سُيضمَّ ن في إطار مساهمة البنية  التحتية حول العالم، ومن المحتمل أن جزء من هذه األموال سُيضمَّ البنية 

االتحاد األوروبي في “مبادرة الشراكة”. االتحاد األوروبي في “مبادرة الشراكة”. 
وتبلغ  أمريكية،  شركة  بإنشائه  تقوم  والذي  أنغوال،  في  الشمسية  الطاقة  مشروع  وتبلغ وكذلك  أمريكية،  شركة  بإنشائه  تقوم  والذي  أنغوال،  في  الشمسية  الطاقة  مشروع  وكذلك 
في  للمشاركة  المتحدة  الواليات  بها  تعهدت  التي  المبالغ  ضمن  سيكون  دوالر،  مليار  في   للمشاركة  المتحدة  الواليات  بها  تعهدت  التي  المبالغ  ضمن  سيكون  دوالر،  مليار   22 تكلفته تكلفته 
المبادرة،المبادرة، كما توجد مشاريع أولية أخرى تشملها المبادرة حتى اآلن، كما توجد مشاريع أولية أخرى تشملها المبادرة حتى اآلن، مثل، إقامة منشأة لتصنيع  مثل، إقامة منشأة لتصنيع 
10001000 ميل  ميل  بحري بطول  اتصاالت  رومانيا، وكابل  السنغال، ومفاعل معياري في  بحري بطول اللقاحات في  اتصاالت  رومانيا، وكابل  السنغال، ومفاعل معياري في  اللقاحات في 

يربط سنغافورة وفرنسا عبر مصر والقرن األفريقي. يربط سنغافورة وفرنسا عبر مصر والقرن األفريقي. 
الشراكة” تعد أصغر نطاًقا   الحزام والطريق”، فإن “مبادرة  المقارنة مع “مبادرة  الشراكة” تعد أصغر نطاًقامن خالل  الحزام والطريق”، فإن “مبادرة  المقارنة مع “مبادرة  من خالل 
من جهة استهداف جمع من جهة استهداف جمع 600600 مليار دوالر على مدار خمس سنوات قادمة، بينما المبادرة الصينية  مليار دوالر على مدار خمس سنوات قادمة، بينما المبادرة الصينية 
تشارك في مشاريع للبنية التحتية حول العالم بقيمة تجاوزت تشارك في مشاريع للبنية التحتية حول العالم بقيمة تجاوزت 700700 مليار دوالر فعليا، أي أن المبادرة  مليار دوالر فعليا، أي أن المبادرة 
األمريكية قد تكون غير كافية ألن تكون بديا متكاما للمبادرة الصينية، وإذا أرادت الواليات المتحدة األمريكية قد تكون غير كافية ألن تكون بديا متكاما للمبادرة الصينية، وإذا أرادت الواليات المتحدة 
من  مزيد  بذل  فعليهم  والطريق،  الحزام  لمبادرة  بديل  تقديم  السبع  من وشركاؤها في مجموعة  مزيد  بذل  فعليهم  والطريق،  الحزام  لمبادرة  بديل  تقديم  السبع  وشركاؤها في مجموعة 

التركيز على االستثمارات في البنية التحتية الصلبة.التركيز على االستثمارات في البنية التحتية الصلبة.
تعتعتمد “مبادرة الشراكة” على تحفيز االستثمارات من القطاع الخاص، عكس المبادرة الصينية تمد “مبادرة الشراكة” على تحفيز االستثمارات من القطاع الخاص، عكس المبادرة الصينية 
التي تعتمد على اتفاقات تمويل حكومية ينتج عنها ديون متراكمة لمصلحة الصين،التي تعتمد على اتفاقات تمويل حكومية ينتج عنها ديون متراكمة لمصلحة الصين، ولكي تنجح  ولكي تنجح 
في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتقليل من المخاطر التي قد تمنع االستثمار الخاص من في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتقليل من المخاطر التي قد تمنع االستثمار الخاص من 
قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية المحلية، سيكون على الواليات المتحدة وشركائها قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية المحلية، سيكون على الواليات المتحدة وشركائها 
والمؤسسية  التنظيمية  اإلصاحات  األخرى، ودعم  والكيانات  للحكومات  الفنية  المساعدة  والمؤسسية تقديم  التنظيمية  اإلصاحات  األخرى، ودعم  والكيانات  للحكومات  الفنية  المساعدة  تقديم 

الرئيسية التي تؤثر على مناخ األعمال واالستثمار في الدول المستهدفة.الرئيسية التي تؤثر على مناخ األعمال واالستثمار في الدول المستهدفة.
من هذه الزاوية، تراهن الواليات المتحدة على أن هذه اإلصالحات ستمّكن واشنطن بصورة من هذه الزاوية، تراهن الواليات المتحدة على أن هذه اإلصالحات ستمّكن واشنطن بصورة 
أعمق من تشكيل قواعد السوق والتجارة طويلة األجل،أعمق من تشكيل قواعد السوق والتجارة طويلة األجل، وهو األمر الذي يخلق نفوذا يمكنه مجابهة  وهو األمر الذي يخلق نفوذا يمكنه مجابهة 

العاقات التجارية مع الصين، كونها ستكون خاضعة لقواعد ساهمت واشنطن في تشكيلها.العاقات التجارية مع الصين، كونها ستكون خاضعة لقواعد ساهمت واشنطن في تشكيلها.
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