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منــذ نهايــة الحــرب البــاردة عــام 1990، والتبشــير بالعولمــة وتجلياتهــا وهيمنــة القطــب 
الواحــد، أخــذت عالقــات العالــم االقتصاديــة والتجاريــة والماليــة والسياســية واألمنيــة تمــر 
 فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي. وكان الصعــود 

ً
بمــا يشــبه مرحلــة تحــول خصوصــا

االقتصــادي والتجــاري واالســتثماري المذهــل للصيــن، ومحاولــة روســيا اســتعادة مكانتهــا 
المفقــودة مــع انتهــاء الحــرب البــاردة، وتحديــات التغيــر المناخــي، وتعثــر تحقيــق أهــداف 
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة وكذلــك جولــة الدوحــة لمفاوضــات التجــارة العالميــة، 
واألزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، وتبعــات تفشــي فيــروس كورونــا-19 علــى االقتصــاد 

 بذلــك التحــول.
ً
والتجــارة العالمييــن إيذانــا
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ولع��ل توجه��ات و�سيا�س��ات الوالي��ات املتح��دة 
والغرب عموماً جتاه كل ذلك اأثر على �سرعة 
اإذ  العامل��ي،  التح��ول  ذل��ك  واجت��اه وعالق��ات 
ك��رد فعل ل��روز ال�سني االقت�س��ادي، اتخذت 
الوالي��ات املتح��دة -غالباً مدفوعة بح�س��ابات 
داخلي��ة- �سيا�س��ات اقت�سادي��ة ومالية تقو�ض 
م��ن عالق��ات العومل��ة الت��ي كان��ت تب�س��ر به��ا 
)البن��ك  موؤ�س�س��اتها  خ��الل  م��ن  وتدعمه��ا 
و�سن��دوق النق��د الدوليني ومنظم��ة التجارة 
اأن  وم��ع  املا�سي��ة.  العق��ود  ط��وال  العاملي��ة( 
مكت�س��بات العومل��ة كان��ت متفاوت��ة ب��ني الدول 
متكن��ت  ظله��ا  يف  اأن��ه  اإال  دول��ة،  كل  وداخ��ل 
التنم��وي  منوذجه��ا  تنفي��ذ  م��ن  ال�س��ني 
مكت�س��بات  ع��ن  النكو���ض  ولك��ن  و�سعوده��ا، 
العومل��ة م��ن قب��ل ال��دول ال�سناعية ج��اٍر على 

ال�س��ادرات  ن�س��بة  ابت��داأت  فق��د  و�س��اق،  ق��دم 
الن��اجت  اإل��ى  ال�س��لع واخلدم��ات  م��ن  العاملي��ة 
االنخفا���ض  يف  العامل��ي  االإجم��ايل  املحل��ي 
م��ن 61 باملئ��ة ع��ام 2008، اإل��ى 52 باملئ��ة ع��ام 
2020، بينم��ا انخف�س��ت ن�س��بة اال�س��تثمارات 
املبا�س��رة ع��ر احل��دود اإلى الن��اجت العاملي من 
�س��اأن  وم��ن  العام��ني.  باملئ��ة يف   1.3 اإل��ى   5.3
نكو���ض الوالي��ات املتح��دة وال��دول املتقدم��ة 
عما ال ينا�س��بهم من عالقات العوملة اأن يوؤثر 
وا�س��تقراره  العامل��ي  االقت�س��ادي  النم��و  عل��ى 
وا�س��تدامته، ويجع��ل اال�س��تجابة الآث��ار تغ��ر 
كم��ا  �سعوب��ة،  اأك��ر  مع��ه  والتكي��ف  املن��اخ 
و�ستوؤدي احلواجز احلمائية املتزايدة يف تلك 
ال��دول اإل��ى اإعاق��ة النم��و يف اأفريقي��ا واأمريكا 

الالتينية واآ�سيا.

املحلي��ة  ال�سيا�س��ية  لظروفه��ا  فع��ل  وك��رد 
الع��امل  م��ن  اأخ��رى  مناط��ق  يف  واإخفاقاته��ا 
االأو�س��ط(  وال�س��رق  واأفغان�س��تان  )كالع��راق 
اأخذت الواليات املتحدة باالن�سحاب واالنكفاء 
تارك��ة فراغات اأمنية، وحاالت عدم ا�س��تقرار، 
وقامت بتهمي�ض دور االأمم املتحدة واملنظمات 
العاملية املتخ�س�سة، التي تاأ�س�ست بعد احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة وكان��ت هي الراعي��ة لها، هذا 
ناهي��ك ع��ن تقل��ب �سيا�س��اتها جت��اه اتفاقيات 
الن��ووي  اإي��ران  وبرنام��ج  املناخ��ي  التغ��ر 
اأوروب��ا وغره��ا،  يف  م��ع حلفائه��ا  والعالق��ة 
اإذ يذه��ب البع���ض اإل��ى اأن االأزم��ة يف اأوروب��ا 
الناجت��ة ع��ن الغ��زو الرو�س��ي الأوكراني��ا تعود 
اإل��ى تقل��ب ال�سيا�س��ات االأمريكي��ة وعالقاته��ا 

مع الناتو واأوروبا. 
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ونظراً لتعاظم احلمائية التجارية واحلمائية 
التقني��ة وا�س��تخدام العقوب��ات املرتبط��ة بهما 
ال�سيا�س��ي  التوت��ر  ب��وؤر  وا�س��تمرار  باأنواعه��ا، 
واالأمن��ي والهج��رات ع��ر احل��دود، وانت�س��ار 
ال�س��وفينية  القومي��ة  وال�سيا�س��ات  الفك��ر 
ات�س��عت  فق��د  املتقدم��ة،  ال��دول  يف  ال�سيق��ة 
الفج��وة ب��ني العومل��ة مبفهومه��ا االقت�س��ادي 
يف  ذل��ك  يغ��ر  وق��د  ال�سيا�س��ي.  ومفهومه��ا 
الوزن الن�سبي للدول والتجمعات، ويف نوعية 
وجم��ال التكت��الت االقت�سادي��ة والتحالف��ات 
اجليو�سيا�س��ية. وال يب��دو الع��امل متجه��اً اإلى 
حتول �سل���ض و�س��لمي تاأخذ موؤ�س�س��اته واأطره 
وتواف��ق  الن�س��بي  التغ��ر  ذل��ك  باالعتب��ار 
وتقاط��ع امل�سال��ح، ب��ل اإل��ى حالة م��ن اجلمود 
والال يقني والتمو�سع، مما �س��يوؤثر ب�س��كل اأو 
باآخ��ر على اخلي��ارات ال�سيا�س��ية للدول وعلى 

اإمكانات منوها وعوامل ا�ستقرارها.

دور ال�صني يف التحول االقت�صادي 
العاملي  

اأدى التحول االقت�سادي يف ال�سني منذ نهاية 
اإل��ى  الع�س��رين  الق��رن  ال�س��بعينات م��ن  عق��د 
تبوئها مكانة مناف�سة للواليات املتحدة، القوة 
االأك��ر اقت�سادي��اً وتقني��اً وع�س��كرياً و�سيا�س��ياً 
من��ذ نهاي��ة احلرب العاملي��ة الثانية وباالأخ�ض 
بع��د انته��اء احل��رب الب��اردة. وم��ع اأن��ه خ��الل 
ف��رة القطب��ني يف احل��رب الب��اردة -الواليات 
والقط��ب  ال�س��وفيتي-  واالحت��اد  املتح��دة 

ب��رزت  بعده��ا،  املتح��دة-  -الوالي��ات  االأوح��د 
ق��وى اقت�سادي��ة يعت��د به��ا  كاأملاني��ا والياب��ان 
والنمور االآ�سيوية واالحتاد االأوروبي، اإال اأنها 
مل تك��ن بق��وة وحج��م تاأث��ر ب��روز ال�س��ني يف 
العالق��ات االقت�سادي��ة الدولي��ة. ويع��ود ذلك 
اإلى اأن حجم االقت�ساد اأو ال�سادرات اأو التقانة 
اأو ق��وة العمل��ة لتل��ك ال��دول واملجموع��ات مل 
يرجم بال�سرورة اإلى قوة ع�سكرية و�سيا�سية 
وقوة ناعمة وتاأثر يف اآليات القرار ال�سيا�س��ي 
واالقت�س��ادي وامل��ايل والتج��اري ال��دويل )يف 
االأم��م املتح��دة ووكاالتها وال�سن��دوق والبنك 
الدولي��ني ومنظم��ة التج��ارة وغره��ا( كحال 
اأو  القطب��ني  مرحل��ة  يف  املتح��دة  الوالي��ات 
القط��ب االأوح��د. اأم��ا يف حال��ة ال�س��ني فق��د 
برزت لي���ض كقوة اقت�سادية وجتارية فح�سب، 
بل كقوة ذات برنامج ووجود ورغبة يف تعديل 
اآلي��ات الق��رار وجم��ال التحالف��ات يف النظ��ام 

العاملي بتفرعاته.
كان م��ا يع��رف االآن بال��دول املتقدم��ة ميث��ل 
80 % م��ن الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل العامل��ي 
 ،1950 ع��ام  العاملي��ة  التج��ارة  م��ن   % و60 
وبحلول عام 2019، كانت هذه احل�س�ض 39 % 
و48 % عل��ى الت��وايل. وانخف�ض ر�سيد راأ���ض 
املال من 87 % اإلى 39 % -وال�س��كان- من 47 
% اإل��ى 12 % يف العام��ني، وم��ع ذل��ك ال ت��زال 
ح�س��ة تل��ك ال��دول يف اآلي��ات ق��رارات البن��ك 
ال��دويل و�سن��دوق النق��د ال��دويل اأك��ر م��ن 

70 %. ويف الوق��ت ال��ذي ارتفعت فيه ح�س�ض 
واالقت�س��ادات  النا�س��ئة  واالأ�س��واق  ال�س��ني 
النامية يف الناجت العاملي والتجارة وراأ�ض املال 
وال�س��كان على م��دى العقود ال�س��بعة املا�سية، 
ال �س��يما يف العق��ود الثالث��ة املا�سي��ة، ال ت��زال 
ح�س�سه��ا يف اآليات القرار االقت�سادي العاملي 
ال تتنا�س��ب م��ع وزنه��ا التج��اري واالقت�سادي 

واملايل.
ال�س��وفيتي يطم��ح يف منت�س��ف  كان االحت��اد 
اقت�س��اد  حج��م  جت��اوز  اإل��ى  املا�س��ي  الق��رن 
اأن تق��وم  الوالي��ات املتح��دة، وتوق��ع البع���ض 
اأو  الثمانين��ات  عق��د  خ��الل  بذل��ك  الياب��ان 
االحت��اد االأوروب��ي بداي��ة القرن احل��ايل، اإلى 
اأن قام��ت ال�س��ني بذل��ك بدءاً م��ن عام 2015. 
فف��ي ع��ام 1980، مل يتج��اوز حج��م االقت�س��اد 
ال�سين��ي 2.2 % م��ن االقت�س��اد العامل��ي وكان 
االقت�س��اد االأمريك��ي اأكر من ت�س��عة اأ�سعاف 
ع��ام  يف  وتقل���ض  ال�سين��ي  االقت�س��اد  حج��م 
 ،2020 ع��ام  ويف  اأ�سع��اف،   2.8 اإل��ى   ،2000
اأ�سب��ح االقت�س��اد ال�سين��ي اأك��ر بنح��و 16 % 
م��ن حجم االقت�س��اد االأمريكي وح�سته 18.2 
% من االقت�ساد العاملي ح�سب مقيا�ض تعادل 
ياأخ��ذ  ال��ذي  البلدي��ن  ب��ني  ال�س��رائية  الق��وة 
�س��عر  ولي���ض  املعي�س��ة  م�س��تويات  باالعتب��ار 
ال�سرف بينهما فح�سب. وخالل تلك الفرة 
كان االقت�س��اد ال�سين��ي ينم��و مبع��دل 9.2 % 
�س��نوياً )مقارنة ب���2.6 % يف الواليات املتحدة، 
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2.3 % يف ال��دول ال�سناعي��ة و3 % يف الع��امل( 
مما �ساهم يف اإخراج نحو مليار من مواطنيها 
الطبق��ة  حج��م  وتو�س��يع  الفق��ر،  خ��ط  م��ن 

الو�سطى باأكر من 300 مليون ن�سمة.
 110 ال�س��ني  متتل��ك   ،2020 ع��ام  وبحل��ول 
�س��ركات �سم��ن اخلم�س��مئة االأك��ر يف الع��امل 
وف��ق ن�س��رة Global Fortune 500، وتكت�س��ب 
م��ن  باملئ��ة   80 م��ن  اأك��ر  ال�س��ركات  تل��ك 
وحتت��ل  ال�سين��ي.  الداخ��ل  م��ن  عائداته��ا 
البن��وك واالأوراق املالية واأ�س��واق ال�س��ندات يف 
ال�س��ني املرتب��ة االأول��ى يف الع��امل م��ن حي��ث 
خم�س��ة  اأك��ر  م��ن  اأربع��ة  واأ�سب��ح  احلج��م، 
بن��وك يف الع��امل �سينية االأ�سل. وهي تتناوب 
الوالي��ات  م��ع  الث��اين  اأو  االأول  املركزي��ن 
املتح��دة م��ن حي��ث كونه��ا متلقي��ة وم�س��دراً 
ولك��ن   .)FDI( املبا�س��ر  االأجنب��ي  لال�س��تثمار 
ُيالح��ظ منذ عام 2016، االنخفا�ض الن�س��بي 
الع��امل يف  انفت��اح ال�س��ني عل��ى  يف موؤ�س��رات 
جم��االت التج��ارة والتكنولوجي��ا وراأ���ض امل��ال 
الت�سدي��ر  م��ن  فيه��ا  التنمي��ة  توج��ه  ب�س��بب 
اإل��ى تنمي��ة اال�س��تهالك املحل��ي. ويف املقاب��ل 
عل��ى  اأك��ر  الع��امل  اقت�س��اد  انك�س��اف  ازداد 
ال�س��ني نتيج��ة ف��رط االعتم��اد على �سال�س��ل 
االإمدادات منها )واإن اختلف ذلك االنك�س��اف 
ب��ني ال��دول والقطاع��ات(، وه��و م��ا كان اأك��ر 
جتلي��اً خ��الل االإغالقات امل�ساحبة لفرو���ض 

كورونا- 19.   

ملناع��ة  الرئي�س��ة  االختب��ارات  اأح��د  وكان 
املالي��ة  االأزم��ة  خ��الل  ال�سين��ي  االقت�س��اد 
2008، الت��ي انطلق��ت �س��رارتها  العاملي��ة ع��ام 
اقت�س��ادات  اأك��ر  املتح��دة،  الوالي��ات  م��ن 
العامل حينها، اإذ خالل تلك االأزمة ا�س��تفادت 
الواليات املتحدة واأوروبا من حمافظة ال�سني 
عل��ى وت��رة النم��و وم��ن توظي��ف فوائ�سه��ا 
املالي��ة يف تل��ك االقت�سادات وا�س��تفادت الدول 
النامي��ة الت��ي كان��ت ت��زود ال�س��ني مبنتج��ات 
الع��ام  ذل��ك  ومن��ذ  االأولي��ة.  وامل��واد  الطاق��ة 
اأ�سبح��ت جمموع��ة الع�س��رين )الت��ي اأن�س��ئت 
ع��ام 1999( والتي ت�سم ال�سني اأكر فاعلية. 
BRICS م��ن  وتبعه��ا قي��ام جمموع��ة بريك���ض 
)الرازي��ل  الأع�سائه��ا  االأول��ى  احل��روف 
ورو�س��يا والهن��د وال�س��ني وجن��وب اأفريقي��ا( 
لتعم��ل املجموعت��ان عل��ى اإعادة ت�س��كيل اآليات 
عم��ل النظ��ام االقت�سادي العامل��ي. اإ�سافة اإلى 
ذلك بناوؤها منظومات تتجاوز ما بعد احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة ومنها اإط��الق مبادرة احلزام 
والطري��ق  )BRI(ع��ام 2017، واإب��رام اتفاقيات 
التج��ارة م��ع العديد من ال��دول واملجموعات، 
واالن�سم��ام اإل��ى جتم��ع التع��اون االقت�س��ادي 
ل��دول اآ�س��يا واملحي��ط اله��ادئ، وتاأ�سي���ض بنك 
اآ�س��يا ال�س��تثمار البنية التحتية، مما عزز من 
ودوره��ا  االآ�س��يوي  حميطه��ا  يف  ال�س��ني  دور 
العامل��ي. وت�س��تمل مب��ادرة احل��زام والطري��ق 
�س��تة  البني��ة التحتي��ة يف  عل��ى اال�س��تثمار يف 

ممرات اقت�سادية دولية:
 )CMREC( 1 -بني ال�سني ومنغوليا ورو�سيا

االآ�س��يوي  االأوروب��ي  ال��ري  اجل�س��ر   -  2
اله��ادئ  املحي��ط  يرب��ط  ال��ذي     )NELB(

واملحيط االأطل�سي
3 -املم��ر ب��ني ال�س��ني واآ�س��يا الو�س��طى وغرب 
العربي��ة  اجلزي��رة  �س��به  فيه��ا  مب��ا  اآ�س��يا 

)CCWAEC(
الهن��د  و�س��به جزي��رة  ال�س��ني  ب��ني  -املم��ر   4

)CIPEC( ًال�سينية مت�سل براً وبحرا
)CPEC( 5 - املمر بني ال�سني وباك�ستان

ب��ني بنغالدي���ض وال�س��ني والهن��د  املم��ر   - 6
)BCIMEC( وميامنار

وق��د ث��ار جدل حول اإمكاني��ة قيام نظام عاملي 
متع��دد االأقط��اب اأح��د اأركانه ال�سني ا�س��تناداً 
ومبادراته��ا  لل�س��ني  املذه��ل  ال�سع��ود  اإل��ى 
وتوق��ع  العامل��ي،  ال�سعي��د  عل��ى  ومواقفه��ا 
وات�س��اح  حذوه��ا،  الهن��د  حت��ذو  اأن  البع���ض 
ت�س��يد  عل��ى  القائ��م  العامل��ي  النظ��ام  مثال��ب 
قط��ب واح��د -الوالي��ات املتح��دة- وانح�س��اره 
اقت�سادي��اً وت�سع�س��ع قيادت��ه �سيا�س��ياً. ورمبا 
التجاري��ة  االأمريكي��ة  الفع��ل  ردود  �س��اهمت 
والتقني��ة واملالي��ة وال�سيا�س��ية واالأمنية جتاه 
ا�س��تقطاب  ح��االت  ظه��ور  يف  ال�س��ني  ب��روز 
ومتو�سع كل منهما يف النظامني االقت�سادي 
وال�سيا�س��ي الدولي��ني. ولعل تداعيات احلرب 
اإل��ى  وحلفائه��ا  اأمري��كا  ون��زوع  اأوكراني��ا  يف 
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حتجي��م رو�س��يا ق��د �س��اهم يف تغذي��ة اجل��دل 
حول بروز نظام متعدد االأقطاب.

خيارات العامل واملنطقة العربية يف 
ظل تعدد االأقطاب 

ال�سين��ي  التنمي��ة  من��وذج  الكث��رون  حل��ل 
و�سعوده��ا املذه��ل لت�سب��ح م�سن��ع الع��امل اأو 
قائ��دة �سال�س��ل االإم��دادات العاملية، بل وب�س��ر 
البع���ض ب��اأن يناف���ض )تواف��ق بك��ني( امل�س��تند 
عل��ى منوذج النمو ال�سيني ما عرف ب�)توافق 
وا�سنطن( امل�ستند اإلى حزمة ال�سيا�سات التي 
يقرحها اأو يدفع بها البنك و�سندوق النقد 
الوالي��ات  عليهم��ا  تهيم��ن  الل��ذان  الدولي��ان 
املتح��دة. وينطل��ق ذل��ك النم��وذج م��ن حماور 

عدة اأهمها:
- التنمية املبنية على االبتكار الذي ي�ستوجب 

العناية بالتعليم والبحث والتطوير.
- الت�سنيع املوجه اإلى الت�سدير.

- العم��ل بنم��وذج امللكي��ة العام��ة و)االقت�ساد 
املختلط( يف التنمية ال�سناعية.

مب��داأ  اأ�س��بقية  عل��ى  ال�سيا�س��ات  تركي��ز   -
املناف�سة قبل �سكل امللكية يف جميع القطاعات 

التي متتلكها الدولة.
القل��ة  واحت��كار  العام��ة  امللكي��ة  ا�س��تخدام   -
الإدارة ال�س��وق وتولي��د االإي��رادات لال�س��تثمار 

واإن�ساء املنافع العامة.
- تبني اإ�سراتيجية للنمو يقودها اال�ستثمار 
فائ�س��ة ميك��ن  الإيج��اد طاق��ة  الطل��ب،  قب��ل 
ا�ستغاللها الحقاً، حيث كانت ال�سني ت�ستثمر 
يف منت�س��ف الت�س��عينات نح��و 32-33 % م��ن 
ثابت��ة  اأ�س��ول  يف  االإجم��ايل  املحل��ي  ناجته��ا 
جدي��دة ارتفع��ت بحلول ع��ام 2004، اإلى اأكر 

من40 % من ناجتها املحلي االإجمايل.
خلل��ق  باال�س��تثمار  الع��ام  القط��اع  قي��ام   -
م��ن  االإي��رادات(  )وتعظي��م  النم��و  فر���ض 
خارج��ه لتحقيق فوائد غر مبا�س��رة للقطاع 

اخلا�ض.
- حتفي��ز مديري ال�س��ركات اململوك��ة للقطاع 
الع��ام برب��ط تعوي�ساته��م ب��اأداء �س��ركاتهم يف 

تعظيم قيمة االأ�سول.
ولك��ن ي��رى البع���ض االآخ��ر �سعوب��ة تعمي��م 
النم��وذج ال�سين��ي وف��ق ذل��ك املنظ��ور نظ��راً 
بال�س��وق  املتمثل��ة  لل�س��ني  الفري��دة  لل�س��مات 
الداخلي��ة الكب��رة وذات االإمكان��ات الواع��دة 

االهتم��ام  وجت��ذب  املناف�س��ة  تع��زز  الت��ي 
وف��ر  واالقت�س��اد  االأجنبي��ني،  واال�س��تثمار 
تنمي��ة  اإ�س��راتيجية  يتب��ع  ال��ذي  العمال��ة 
ا�سراكية كثيفة راأ�ض املال، والنظام ال�سيا�سي 
الهرم��ي الذي يعمل يف بيئة اقت�ساد ال�س��وق. 
ع��ام  فيه��ا  ال�س��كان  ع��دد  تراج��ع  اأن  وي��رون 
2022، وتوق��ع انخفا���ض عدد ال�س��كان يف �س��ن 
العم��ل بن�س��بة 9 % بينما ت��زداد القوة العاملة 
يف الوالي��ات املتح��دة نتيجة الهجرة بن�س��بة 5 
الت��ي  % وظ��روف كل منهم��ا اجليو�سيا�س��ية 
متي��ل ل�سال��ح الوالي��ات املتح��دة، والت�س��ارب 
يف �سنع ال�سيا�سات يف ال�سني والتدابر بحق 
ال�س��ركات املحلي��ة، وتباط��وؤ مع��دالت النم��و، 
من العوامل التي قد تبطئ من قدرة ال�سني 

على مناف�ستها. 
تو�س��يع  اإل��ى  ال�س��ني  بطم��وح  يتعل��ق  وفيم��ا 
كعمل��ة  الرمنينب��ي،  لعملته��ا  العامل��ي  ال��دور 
و�س��راء  املب��ادالت،  لت�س��وية  عاملي��ة  جتاري��ة 
االأ�س��ول، واحتياط��ي عامل��ي موث��وق للقيم��ة 
للبنوك املركزية العاملية، وا�س��تخدامها لتلك 
وبن��ك  والطري��ق  احل��زام  مب��ادرة  يف  العمل��ة 
 ،)AIIB( اآ�س��يا لال�س��تثمار يف البني��ة التحتي��ة
ي��رى البع���ض اأن��ه م��ن غ��ر املرج��ح اأن حت��ل 
امل��دى  يف  احتياط��ي  كعمل��ة  ال��دوالر  حم��ل 
العامل��ي  االحتياط��ي  عمل��ة  اإن  اإذ  القري��ب، 
املوث��وق به��ا تعتم��د عل��ى قابليته��ا للتحوي��ل 
امل��ال،  راأ���ض  اأ�س��واق  عم��ق  وعل��ى  بحري��ة، 
و�س��يادة  ت�سدره��ا،  الت��ي  احلكوم��ة  ونزاه��ة 
القان��ون، واإن بع�س��اً م��ن ه��ذه  لي���ض متوافراً 
ال��دوالر  زال  م��ا  اإذ  ال�سيني��ة،  العمل��ة  يف 
ي�س��اهم بنح��و 59 باملئ��ة من احتياط��ات النقد 
تزي��د  وال  املركزي��ة  البن��وك  ل��دى  االأجنب��ي 
م�س��اهمة الرمنينب��ي ع��ن 2 باملئ��ة، وال ت��زال 
معظ��م املدفوعات العاملي��ة )ومنها مدفوعات 
مبيعات النفط(، واإ�سدارات اأدوات الدين يتم 
معظمه��ا بال��دوالر وبع�سه��ا بالي��ورو، ولك��ن 
من جهة اأخرى فاإن التحول من نظام نقدي 
عامل��ي يهيم��ن عليه ال��دوالر اإلى نظ��ام متنوع 
ي�س��كل الرمنينب��ي اأح��د اأركان��ه واإن ي�س��تغرق 
اأط��ول م��ن التغ��ر يف اأحج��ام التج��ارة  وقت��اً 
اإ�ساف��ة  ولع��ل  ممك��ن.  اأن��ه  اإال  واالقت�س��اد، 
الرمنينب��ي اإل��ى �س��لة العم��الت الت��ي تتك��ون 
منه��ا عمل��ة �سن��دوق النق��د ال��دويل املعروفة 
10.9باملئ��ة  بحق��وق ال�س��حب اخلا�س��ة ب��وزن 

)اأعل��ى م��ن االأوزان الن�س��بية لل��ني واجلني��ه 
االإ�س��رليني يف ال�س��لة( ه��و اع��راف ب��دوره 

ووزن دولته يف االقت�ساد العاملي.
وي��رى البع���ض اأن��ه عل��ى الرغ��م م��ن جت��اوز 
حج��م االقت�س��اد ال�سين��ي مثيل��ه االأمريك��ي 
مقي�س��اً بتع��ادل الق��وة ال�س��رائية امل�س��ار اإلي��ه 
من��ذ ع��ام 2015، اإال اأنه وفقاً الأ�س��عار ال�سرف 
االإجم��ايل  املحل��ي  الن��اجت  يبل��غ  احلالي��ة، 
لل�س��ني 18 % م��ن الع��امل، والواليات املتحدة 
24 % ف��اإذا اأ�سفن��ا حلفاء االأخرة االأوروبيني 
واالآ�س��يويني وغرهم ت�سبح ح�ستهم 59 %. 
ويرون اأنه طاملا حتافظ الواليات املتحدة على 
حتالفه��ا وقواعده��ا يف الياب��ان، فل��ن تتمك��ن 
املحي��ط  غ��رب  م��ن  ا�س��تبعادها  م��ن  ال�س��ني 
اله��ادئ. واأن اإم��دادات الطاق��ة ال�سيني��ة م��ن 
بالهيمن��ة  متاأث��رة  �س��تبقى  االأو�س��ط  ال�س��رق 
العرب��ي  اخللي��ج  يف  االأمريكي��ة  البحري��ة 
واملحيط الهندي. ولكن هناك من يرى اأن ما 
يقرب من 100 دولة تعد ال�سني اأكر �سريك 
جت��اري له��ا، يف ح��ني اأن 57 دول��ة فقط لديها 
مث��ل هذه العالقة مع الواليات املتحدة، واأنه 
يف حني خف�ست الواليات املتحدة م�ساعداتها 
اإلى الدول النامية، اأقر�ست ال�سني تريليون 
دوالر مل�س��اريع البني��ة التحتي��ة لتل��ك ال��دول 
عل��ى  والطري��ق  احل��زام  مب��ادرة  خ��الل  م��ن 
مدى العقد املا�سي. لذلك فاإن جناح ال�سني 
االقت�س��ادي يع��زز قوتها الناعمة يف االأ�س��واق 

النامية والنا�سئة االأخرى. 
جدي��ر بالذك��ر اأن ث��ورة النف��ط ال�سخ��ري يف 
ُم�س��در  اإل��ى  حولته��ا  ق��د  املتح��دة  الوالي��ات 
�ساٍف للنفط والغاز، يف حني اأ�سبحت ال�سني 
اأكر اعتماداً على الواردات منهما من ال�سرق 
االأو�س��ط، ولك��ن تع��د ال�س��ني اعتماده��ا عل��ى 
الق��وة الع�س��كرية للوالي��ات املتح��دة ل�سم��ان 
النق��ل البح��ري واإمدادات الطاق��ة والو�سول 
�سع��ف  نقط��ة  اخلارجي��ة  االأ�س��واق  اإل��ى 
اإ�س��راتيجية عميق��ة، لذل��ك قام��ت بتو�س��يع 
خ��الل  م��ن  املنطق��ة  يف  االأمن��ي  وجوده��ا 
جمموع��ة م��ن عملي��ات االنت�س��ار الع�س��كرية 
احليوي��ة  التحتي��ة  البني��ة  يف  واال�س��تثمارات 
-وخ�سو�س��اً املوان��ئ- ومبيع��ات االأ�س��لحة، اإذ 
يق��در اأن نح��و 90 ميناء خ��ارج ال�سني متتلكه 
جزئي��اً اأو كلي��اً �س��ركات �سيني��ة، واأن �سناع��ة 
م��ن  ومبيعاته��ا  تط��ور  يف  ال�سيني��ة  الدف��اع 
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االأ�س��لحة يف ازدي��اد م�سط��رد. وخ��الل العقد 
املا�س��ي ابت��داأت ال�سني وب�س��كل فاعل يف تبني 
اأ�س���ض االقت�س��اد االأخ�س��ر وتطوي��ر �سناع��ة 
وال�س��يارات  املتج��ددة  الطاق��ات  وا�س��تخدام 
تتب��واأ  جعله��ا  مم��ا  وبطارياته��ا  الكهربائي��ة 

مركز ال�سدارة عاملياً فيها جميعاً.
حتمي��ة  ح��ول  اخل��الف  ع��ن  النظ��ر  وبغ���ض 
وب��روز  االأمريك��ي  ال��دور  انح�س��ار  واأ�س��كال 
التج��ارة  بينهم��ا يف  املواجه��ة  ال�س��ني، ومن��ط 
اأن  الثاب��ت  اأن  اإال  والتحالف��ات،  والتقني��ة 
ظ��ل  يف  وجتمعات��ه  ودول��ه  الع��امل  خي��ارات 
تراج��ع ال��دور والثق��ل ال�سيا�س��ي واالقت�س��ادي 
االأمريك��ي تختل��ف عم��ا كان��ت عليه بع��د نهاية 
الراأ�س��مايل  املع�س��كرين  ب��ني  الب��اردة  احل��رب 
واال�س��راكي، فالتناف���ض بني قوتني ونظامني 
يعطي للدول االأخرى خارجهما م�ساحة اأو�سع 
للتح��رك واتخاذ املواق��ف مبا متليه م�ساحلها 
العربي��ة  املنطق��ة  وتع��د  �س��عوبها.  وتطلع��ات 
وخ�سو�س��اً اخللي��ج منها ميداناً رحباً للتحليل 
اأن  فالثاب��ت  والتحالف��ات،  اخلي��ارات  وتقيي��م 
الوالي��ات املتح��دة مل تع��د ال�س��ريك التج��اري 
الرئي�ض لدول املنطقة �سواء يف جانب الواردات 
)االأ�س��كال  النفطي��ة  ال�س��ادرات  اأو  ال�س��لعية 
1و2( والثاب��ت اأي�س��اً اأن الوالي��ات املتحدة رمبا 
ب�س��بب انخفا���ض اعتماده��ا على نف��ط املنطقة 
املنطق��ة،  يف  ال�سيا�س��ية  اإخفاقاته��ا  ب�س��بب  اأو 
ارت��اأت االن�س��حاب منه��ا والركي��ز عل��ى املج��ال 
االآ�س��يوي، ب��ل وا�س��تخدام املنطق��ة العربي��ة م��ا 
اأمكن لها ذلك يف اإ�سراتيجيتها عزل ال�سني.

يف املقاب��ل عمق��ت ال�سني عالقاته��ا التجارية 
مم��ا  االأو�س��ط،  ال�س��رق  م��ع  واال�س��تثمارية 
ي��دل عل��ى االأهمي��ة االإ�س��راتيجية للمنطقة 
احل��زام  مب��ادرة  ظ��ل  فف��ي  له��ا.  بالن�س��بة 
ل��دول  ال�س��ني  اإقرا���ض  ارتف��ع  والطري��ق: 
ع��ام  يف  دوالر  ملي��ون   300 م��ن  املنطق��ة 
10 ملي��ارات دوالر يف  م��ن  اأك��ر  اإل��ى   ،2014
ال�سيني��ة  ال�س��ركات  وا�س��تثمرت   ،2019 ع��ام 
وبلغ��ت  دوالر  ملي��ار   21.6 للدول��ة  اململوك��ة 
املمنوح��ة لل�س��ركات  االإن�س��اءات  قيم��ة عق��ود 
دوالر  ملي��ار   92.4 املنطق��ة  يف  ال�سيني��ة 
جت��اوزت   ،2005 ع��ام  ومن��ذ  الف��رة.  خ��الل 
ملي��ار   180 االإن�س��ائية  العق��ود  تل��ك  قيم��ة 
دوالر منه��ا 36.8 ملي��ار دوالر يف ال�س��عودية، 
ملي��ار   18.8 االإم��ارات،  يف  دوالر  ملي��ار   29.1
دوالر يف م�س��ر، 18.1 ملي��ار دوالر يف الع��راق. 

اأمريكي��اً،  املقاطع��ة   Huawei �س��ركة  وعق��دت 
�س��راكة ر�س��مية مع �س��ركات يف دولة االإمارات 
وال�س��عودية وقط��ر لتوف��ر البني��ة التحتي��ة 
ويت��م  االت�س��االت.  م��ن  اخلام���ض  للجي��ل 
تدري�ض اللغة العربية يف اأكر من 42 جامعة 
�سيني��ة، ويدر���ض نح��و 50 األ��ف �سين��ي اللغ��ة 
العربي��ة والثقاف��ة االإ�س��المية، وفت��ح معه��د 
ل��ه يف م�س��ر  كونفو�سيو���ض ال�سين��ي فروع��اً 

وال�سعودية واالإمارات واالأردن.
ونظ��راً لتو�س��ع الدور التجاري واال�س��تثماري 
والتقن��ي ال�سين��ي يف املنطق��ة، والأن الواليات 
املتح��دة وحلفاءه��ا يف اأوروب��ا واآ�س��يا )الياب��ان 
وكوريا اجلنوبية وتايوان وغرها( ال يزالون 
�سركاء مهمني يف تلك املجاالت، والأن الدوالر 
ال ي��زال يف امل��دى املنظ��ور عمل��ة االحتياط��ي 
واملبادالت مبا فيها النفط وربط عمالت دول 
املنطق��ة، انتهج��ت دول املنطق��ة مب��داأ احلي��اد 
ال�سين��ي؛  االأمريك��ي-  بالن��زاع  يتعل��ق  فيم��ا 
لذل��ك ج��اءت القم��م ال�س��عودية واخلليجي��ة 
والعربية مع كل من روؤ�س��اء الواليات املتحدة 
ذل��ك  لتوؤك��د   ،2022 ع��ام  اأواخ��ر  وال�س��ني 
املب��داأ. وعل��ى الرغ��م م��ن حم��اوالت ت�سيي���ض 
الغربي��ة،  الدوائ��ر  بع���ض  م��ن  احلي��اد  ذل��ك 
املنطق��ة م��ن تبع��ات  اإخ��راج  اأن��ه جن��ح يف  اإال 
نزاع��ات ه��ي يف غنى عنه��ا لركز على تعظيم 
م�ساحله��ا مع كال القطبني، بل اإن عقد تلك 
القم��م بح��د ذاته �س��يعمل على زي��ادة وتعميق 
والعربي��ة  اخلليجي��ة  االقت�سادي��ة  الرواب��ط 
للتفاو�ض ككتلة مع قطبني عامليني مهمني.
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