التمرد الناعم :محاوالت الصني وروسيا اخلروج من عباءة النظام املالي العاملي
حازم حسانني محمد
باحث اقتصادي في االقتصاد

إن أه1م وأك1ثر م1ا مي1يز ع1امل1نا امل1عاص1ر أي1دول1وج1ياً وس1ياس1ياً واق1تصادي1اً ه1و ه1ذا ال1صراع ال1قائ1م ،وذات احل1لقات
امل1تعددة ب1ني الش1رق وال1غرب ،وق1د أص1بح ه1ذا ال1صراع م1ن ال1شمول وال1تغلغل ب1حيث حت1ول إل1ى ج1زء م1ن احل1ياة
ال1يوم1ية وال1تفكير ال1يوم1ي واالع1تيادي ل1كل البش1ر ،ويس1تمد ه1ذا ال1صراع أه1ميته م1ن زاوي1تني األول1ى ك1ون1ه ص1راع1اً
م1حوري1اً ي1ؤث1ر ع1لى ح1رك1ة ال1عال1م وت1طوره ،وه1و املس1ئول ع1ن حت1والت1ه وت1وت1رات1ه وص1راع1ات1ه ،أي أن1ه م1صدر م1عظم
األزم1ات ال1دول1ية واإلق1ليمية واحمل1لية ف1ي ال1عال1م ،وم1ن زاوي1ة أخ1رى ،ت1نبع أه1مية ه1ذا ال1صراع م1ن ك1ون1ه ي1ضم أغ1نى
وأقوى الدول.
وف1ي ظ1ل جت1دد وت1عدد األخ1طار ال1تي ته1دد االس1تقرار امل1ال1ي ال1عامل1ي امل1قترن1ة م1ع زي1ادة ح1ال1ة ع1دم ال1يقني وت1نام1ي
ف1قدان أواص1ر ال1تعاون ال1دول1ي ،ب1ات ه1ناك ح1دي1ث ع1ن اخل1روج م1ن ع1باءة ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ل1دى ال1عدي1د م1ن
الدول وفي مقدمتها الصني وروسيا.
وع1لى ض1وء م1ا ت1قدم ي1تسنى ل1نا ف1ي الس1طور ال1قليلة ال1قادم1ة ع1رض ال1تطور ال1تأري1خي ل1لنظام امل1ال1ي ال1عامل1ي م1ع
إي1ضاح أه1م م1الم1ح ه1ذا اخل1روج وأه1م ال1دواف1ع ال1تي ت1قف خ1لفه .ف1ضالً ع1ن رص1د التح1رك1ات ال1تي مت1ت ع1لى
أرض الواقع ،عبر األقسام التالية:

أوالً -التطور التاريخي للنظام املالي العاملي:
إن أه1م وأك1ثر م1ا مي1يز ع1امل1نا امل1عاص1ر أي1دول1وج1ياً وس1ياس1ياً واق1تصادي1اً ه1و ه1ذا ال1صراع ال1قائ1م وذات
احل1لقات امل1تعددة ب1ني الش1رق وال1غرب ،وق1د أص1بح ه1ذا ال1صراع م1ن ال1شمول وال1تغلغل ب1حيث حت1ول
إل1ى ج1زء م1ن احل1ياة ال1يوم1ية وال1تفكير ال1يوم1ي واالع1تيادي ل1كل البش1ر ،ويس1تمد ه1ذا ال1صراع أه1ميته
م1ن زاوي1تني األول1ى ك1ون1ه ص1راع1اً م1حوري1اً ي1ؤث1ر ع1لى ح1رك1ة ال1عال1م وت1طوره ،وه1و املس1ئول ع1ن حت1والت1ه
وت1وت1رات1ه وص1راع1ات1ه ،أي أن1ه م1صدر م1عظم األزم1ات ال1دول1ية واإلق1ليمية واحمل1لية ف1ي ال1عال1م ،وم1ن زاوي1ة
أخ1رى ،ت1نبع أه1مية ه1ذا ال1صراع م1ن ك1ون1ه ي1ضم أغ1نى وأق1وى ال1دول .وف1ي ظ1ل جت1دد وت1عدد األخ1طار
ال1تي ته1دد االس1تقرار امل1ال1ي ال1عامل1ي امل1قترن1ة م1ع زي1ادة ح1ال1ة ع1دم ال1يقني وت1نام1ي ف1قدان أواص1ر ال1تعاون

ال1دول1ي ،ب1ات ه1ناك ح1دي1ث ع1ن اخل1روج م1ن ع1باءة ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ل1دى ال1عدي1د م1ن ال1دول وف1ي
مقدمتها الصني وروسيا.
وع1لى ض1وء م1ا ت1قدم ي1تسنى ل1نا ف1ي الس1طور ال1قليلة ال1قادم1ة ع1رض ال1تطور ال1تأري1خي ل1لنظام امل1ال1ي
ال11عامل11ي م11ع إي11ضاح أه11م م11الم11ح ه11ذا اخل11روج وأه11م اال11دواف11ع ال11تي ت11قف خ11لفه .ف11ضالً ع11ن رص11د
التحركات التي متت على أرض الواقع ،عبر األقسام التالية:
ي1عد ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ه1و اإلط1ار ال1ذي ي1تحكم ف1ي ج1ميع أن1حاء ال1عال1م ب1ني االت1فاق1ات ال1قان1ون1ية
وامل1ؤس1سات وال1فعال1يات االق1تصادي1ة ال1رس1مية وغ1ير ال1رس1مية ال1تي تسه1ل م1عاً ل1لتدف1قات ال1دول1ية
ل11رؤوس األم11وال امل11ال11ية ألغ11راض االس11تثمار ول11تموي11ل ال11تجارة ،وق11د ت11طور ال11نظام ب11شكل ك11بير م11نذ
ظ1هوره ف1ي أواخ1ر ال1قرن الـ  19خ1الل امل1وج1ة األول1ى م1ن ال1عومل1ة االق1تصادي1ة ،ال1تي مت1ثلت ف1ي إن1شاء
ال1بنوك امل1رك1زي1ة وامل1عاه1دات امل1تعددة األط1راف ،وامل1نظمات احل1كوم1ية ال1دول1ية ال1رام1ية إل1ى حتس1ني
الشفافية ،والتنظيم ،وفعالية األسواق الدولية.
ول1عل إم1عان ال1نظر ق1ليالً ف1ي ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ال ي1رى م1نه إال ص1ورة م1شوه1ة وم1شوش1ة ،مت1خض
ع1نها س1ياس1ات اق1تصادي1ة ص1بت أغ1لبها ف1ي ص1ال1ح ق1طب م1عني وه1و ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية ،م1ا
ج1عله مي1ر ب1أزم1ة ح1قيقية م1نذ ات1فاق1ية ب1ري1تون وودز  .1944وق1د واف1قت ال1بلدان امل1شارك1ة ع1لى
امل1شارك1ة ف1ي احمل1اف1ظة ع1لى ق1يمة ع1ملتها ف1ي ن1طاق ه1ام1ش ض1يق م1قاب1ل ال1دوالر وس1عر مم1اث1ل م1ن
ال1ذه1ب ع1ند احل1اج1ة .ول1قد رب1ح ال1دوالر م1رك1زاً ب1عالوة ك1عملة م1رج1عية ،ي1عكس ال1تغير ف1ي االق1تصاد
ال1عامل1ي م1ن ه1يمنة أوروب1ا إل1ى ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية .وق1د م1نعت ال1دول م1ن ت1خفيض ق1يمة
ع1مالت1ها لتس1تفيد جت1ارت1ها اخل1ارج1ية ول1م ي1سمح ل1ها إال ب1تخفيض ع1مالت1ها بنس1بة أق1ل م1ن ،10%
وق1د أرس1يت دع1ائ1م ه1ذا ال1نظام ف1ي ق1اع1دة أس1ياس1ية تس1تهدف ث1بات أس1عار ال1صرف ب1عمالت ال1دول
االع1ضاء م1ن خ1الل رب1طها ب1ال1دوالر األم1ري1كي ال1قاب1ل ل1لصرف ب1ال1ذه1ب ،وم1ساع1دة ال1دول اخل1اض1عة
لهذا النظام في توفير السيولة ملواجهة االختالالت العارضة واملؤقتة في موازين مدفوعاتها.
وم11ر ال11نظام امل11ال11ي ال11عامل11ي ب11عد ف11ك ارت11باط ال11دوالر ع11ن ال11ذه11ب ب11قرار م11ن ال11رئ11يس ن11يكسون ع11ام
 1971ب11حال11ة ع11دم االس11تقرار ف11ي األس11عار س11اع11د ف11ي زي11ادة التضخ11م ،والب11د ل11نا أن نش11ير إل11ى
االس1ترات1يجية ال1تي ت1قف وراء ذل1ك ال1ذي خل1صها ه1نري كيسنج1ر مس1تشار األم1ن ال1قوم1ي ث1م وزي1ر

اخل1ارج1ية ف1ي ق1ول1ه “م1ن يس1يطر ع1لى ال1غذاء يس1يطر ع1لى ال1شعوب وم1ن يس1يطر ع1لى ال1طاق1ة يس1يطر
ع1لى ال1قارات وم1ن يس1طر ع1لى امل1ال يس1يطر ع1لى ال1عال1م” ،وحت1ول ال1دوالر إل1ى ع1ملة ورق1ية ت1عتمد
على قرار باعتمادها وسيلة دفع.
وأف1رز ال1نظام امل1ال1ي ه1ذا ،ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية ك1قوة اق1تصادي1ة أول1ى ف1ي ال1عال1م ،ل1كن ه1ذه
ال1قوة ه1ي اآلن ف1ي ط1ور ال1تآك1ل ورمب1ا ال1سقوط ال1نهائ1ي ،ح1يث ل1م ت1عد ق1ادرة ع1لى م1واج1هة امل1ناف1سة
االق1تصادي1ة وال1تجاري1ة وال1تقنية ال1تي مت1ثلها ال1ياب1ان ك1دول1ة م1ؤي1دة لس1ياس1ات ال1والي1ات املتح1دة وأمل1ان1يا
وال1صني ك1دول ل1ها وض1ع مم1يز ف1ي االق1تصاد ال1عامل1ي ،وق1د ت1ول1د ف1ي األون1ة األخ1يرة ف1ي م1قاب1ل ال1قوة
األم1ري1كية ق1وى أخ1رى مت1ثلت ف1ي حت1ال1ف م1واق1ف ب1ني ال1صني وروس1يا ك1أح1د أه1م إره1اص1ات ال1صراع ب1ني
الش1رق وال1غرب م1نذ اس1تالم احل1زب الش1يوع1ي ال1صيني ب1زع1ام1ة م1اوتس1ي ت1ون1غ زم1ام احل1كم ف1ي ال1صني
واإلعالن عن قيام دول إشتراكية في أكتوبر .1949
ثانياً -النظام املالي العاملي الراهن ..حتديات وأخطار:
ال ي1زال ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ي1عان1ي ال1كثير م1ن امل1شكالت واألزم1ات ال1كبيرة ال1تي أف1رزت1ها األزم1ة امل1ال1ية
ال11عامل11ية وم11ضاع11فات11ها الس11لبية املس11تمرة ،ال11تي أث11رت ب11شكل س11لبي ع11لى ك11ل م11راف11ق احل11ياة خ11اص11ة
ال1قطاع امل1صرف1ي ال1ذي ع1ان1ى م1ن ان1تكاس1ات وخ1سائ1ر ك1بيرة ،دف1عت ال1عدي1د م1ن امل1ؤس1سات امل1صرف1ية
إل1ى إع1تماد خ1طط وق1رارات ج1دي1دة م1نها ت1قليص أو إل1غاء ب1عض ف1روع1ها وتس1ري1ح م1وظ1فيها وغ1يره1ا
م1ن اإلج1راءات األخ1رى ال1تي ت1ضمن ل1ها ال1بقاء واالس1تمرار وت1وف1ير الس1يول1ة ال1الزم1ة ل1تموي1ل ن1شاط1ات1ه،
وف1ي ف1ترة م1ا ب1عد األزم1ة امل1ال1ية ال1عامل1ة ت1زام1نت  4إض1طراب1ات غ1ير مس1بوق1ة أث1رت س1لباً ع1لى ال1نظام
امل1ال1ي ال1عامل1ي ،وه1ي ال1تغيرات امل1ناخ1ية والهج1رة وأع1مال امل1صارف امل1راس1لة وج1رائ1م ش1بكة االن1ترن1ت،
ال1تي خ1لفت ض1غوط1اً غ1ير مس1بوق1ة وغ1ير م1توق1عة ع1لى األس1واق امل1ال1ية ال1عامل1ية ،ال1تي سنس1تعرض1ها بش1ي
من اإليجاز دون إسهاب ،كالتالي:
إن أول1ى التح1دي1ات ال1تي خ1لفها ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ب1قيادة ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية ه1و ق1ضية
ال1تغيرات امل1ناخ1ية ،إذ شه1د ال1عال1م إن1قسام1ات ح1ادة وت1بادل ف1ي امل1واق1ف إزاء ه1ذه ال1قضية خ1اص1ة م1ن
ج1ان1ب ال1والي1ات املتح1دة ،وع1ليه ،ف1إن م1دى ق1درة ال1قطاع امل1ال1ي ع1لى ال1صمود إزاء اخمل1اط1ر ال1ناج1مة

ع1ن ت1غير امل1ناخ ،وم1دى ف1عال1ية ال1قطاع امل1ال1ي ف1ي ت1خصيص امل1وارد امل1ال1ية ال1الزم1ة له1ذا ال1غرض ي1شكل
حت1دي1اً ي1واج1هه ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ،ع1لماً ب1أن ع1دم االل1تزام ب1االس1تخدام ال1واع1ي ل1لوق1ود األح1فوري
وغ1ياب ض1ري1بة ال1كرب1ون ي1عوق1ان دون حت1وي1ل ال1سوق امل1وارد امل1ال1ية ال1الزم1ة م1ن االق1تصاد ال1تقليدي إل1ى
االقتصاد املراعي للبيئة.
التح1دي ال1ثان1ي ي1تمثل ف1ي ق1ضية الهج1رة ال1تي ش1اع1ت وانتش1رت بش1ده خ1الل ال1عقد األخ1ير س1واء
ن1تيجة ن1شوب ن1زاع1ات أو ص1راع1ات أو غ1يره1ا ،وبحس1ب ال1بنك ال1دول1ي ي1وج1د ع1لى مس1توى ال1عال1م،
ن1حو  65م1ليون ش1خص ي1تم ت1هجيره1م قس1راً ،وب1ال1طبع ف1إن الهج1رة أو إع1ادة ال1توط1ني أو ال1ترح1يل
ت1ؤث1ر ع1لى م1كان إي1صال امل1ساع1دات إل1ى م1ن ي1حتاج1ون إل1يها ووس1يلة ذل1ك ،ول1كن األه1م أن1ه م1ع
اس1تقرار ال1نازح1ني -س1واء م1ؤق1تاً أو ع1لي امل1دى ال1بعيد -ل1يصبحوا ق1ادري1ن ع1لى ال1وف1اء ب1اح1تياج1ات1هم
وحت1قيق ال1نجاح ،ف1إن1هم س1يحتاج1ون إل1ى إق1ام1ة ع1الق1ات م1ال1ية ج1دي1دة ،وذل1ك مي1كن أن ي1كون إلج1راء
م1عام1الت بس1يطة م1ثل ت1لقي امل1ساع1دات م1ن خ1الل ب1طاق1ات ال1دف1ع )ك1بدي1ل ع1ن امل1ساع1دة ال1نقدي1ة(
أو إلرس11ال حت11وي11الت م11ال11ية ،أو رمب11ا ي11كون أك11ثر ت11عقيدا م11ثل احل11صول ع11لى ق11رض أو ب11دء ن11شاط
جتاري.
التح1دي ال1ثال1ث وه1و االن1سحاب م1ن أع1مال امل1صارف امل1راس1لة ،ف1نظراً ألن ال1قطاع امل1صرف1ي ال1عامل1ي
يش1دد م1ن ال1لوائ1ح وال1قوان1ني ،ف1إن ع1ددا ك1بيراً م1ن امل1صارف ي1نسحب م1ن أع1مال امل1صارف امل1راس1لة
وي1غلق ب1عض خ1طوط األع1مال غ1ير املس1تدام1ة ج1دواه1ا ،وك1ان له1ذه ال1ظاه1رة احل1دي1ثة أث1را ك1بيرا ف1ي
ب1عض امل1ناط1ق ع1لى الش1رك1ات ال1صغيرة وامل1توس1طة ،وع1لى ش1رك1ات حت1وي1ل األم1وال ال1تي ت1تعام1ل أس1اس1اً
في التحويالت املالية.
وي11برز التح11دي ال11راب11ع ف11ي ت11صاع11د وت11يرة احل11رب اإلل11كترون11ية ،ال11تي أص11بحت خ11طراً م11لموس 1اً ع11لي
مس1توى األس1واق امل1ال1ية ال1وط1نية وال1دول1ية ،وت1زاي1د امب1خاط1ر األم1ن اإلل1كترون1ي ،ب1ال1توازي م1ع ان1تشار
اإلن1ترن1ت وت1كنول1وج1يا امل1علوم1ات ،وغ1يرت ال1تكنول1وج1يا امل1ال1ية وج1ه ال1قطاع امل1ال1ي -م1ن خ1الل زي1ادة
إم1كان1ية األف1راد والش1رك1ات ال1صغيرة وامل1توس1طة ل1لحصول ع1لى اخل1دم1ات امل1ال1ية ب1عد أن ك1ان1وا ي1عان1ون
م1ن إه1مال ال1نظام امل1ال1ي ال1ساب1ق ل1هم -غ1ير أن1ها أث1ارت ال1عدي1د م1ن ال1تساؤالت مب1ا ف1ي ذل1ك اخمل1اوف

امل1تعلقة ب1األم1ن اإلل1كترون1ي ،ف1ال1تقدم ال1تكنول1وج1ي ال1ذي ي1دف1ع ال1تكنول1وج1يا امل1ال1ية ق1دم1اً ،ي1واج1ه ه1و
ذاته مخاطر تتعلق باألمن اإللكتروني.
ثالثاً -موقف الصني ورسيا من النظام املالي احلالي:
ت1عد ال1صني ث1ان1ي اق1تصاد ف1ي ال1عال1م ويس1تمد ق1وت1ه م1ن ق1درت1ه ع1لى حت1ري1ك عج1لة االق1تصاد ال1عامل1ي،
إل11ى ج11ان11ب ق11درت11ه ع11لى م11واج11هة األزم11ات ك11ما ح11دث ف11ي ال11فترة ) .(2009-2007وب11دأ
االق1تصاد ال1صيني ف1ي ال1تفوق ع1لى ن1ظيره األم1ري1كي ،ف1منذ ع1ام  2010وال1صني ه1ي أك1بر م1صدر
للس11لع ال11تجاري11ة وث11ان11ي أك11بر مس11تورد ل11ها ،ك11ما أن11ها خ11ام11س أك11بر م11صدر وث11ال11ث أك11بر مس11تورد
للخ1دم1ات ال1تجاري1ة ،إض1اف1ة إل1ى ذل1ك ،ف1إن ال1صني ث1ان1ي أك1بر م1زود ل1الس1تثمارات األج1نبية امل1باش1رة
ب1عد ال1والي1ات املتح1دة ،وف1ي م1قاب1ل ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية مت1تلك ال1صني أدوات ق1وة ج1علتها
ت1تعام1ل ن1داً ب1ند ،ح1يث أن احمل1رك ال1رئيس1ي حل1رب ال1عمالت ه1و العج1ز ال1ثنائ1ي الضخ1م ال1ذي ي1جعل
ال11صني أك11بر دائ11ن ل11لوالي11ات املتح11دة األم11ري11كية ،وب11عد ف11ترة ط11وي11لة م11ن ت11واج11د ع11الق11ات جت11اري11ة
واس11تثماري11ة ك11بيرة وم11تنام11ية ب11ينهما ،تفج11رت ف11ي األون11ة األخ11يرة ن11زاع11ات وإن11شقاق11ات س11واء ع11لى
مس1توى ح1رب ال1عمالت أو ع1لى مس1توى حت1ري1ر وت1قييد ال1تجارة ب1ني ال1بلدي1ن .وه1نا ت1برز اخمل1اوف
األم11ري11كية ال11تي ل11دي11ها خ11لخلة واه11تزاز ل11لدوالر ف11ي ال11وق11ت ال11ذي ت11تصاع11د ف11يه ال11قوة ال11تصدي11ري11ة
ل1لصني ،وق1د ت1نام1ى ه1ذا ال1توج1ه ف1ي أع1قاب األزم1ة امل1ال1ية ال1عامل1ية ال1تي ان1دل1عت م1نتصف 2007
وب11لغت ذروت11ها ع11ام11ي  2008و ،2009وك11ان ل11لصني دوراً رائ11داً وح11يوي 1اً ف11ي ال11تخفيف م11ن
وطأة األزمة.
ماذا عن روسيا اقتصادياً؟
إذا ك1ان األم1ر ف1ي ع1الق1ة ال1صني ب1ال1والي1ات املتح1دة االم1ري1كية ه1و ب1ال1درج1ة األول1ى ح1رب اق1تصادي1ة،
ف1إن األم1ر ي1ختلف ف1يما ي1تعلق ب1عالق1ة روس1يا ب1ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية ال1تي ت1بدو ح1رب س1ياس1ية
وأي1دول1وج1ية ب1ال1درج1ة األول1ى ،ف1من ال1قطبية ال1ثنائ1ية إل1ى ال1قطبية األح1ادي1ة ع1لى ض1وء ت1راج1ع اإلحت1اد
ال1سوف1يتي وت1فكيكه ،غ1صت روس1يا ف1ي ث1بات ع1ميق ط1وال م1ا ي1قرب م1ن ث1الث1ة ع1قود م1ن ال1زم1ان.
وف1ي األون1ة االخ1يرة وج1دت روس1يا ض1ال1تها ف1ي ال1تحال1ف م1ع ال1صني ك1قوة اق1تصادي1ة ع1امل1ية م1تنام1ية

ف1ي ال1وق1ت ال1ذي ت1عان1ي ف1يه روس1يا م1ن ه1شاش1ة اق1تصاده1ا ،وحت1تل روس1يا امل1رت1بة الـ 12ف1ي ال1عال1م م1ن
ن1اح1ية ال1ناجت احمل1لي اإلج1مال1ي ،وه1ي ال1سادس1ة ع1امل1ياً م1ن ح1يث ال1قوة الش1رائ1ية ،ك1ما حت1توي ع1لى أك1بر
اح1تياط1ي غ1از ف1ي ال1عال1م ،وه1ي أك1بر م1صدر ل1ه ،وع1رف1ت روس1يا م1نذ ن1هاي1ة ال1نظام االش1تراك1ي ف1ترة
ان1تقال م1ن االق1تصاد امل1رك1زي واخمل1طط إل1ى اق1تصاد ح1ر .وي1عتبر االق1تصاد ال1روس1ي م1تقدم1اً ح1ال1ياً م1قارن1ة
ب1أوائ1ل ال1تسعينيات ،ك1ما ت1عتبر روس1يا م1ن األس1واق ال1تي تشه1د من1وا م1طردا ف1ي ال1فترة احل1ال1ية ،إذ أن1ها
حت11قق أرب11اح 1اً ن11تيجة الرت11فاع أس11عار ال11نفط وال11غاز ال11طبيعي ،وص11ناع11ياً ت11نتج روس11يا اآلالت ال11ثقيلة
وامل1عدات الكه1رب1ائ1ية ،وم1ن أه1م م1نتجات ال1صناع1ة ال1كيماوي1ة األل1ياف ال1كيماوي1ة واألس1مدة امل1عدن1ية
ومنتجات البتروكيماويات والراتينج الصناعي.
دوافع اخلروج من عباءة النظام املالي الدولي لدى كل من الصني وروسيا
ع1لى املس1توى االق1تصادي ت1بدو ال1صورة ل1دى ال1صني أك1ثر وض1وح1اً م1ن روس1يا ف1يما ي1تعلق ب1رغ1بتها ف1ي
اخل1روج م1ن ع1باءة ال1نظام امل1ال1ي احل1ال1ي وال1سعي ن1حو ت1شكيل ن1ظام ج1دي1د ،وألن ال1قوة االق1تصادي1ة
الب1د ل1ها م1ن ق1وة س1ياس1ية ت1توازن م1عها وت1ؤي1ده1ا ،ش1كل ال1تعاون ال1صيني ال1روس1ي م1الذاً أم1ناً ل1كال
ال1دول1ينت ف1ي م1واج1هة ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية ،وم1ع ت1صاع1د نس1بة امل1واج1هة إل1ى مس1توي1ات ال
مي11كن جت11اه11لها ،أع11اد ال11صراع احل11ال11ي خ11طورة امل11واج11هة ك11تلك ال11تي ك11ان11ت ب11ني ال11والي11ات املتح11دة
واالحت1اد ال1سوف1ييتي ف1ي ال1قرن امل1اض1ي ،وس1يكون ب1ال ش1ك أك1ثر ت1عقيداً ف1ي ع1صرن1ا ه1ذا ،والس1بب
ي11عود إل11ى زي11ادة ن11طاق الس11لطة وال11نيات ال11غام11ضة ح11تى اآلن ل11لفاع11ل ال11رئيس11ي ال11ثال11ث؛ أال وه11و
الصني”.
وم\ضى ع\لى ب\حث م\سأل\ة ت\شكيل ن\ظام م\ال\ي ع\امل\ي ج\دي\د أع\وام\اً ع\دي\دة ول\م ي\تم ال\توص\ل إل\ى
ن\تائ\ج ح\تى اآلن .وم\ازال ب\إم\كان أم\ري\كا إق\ناع ال\عال\م ل\لعمل ب\ال\نظام ال\قدمي واحل\فاظ ع\ليه م\ا
أم\\كن ول\\كن ه\\ذا ال\\نظام ال ي\\تناس\\ب وم\\صال\\ح ال\\دول م\\ثل روس\\يا وال\\صني ،مب\\ا ي\\عني أن\\ها ف\\ي
م\صلحة أم\ري\كا ف\قط ،ألن ال\دول امل\قرض\ة ه\ي ال\تي ت\دف\ع ال\ثمن ال\تي تش\تري ال\سندات وف\ي
ال\واق\ع ت\دع\م اق\تصاده\ا ب\ال\دي\ون وأم\ري\كا حت\صل ع\لى أرب\اح خ\يال\ية م\ن خ\الل ط\باع\ة ال\دوالر
وب\فضل ه\ذا ت\نمو ال\بنوك وامل\ؤس\سات األم\ري\كية وه\ي مت\لك اإلم\كان\ية لش\راء م\ا ت\رغ\ب ،ل\كن

اآلن ع\\ندم\\ا جت\\اوز إص\\دار ال\\دوالر ح\\دود امل\\عقول وه\\ذا ي\\تمثل ل\\يس ف\\قط ب\\األوراق امل\\ال\\ية ب\\ل
وس\جالت احل\ساب\ات اإلل\كترون\ية ،ف\إن أي دول\ة ع\ليها ال\تفكير م\لياً ه\ل م\ن م\صلحتها ال\تعام\ل
ب\ال\دوالر غ\ير امل\دع\وم بش\يء ألن التضخ\م ف\ي ه\ذه احل\ال واق\ع م\حتوم أي ارت\فاع أس\عار امل\نتجات
املش\\تراة ب\\ال\\دوالر وان\\خفاض أس\\عار ال\\سندات ف\\من س\\يستمر ف\\ي ه\\ذه أط\\ول س\\يخسر أك\\ثر
وح\تى تخ\رج ب\أق\ل اخل\سائ\ر ي\جب أن تخ\رج بس\رع\ة وه\ذا م\ا ي\فعله ال\كثير م\ن ال\دول ح\يث
تشتري أصوالً أخرى حقيقية.
وع\لى ض\وء م\ا ت\قدم ،مي\كن أن ن\برز ع\دداً م\ن ال\دواف\ع ل\دى ك\ل م\ن ال\صني وروس\يا جت\علها حت\اول
جاهدة نحو اخلروج من النظام املالي الراهن وتشكيل نظام جديد ،ومن بينها ما يلي:
 م1حاول1ة ال1بحث ع1ن ال1ذات ول1عب دور أك1بر ع1لى ال1صعيدي1ن االق1تصادي ب1قيادة ال1صني والس1ياس1يب1زع1ام1ة روس1يا ،خ1اص1ة ل1ألول1ى ال1تي تش1ير م1ؤش1رات1ها االق1تصادي1ة إل1ى وج1ود ق1وة ع1ظمى مي1كنها أن
ت1ناط1ح ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية وس1عيها ل1قيادة ال1عال1م ف1ي غ1ضون س1نوات ق1ليلة ق1ادم1ة وذل1ك ك1ما
ي1وض1حة اجل1دول رق1م ) .(1وت1سعى ك1ل م1ن ال1صني وروس1يا ف1ي إع1ادة ت1شكيل ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي
بهدف إعادة التوازن في املصالح وإعادة القطبية الثنائية ولكن في ثوب جديد.
 وج11ود ن11ظام واهٍ ل11لعمالت ال11دول11ية ورغ11بة ك11ل م11ن ال11صني وروس11يا أن ت11تم ال11عودة ل11تطبيق ن11ظامال1صرف ب1ال1ذه1ب ،خ1اص1ة وأن1ه م1ع ك1ل ت1راج1ع ل1لدوالر وال1ذي ب1دأ ي1فقد م1كان1ته ك1عملة اح1تياط1ية
دول11ية ،تس11تطيع أم11ري11كا ان مت11ول ذل11ك ب11طبع امل11زي11د م11نه .وف11ي ال11وق11ت ذات11ه ف11قد مت إدراج ال11ي وان
كعملة دولية مبا يعني مزاحمته للدوالر.
 ت1تاب1ع األزم1ات امل1ال1ية ال1دول1ية ،ف1منذ األزم1ة امل1ال1ية ف1ي ع1ام  2008ث1م أزم1ة ال1دي1ون الس1يادي1ةاالوروب1ية وال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ي1عيش ت1خبطات ت1توال1ى واح1دة ت1لو األخ1رى ،ح1يث ق1ام1ت ال1صني
ب11دور ال11قاط11رة س11واء ع11لى املس11توى ال11نقدي أو املس11توى ال11تجاري ف11ي احل11فاظ ع11لى م11عدالت ال11نمو
العاملي من التدهور.
ج11دول ) (1ب11عض امل11ؤش11رات االق11تصادي11ة ل11لدول ال11ثالث ) ال11والي11ات املتح11دة وال11صني وروس11يا(
خالل عام .2016
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*القيمة بالتريليون دوالر
**القيمة باملليار دوالر
املصدر :إعداد الباحث إعتماداً على بيانات البنك الدولي.
 ال1سعي للس1يطرة ع1لى م1ناب1ع ال1طاق1ة ،ف1ما زال ال1نفط وال1غاز ي1تصدران مشه1د ال1صراع1ات ال1دول1ية،رغ1م ال1تقدم ف1ي االع1تماد ع1لى م1صادر ال1طاق1ة املتج1ددة ،ف1بعد ان1تهاء احل1رب ال1عامل1ية ال1ثان1ية وم1ع ب1رزو
أه1مية ال1نفط ،س1يطرت ال1والي1ات املتح1دة وم1عها ش1رك1ائ1ها األوروب1يني ع1لى م1ناب1ع ال1نفط وال1غاز خ1اص1ة
ف1ي م1نطقة اخل1ليج ال1عرب1ي ،ورغ1م إع1الن ال1رئ1يس األم1ري1كي ال1ساب1ق ب1اراك أوب1ام1ا س1ياس1ة “ال1توج1ه
ش1رق1ا” ،ل1نقل ال1ثقل األم1ري1كي إل1ى آس1يا ،إال أن أم1ري1كا ال مي1كن أن ت1ترك ن1فط الش1رق األوس1ط ل1لصني
لته1يمن ع1ليه ،ب1خالف إرت1فاع ت1كلفة إس1تخراج ال1نفط الصخ1ري ال1ذي ك1ان1ت ت1عول ع1ليه أم1ري1كا ف1ي
تلبية إحتياجاتها.
 ت1نام1ي اخل1الف ال1تجاري ب1ني ال1صني ووال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية ،ح1يث اش1تد اخل1الف ال1تجاريم11ؤخ 1رًا ب11ني ال11رئ11يس األم11ري11كي دون11ال11د ت11رام11ب وج11مهوري11ة ال11صني ال11شعبية ،ح11يث أص11در ت11رام11ب
ت1عليمات ملس1ئول1ي ال1تجارة األم1ري1كية ب1دراس1ة ف1رض رس1وم ج1مرك1ية إض1اف1ية ع1لى س1لع ص1ينية ب1قيم
 100م1ليار دوالر ,وي1أت1ي ه1ذا ال1تصعيد ع1قب ت1قدم ب1كني ب1شكوى ل1دى م1نظمة ال1تجارة ال1عامل1ية
ض1د خ1طة خ1طة واش1نطن ل1فرض رس1وم ج1مرك1ية ع1لى ص1ادرات تس1تورده1ا ال1والي1ات املتح1دة م1ن

ال1صني .وف1ي رد إن1تقام1ي ف1رض1ت ال1صني رس1ومً1ا ج1مرك1ية إض1اف1ية ت1صل إل1ى  %25ع1لى 128
م1نتج أم1ري1كي ،وق1د أث1ار اح1تدام ت1لك ال1تصعيدات ع1دة ت1ساؤالت ح1ول م1صير ال1عالق1ات ب1ني أك1بر
قوتني اقتصاديتني في العالم بعد اقترابهما من خوض حرب جتارية مكتملة املالمح.
 اس1تغالل ال1تباط1ؤ االق1تصادي األم1ري1كي احل1ال1ي واس1تغالل ت1راك1م ال1دي1ون اخل1ارج1ية ل1دي1ه ك1ما س1بقوأش1رن1ا ب1أن ال1صني أك1بر دائ1ن ل1ه ،وب1ال1تال1ي ف1إن ال1فرص1ة س1ان1حة ألن مي1ارس ال1تحال1ف ال1صيني ال1روس1ي
ضغطاً اقتصادياً على الواليات املتحدة األمريكية النتزاع زعامة العالم منها.
رابعاً -حتركات اخلروج وشواهده:
ف1ي ظ1ل جت1اه1ل ال1قوى ال1عامل1ية ال1قوة االق1تصادي1ة ال1صينية امل1تحال1فة م1ع روس1يا ،وك1ذل1ك جت1اه1ل ال1دول
ال1رأس1مال1ية امل1تحكمة ف1ي ال1نظام االق1تصادي ال1دول1ي واإلص1رار ع1لى م1عام1لتها ك1دول1ة ع1ادي1ة ،واص1لت
ال1صني وروس1يا ت1عاون1هما وس1عيهما ال1دائ1م ل1تغيير ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي ب1شقيه ال1نقدي وامل1صرف1ي وف1يما
يلي بعض النقاط التي تبرز هذا التحرك:
 ان11ضمام روس11يا إل11ى م11نظمة ش11نغهاي ال11تي ت11ضم ك11ل م11ن ال11صني وأوزبكس11تان وك11ازخس11تان،ق1يرغ1يزس1تان ،ط1اجكس1تان ،ال1هند ،ب1اكس1تان ،وق1د أدت ه1ذه امل1نطة دوراً م1هماً ف1ي امل1نطقة األوراس1ية
ف1يما ي1تعلق بح1ل امل1شاك1ل احل1دودي1ة أو م1حارب1ة اإلره1اب واجل1رمي1ة ال1عاب1ر للح1دود ،ف1ضال ع1ن دع1م
مناخ إيجابي بني أعضائها للتعاون في شتى اجملاالت.
 ت1عاظ1م دور جت1مع ال1بري1كس ال1ذي ي1ضم ف1ي ع1ضوي1ته ال1صني وروس1يا وال1هند وال1برازي1ل وج1نوبأف11ري11قيا ،وي11عمل ه11ذا التج11مع ع11لى إي11جاد ن11وع م11ن ال11توازن ال11دول11ي وال11تأث11ير امل11باش11ر ف11ي امل11نظوم11ة
االق1تصادي1ة والس1ياس1ية ف1ي ال1عال1م ،ح1يث مي1ثل التج1مع  27%م1ن ال1ناجت احمل1لي ال1عامل1ي أي م1ا ي1زي1د
ع1ن رب1ع ال1ناجت ال1عامل1ي خل1مس دول ف1قط ،وت1سعى ه1ذه ال1دول إل1ى خ1لق وك1ال1ة ل1لتصنيف اإلئ1تمان1ي
وإن1شاء ص1ندوق اح1تياط1ات ن1قدي1ة وإن1شاء ب1نك ال1تنمية ب1رأس1مال ق1دره  100م1ليار دوالر وال1ذي
بدأ فعليا منذ يوليو .2015
 ال1توق1يع ع1لى ات1فاق1ية امل1صرف األس1يوي ل1الس1تثمار ب1ني ال1صني و 50دول1ة ب1رأس1مال ي1بلغ 10م1ليار دوالر ،وال1ذي مت ال1عمل ب1ه ف1ي دي1سمبر  ،2015ح1يث يُ1عنى ه1ذا امل1صرف ب1تموي1ل األش1غال

اخل1اص1ة ب1ال1بنى ال1تحتية ف1ي آس1يا ،وذل1ك ف1ي ظ1ل اع1تراض ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية وال1ياب1ان خش1ية
أن يتحول هذا املصرف خلدمة املصالح اجليوسياسية واالقتصادية للصني.
 إدراج ال1يوان ال1صيني ك1مكون رئيس1ي ف1ي وح1دة ح1قوق ال1سحب اخل1اص1ة ل1تصبح ع1ملة رئيس1ية،وذل1ك ف1ي س1بتمبر  ،2015ومت ال1تطبيق ال1فعلي ف1ي أك1توب1ر  .2016مب1ا ي1عطي م1ؤش1ر ل1تنام1ي
ال1قوى االق1تصادي1ة ل1لصني ،ال1تي ه1ي أك1بر ق1وة جت1اري1ة ع1لى وج1ه األرض ،وذل1ك أي1ضاً ف1ي ض1وء أن
ال1صني ت1رى أن ال1والي1ات املتح1دة األم1ري1كية ق1د أس1اءت اس1تخدام وض1عية ال1دوالر ك1عملة اح1تياط
وب1حثت ع1ن م1كاس1به ف1قط دون ال1نظر ل1غيره1ا م1ن ال1دول .مب1ا ي1عني أن1ها ل1م ت1عد دول1ة مس1ئول1ة ت1سعى
للحفاظ على إستقرار النظام املالي العاملي.
 ت1نام1ي ح1رك1ة ال1تعاون ال1صيني ال1روس1ي واالت1فاق ف1ي امل1واق1ف س1واء ع1لى مس1توى ال1دع1وة إلع1ادةرب1ط ال1عمالت ب1ال1ذه1ب أو ع1لى مس1توى ال1تعاون ال1ثنائ1ي وال1تعام1ل ب1ني ال1يوان ال1صيني وال1روب1ل ف1ي
أس1واق امل1صارف وم1ؤس1سات ال1صراف1ة ل1تسوي1ة امل1بادالت ال1تجاري1ة ال1ثنائ1ية ب1عد ت1ثبيت س1عر ال1صرف
ع11لى أس11س س11ليمة ف11يما ب11نيهما ،األم11ر ال11ذي ي11شكل ح11ائ11ط ص11د ك11بير أم11ام ال11دوالر األم11ري11كي،
ن1اه1يك ع1ن ال1رب1ط ب1ني م1وس1كو وب1يكني ع1بر أط1ول مم1ر اق1تصادي ف1ي ال1عال1م س1يتم االن1تهاء م1نه ف1ي
 .2019وع1ليه ،ف1إن ال1تواف1ق وال1تعاون ال1صيني ال1روس1ي ف1ي م1جاالت ع1دة ي1ساع1ده1ما ف1ي ت1نمية
ذوات11هما والتخ11لي ع11ن ال11نظام ال11عامل11ي ذات ال11قطبية األح11ادي11ة ،ب11ل وي11ساع11ده11ا ف11ي ت11كوي11ن ق11طبية
متكنها من صناعة القرار والتأثير في التطورات ومجريات األحداث العاملية.
 م1بادرة احل1زام وال1طري1ق ال1تي أط1لقتها ال1صني ،ال1تي ت1عكس ت1طوراً س1ياس1ياً واق1تصادي1اً م1هماً الن1تقالال1صني م1ن ال1تكيف م1ع ال1نظام االق1تصادي ال1عامل1ي إل1ى ف1كرة إص1الح ه1ذا ال1نظام ومب1ا ي1عكس م1كان1ة
ال1صني امل1تنام1ية وال1تي ك1ان ل1ها م1وق1فها ف1ي إن1قاذ ال1عال1م م1ن أزم1ة  .2008ك1ما أن م1بادرة احل1زام
وال1طري1ق ته1دف إل1ى ب1ناء ش1بكة م1ن ال1تجارة وال1بنى ال1تحتية ت1رب1ط ب1ني ق1ارات أس1يا وأف1ري1قيا وأوروب1ا
ب1طول امل1سارات ال1تجاري1ة ل1طري1ق احل1ري1ر ال1قدمي ،وحت1قيق الكس1ب املش1ترك جل1ميع ال1دول ال1واق1عة ع1لى
ط11ول م11بادرة احل11زام وال11طري11ق ،ك11ما أن امل11بادرة ت11عد »امل11فتاح« حل11ل م11شكالت االن11تعاش ال11بطئ
لالقتصادات االقليمية وكذلك االقتصاد العاملي.

خامتة
ي11ظل احل11دي11ث ع11ن ص11راع ال11قطبية وان11تزاع زع11ام11ة ال11عال11م اق11تصادي11ا وس11ياس11ياً ف11ي م11رم11ى وع11ني ك11ل
امل1تاب1عني واحمل1للني وال1كتاب ،إال أن1ه ه1ذه امل1رة يخ1رج ع1ن ن1طاق ال1صورة ال1قدمي1ة ال1تي ك1ان1ت ت1تم ع1بر
وس1ائ1ل م1ثل احل1روب واالس1تعمار وال1دم1ار .ف1مع وص1ول ال1عال1م إل1ى ح1رف1ية إدارة ال1صراع1ات ب1ني أط1راف1ه
ال1كبرى وال1سعي ن1حو جت1نب اخل1يارات ال1عسكري1ة ال1تي أك1لت األخ1ضر وال1ياب1س س1اب1قاً ،ك1ان ال1صراع
االق1تصادي ه1و امل1يدان ال1ذي مي1ارس ف1يه ال1الع1بون ال1رئيس1يون مخ1ططات1هم .وق1د ظ1ل احل1دي1ث ع1ن
اخل1روج م1ن ال1نظام امل1ال1ي ال1عامل1ي أو إرس1اء ق1واع1د ج1دي1دة ل1نظام احل1ال1ي أو ح1تى إع1ادة ت1شكيله مب1ا ي1نم
ع1ن ت1ول1د ق1وى ج1دي1دة أم1ر ل1يس ب1اجل1دي1د ،إال أن اجل1دي1د ه1و وج1ود ق1وى ف1علية ع1لى أرض ال1واق1ع
تس1تطيع أن ت1غير م1ن ق1واع1د ال1لعبة وجت1ذب ن1حوه1ا أط1راف1اً ع1دة .وم\ن امل\ؤك\د أن ط\رح ف\كرة اخل\روج
م\ن ع\باءة ال\نظام امل\ال\ي ال\دول\ية ب\شقيه امل\صرف\ي وال\نقدي ،ل\م ي\عد ح\دي\ثاً ف\ارغ\اً ،ب\ل جتس\د ف\ي
ش\كل خ\طوات س\ري\عة وم\تنام\ية مب\ا مي\ثل س\حب ال\بساط م\ن حت\ت أق\دام ال\قيادة احل\ال\ية ال\تي
أس \\اءت إس \\تخدام ه \\ذه ال \\قيادة ووجه \\تها ن \\حو م \\صاحل \\ها ال \\فردي \\ة ف \\قط ،دومن \\ا أي إع \\تبار
لآلخرين.
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