انكامش امرباطورية
هل بدأ االنحدار الصيني؟
صقر أبو فخر *
مدخل
عصفت األزمة املالية التي اندلعت يف سنة  2008بدول العامل الكبرية كلها ،ومل تست ِنث أي واحدة من
تأثرياتها السلبية .وتجلت هذه األزمة ،يف بعض وجوهها ،برتاجع الطلب تراج ًعا كب ًريا .وهذا األمر يعني
انهيار املزيد من املؤسسات االنتاجية الحدية ،وزيادة البطالة ،والعجز عن سداد الديون ،وغري ذلك من
املشكالت .غري أن الصني متكنت ،ولو موقتًا من تجاوز معظم عقابيل هذه األزمة .ولعل السبب يكمن،
ولو جزئيًا ،يف النظام السيايس – االقتصادي الذي أرىس دعامئه الرئيس الصيني السابق دينغ هسياو
بينغ ،والذي يقوم عىل املركزية السياسية ومركزية االدارة العامة ،وعىل الليربالية االقتصادية يف آن.
وهذا النظام اتبعته ،مبقادير متفاوتة وباديولوجية مختلفة ،كل من ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا،
وحققت يف سياقه نجا ًحا متعدد الجوانب .وهذه املعادلة املدروسة بدقة بني املركزية السياسية
والليربالية االقتصادية جعلت االقتصاد الصيني يقفز خالل ثالثني سنة إىل مكانة ثاين أكرب اقتصاد يف
العامل بعد الواليات املتحدة األمريكية( .)1ومن بني العوامل التي ساهمت يف وصول الصني إىل هذا
املوقع هو أن اقتصادها كان يعمل خالل هذه الفرتة ،وال سيام يف تسعينات القرن العرشين فصاع ًدا،
خصوصا بعد انتهاء الرصاع الصيني – السوفيايت ،وبعد وقف الحرب الفيتنامية –
يف وضع أمني مريح
ً
* كاتب وباحث فلسطيني
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الكمبودية ،وانحسار النزاع الصيني – الهندي إىل حد التاليش.
يف سنة  1840متنى كاتب بريطاين أن يطيل كل صيني ذيل قميصه قد ًما واح ًدا ألن من شأن ذلك أن
يؤدي إىل دوران آالت املعامل يف مدينة النكشاير عىل مدار الساعة .وسال لعاب الرشكات األجنبية
يف أربعينات القرن املنرصم ،أي بعد مئة سنة ،لفكرة بيع فرشاة أسنان واحدة من كل صيني .وكان
الصينيون يرددون منذ نحو خمسني سنة أن “ماوتيس تونغ ينتعل حذاء من املطاط ،لكن العامل
كله يسمع خطاه حني مييش” .والحقيقة أن ماو ليس هو من يسمع العامل وقع خطواته ،بل الصني
التي ما برحت تبني قوتها ،بدأب النملة ،منذ سنة  1976عىل األقل .لكن ،أَليس للقوة حدود؟ وما
هي حدود القوة الصينية؟ وهل بدأ االقتصاد الصيني مرحلة االنكامش؟ وهل بدأت االمرباطورية
الصينية رحلة االنحدار؟

الصني اليوم :أرقام وحقائق
الصني اليوم هي أكرب سوق يف العامل للسيارات والهواتف املحمولة وأجهزة الكمبيوتر واألعامل
الفنية ،وهي أكرب مصنع يف العامل ،وأكرب مستهلك للسلع املص ّنعة ،وأكرب مستورد ،وأكرب مستهلك
للطاقة ،ولديها أكرب احتياطي من النقد األجنبي( ،)2وأكرب طبقة وسطى ( 475مليونًا) .ومنذ سنة
 2004كانت املصانع الصينية تنتج  70يف املئة من األلعاب والدمى يف العامل ،و 60يف املئة من
الدراجات الهوائية ،و 50يف املئة من األحذية ،و 33يف املئة من الحقائب ،و 50يف املئة من أفران
امليكروويف ،و 33يف املئة من التلفزيونات ومكيفات الهواء ،و 25يف املئة من الغساالت ،و 20يف
املئة من الربادات( .)3وص ّدرت الصني يف سنة  2012نحو  3640مليار دوالر ( ،)4وبلغ متوسط
الدخل الفردي يف السنة نفسها  5000دوالر( .)5ويساهم القطاع الخاص الصيني يف  60يف املئة
من الدخل القومي ،و 50يف املئة من الرضائب ،و 70يف املئة من العاملة .ولكن ليس لدى هذه
االمرباطورية مرصفاً عامل ًيا كبريا ً واحدا ً ،وهي ال متتلك رشكة تأمني كربى ذات حضور عاملي ،وليس
لديها رشكة سمرسة أو رشكة مضاربة تعمالن يف النطاق العاملي.
الصني إذا ً ،امرباطورية اقتصادية كربى منذ سنة  1990عىل األقل .لكن ،هناك شكوك كثرية يف أن
تصبح قوة عاملية كربى ألنها مهددة بأزمات اقتصادية متتابعة رمبا ستنشب يف سنة  2020فصاع ًدا،
وتخلق لها مشكالت اقتصادية واجتامعية هائلة مثل عدم التناسب بني النمو والطلب الخارجي.
ومن شأن تلك املشكالت ،يف ما لو اندلعت بالفعل ،أن تجعل السؤال عن امكان استمرار هذه
االمرباطورية عىل قوتها املتزايدة سؤاالً مرشو ًعا ،وال سيام أن األقليات العرقية والدينية مثل سكان

120

صقر أبو فخر

منشوريا واملغول وسكان التيبت والويغو (املسلمون)يتطلعون إىل الخالص من سيطرة الصينيني
عليهم .ومثة كالم كثري عىل أن مستقبل الصني سيشهد خالل خمس عرشة سنة عىل أبعد تقدير
تغريات حادة .ويسود الصني اليوم شعور بعدم األمان السيايس واالجتامعي ،وتوقعات بأن هذه
البالد ستواجه اضطرابات متعددة الوجوه.

رولكس بدوالرين
ق ّدم الصينيون للبرشية يف املايض ثالثة اخرتاعات غيرّ ت وجه العامل هي :الورق والبارود والبوصلة.
وكان الصينيون أول من ط ّور الطباعة قبل غوتنربغ ،وأول َمن صهر الحديد ،وأول َمن استخدم
العملة الورقية ،وأول َمن أطلق األلعاب النارية ،وأول من صنع الطائرات الورقية .ومع ذلك
فالصينيون اليوم قليلو االبتكار ،لكنهم بارعون يف التقليد .ومتتلئ رفوف املتاجر الصينية بالسلع
املزيفة التي تحمل أسامء عالمات تجارية غربية راقية ،وباألدوات الكهربائية املشهورة ،وكذلك
باألدوية املقلدة .وحتى محطة التلفزة الرسمية الصينية تستنسخ الربامج األمريكية .واشتهر
الصينيون ،عالوة عىل ذلك ،باستنساخ الدراسات الجامعية والبحوث األكادميية .ويف الصني ميكن
أن يشرتي املرء ساعة رولكس بدوالرين( .)6وال يُقترص االستنساخ عىل األدوات التي تستخدم يف
الحياة اليومية ،بل تجاوزها إىل استنساخ قرية “هالستات” الرنوجية وإعادة بنائها كاملة تقريبًا يف
منطقة “بوليو” يف جنوب الصني ألغراض السياحة .ويرى زائرو الصني الطراز املعامري الجورجي
رشا بكرثة يف املناطق الصينية مبا يف ذلك التامثيل الربونزية وأكشاك الهواتف الحمر.
والفيكتوري منت ً
حتى أن برج إيفل وقرص “ميزون الفاييت” والبيت األبيض وقرص فرساي واألهرام والكابيتول
خصوصا حول شنغهاي.
وقوس النرص البارييس وأوبرا سيدين كلها موجودة بتاممها يف املدن الصينية
ً
وترتفع يف ميادين املدن الصينية متاثيل ترششل واألمرية ديانا واالسكندر ونابليون وجيمس بوند
وأمثالهم.
عندما نقول كلمة “سيارات” و”صناعات إلكرتونية” ينرصف الذهن فو ًرا إىل اليابان .وعندما نذكر
كلمة “أزياء” ينرصف الذهن مبارشة إىل إيطاليا .وعندما نتحدث عن العطور والخمور واألجبان
تتبادر إىل األذهان فرنسا .وعندما نتكلم عىل السينام والصناعات الثقيلة يتجه التفكري نحو الواليات
املتحدة األمريكية ...وهكذا .أما يف الصني فال وجود لهذا األمر قط .إنهم يقلدون أي سلعة تظهر يف
أي بلد يف العامل ،لكنهم قلام يخرتعون .ومن بني خمسة آالف عالمة تجارية  Trade Markتسيطر
عىل أسواق العامل ،ليس للصني منها إال القليل ج ًدا .والجزء األكرب من تجارة الصني يقوم عىل استرياد
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املواد الخام واألجزاء التي يتم تجميعها يف املعامل الصينية يك تصبح منت ًجا نهائ ًيا مالمئًا إلعادة
التصدير .لكن هذه العملية التي توفر وظائف كثرية لليد العاملة الصينية ال تحقق إال قيمة مضافة
محدودة لالقتصاد الصيني .لذلك اتجهت الصني منذ تسعينات القرن املنرصم إىل االستثامر املكثف
يف التعليم لتغيري هذه القاعدة ،ولتغيري الصني نفسها .وهذا الهدف يحتاج إىل فرتة زمنية طويلة
نسب ًيا .لنالحظ أن أفضل ثالث جامعات يف الصني احتلت أسفل سلم تقويم الجامعات يف العامل (500
جامعة) يف سنة  .2010وعىل الرغم من أن جامعات الصني تخ ِّرج مثانية ماليني طالب سنويًا( ،)7إال
أن “يل شوفو” رئيس مجلس إدارة رشكة “جييل” لصناعة السيارات وجد أن من الرضوري تأسيس
جامعة لتدريس هندسة السيارات .وبالفعل أنشأ يف سنة  2000جامعة “جييل بكني” التي يدرس
فيها عرشون ألف طالب هندسة السيارات .كذلك أُسست جامعة “سانيا” لتضم عرشين ألف
طالب يدرسون اآلداب واللغات والفلسفة .واملقصود يف هذا الجهد كله هو إيجاد البنية التأسيسية
لالبتكارات وإنتاج العقول املبتدعة.
أنفقت الصني  250مليار دوالر يف قطاع التعليم يف سنة  .)8(2012وقد ذهب جزء كبري من هذا
املبلغ إىل تعليم ماليني الطالب من أبناء األرياف .وهؤالء رشعوا يف االنتقال ،بعد تخرجهم ،إىل
املدن .والغاية هي تغيري بنية املجتمع وبنية االقتصاد أيضً ا .ففي املايض كانت نخبة قليلة العدد
تسيطر عىل جيوش من العامل يف املصانع واملزارع .أما يف املستقبل ،فالنخبة الجديدة ستغري
املجتمع بتحولها إىل طبقة وسطى كبرية ومتعلمة وقادرة عىل االستهالك واالبتكار م ًعا .وهنالك
هجرة تهدد بالفعل خطط التعليم طويلة املدى .ويبلغ عدد املهاجرين الصينيني نحو مئة مليون
مهاجر .ومع أن هذا العدد الهائل يعود عىل الصني ببعض املزايا االيجابية ،إال أن كثافة الهجرة
تشري إىل فجوات خطرة يف سياسات التنمية( .)9صحيح أن االصالحات التي قادها دينغ هسياو بينغ
أدت إىل انتشال مئات املاليني من الصينيني من مآيس الفقر ،وإىل انتاج طبقة وسطى حرضية كبرية
( 475مليونًا) ،إال أن يف الصني ،حتى اليوم ،نحو  800مليون فقري أو ممن يعيشون تحت خط الفقر.
واالصالح الجذري ،ولو يف املدى الطويل  ،صعب ج ًدا يف آخر دولة يحكمها حزب شيوعي حيث
املجتمع املدين ضعيف ج ًدا.

النمو هو املشكلة
إن استقرار معدل النمو هو املهمة األكرث إلحا ًحا يف الصني ،وأي تراجع يف معدالت النمو سيتسبب
يف مشكالت هائلة ،وال سيام أن الصني يقطنها ربع سكان العامل .ومثة شكوك كبرية يف قدرة الصني
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عىل تحقيق معدالت منو متزايدة أو ثابتة عىل النحو الذي حققته طوال سنوات كثرية .فبني سنة
 2000وسنة  2010كانت الصني تحقق معدل منو يقارب  10يف املئة سنويًا ،وبلغ يف سنة 2005
نحو  12,8يف املئة ،وهو أعىل معدل بلغ إليه االقتصاد الصيني ،ويعترب من أعىل معدالت التنمية يف
العامل قاطبة .وقد تراجع هذا املتوسط استثنائ ًيا يف سنة  2009إىل  6,6يف املئة جراء األزمة املالية
التي عصفت باقتصادات العامل ،ثم عاد لريتفع إىل  10,4يف املئة سنة  ،2010ثم انخفض إىل  9,25يف
املئة سنة  ،2011فإىل  7,8يف املئة يف سنة  .2012وهذا الرتاجع ناجم عن تقلص الطلب الخارجي
عىل السلع الصينية ،وعن تباطؤ منو القطاع العقاري جراء الرقابة الشديدة عىل املضاربة يف هذا
القطاع .ومن املتوقع أن يرتاجع منو االقتصاد إىل  6,5يف املئة ابتداء من سنة  ، )10( 2018وهذا
يعني أن الصني دخلت يف مرحلة االنكامش بعد خمسة وثالثني عا ًما من النمو املرتفع .ومرحلة
االنكامش تعني تفوق العرض عىل الطلب عىل املستوى الكيل ،أي أن مثة سح ًبا سو ًدا بدأت تلوح،
منذ اآلن ،يف سامء الصني سببها املبارش أزمة منطقة اليورو ،وتراجع االنتعاش االقتصادي األمرييك.
وهاتان النقطتان أدتا إىل تباطؤ النمو يف الصني بصورة ملموسة ،األمر الذي يُخىش معه من اندالع
أزمة اقتصادية كربى من شأنها أن تهز االقتصاد العاملي كله.
اعتمد االقتصاد الصيني منذ عهد االصالحات يف سنة  1978فصاع ًدا عىل العاملة الرخيصة والرتكيز
عىل قطاع التصدير ،وكان ميتاز بوجود رأس مال أجنبي كبري ،وبوفرة املواد الخام .وهذه العنارص
ال ميكن ضامن استمرارها عىل املدى الطويل .فاألجور راحت ترتفع بالتدريج منذ سنة ،2009
وقطاع التصدير أصابه الركود بعد األزمات املالية يف أمريكا وأوروبا ،والفساد بات ظاهرة مقلقة
ج ًدا يف األوساط الحكومية والخاصة عىل السواء ،ومثة تفاوت هائل يف الرثوات بني فئات الشعب،
والبريوقراطية الثقيلة تعيق االصالح ،عالوة عىل غياب الحريات السياسية التي أصبحت مطلبًا حيويًا
عىل جدول أعامل النخب املتعلمة منذ أحداث ساحة تيان إن مني يف  15نيسان/ابريل  1989عىل
األقل .واملعروف أن العامل الصينيني متكنوا يف سنة  2009من انتزاع زيادة سنوية عىل أجورهم
بلغت  2يف املئة .وها هي قضايا البيئة والتلوث بدأت تتفاقم ،يف الوقت الذي يتزايد فيه الوعي
السيايس ،عالوة عىل مشكالت السكن واالسكان والنقل ...الخ .ثم إن ارتفاع األجور يهدد القدرة
التنافسية للسلع الصينية .وقد حذر بنك “ناتيكس” الفرنيس من أن تكلفة اليد العاملة الصينية
ستصل إىل املعدل السائد يف الواليات املتحدة األمريكية خالل أربع سنوات ،وإىل املعدل املوجود يف
منطقة اليورو خالل خمس سنوات ،وإىل املعدل املوجود يف اليابان خالل سبع سنوات( .)11وهذا
األمر رمبا يُفقد السلع الصينية املزايا التنافسية ما قد يدفع رشكات كثرية إىل نقل مراكز إنتاجها إىل
دول أخرى يف جنوب رشق آسيا .وبالفعل نقلت رشكة “سليك أوديو” مصنعها للقبعات الفاخرة
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من الصني إىل فلوريدا ،وأغلقت رشكة “أديداس” األملانية مصنعها يف الصني يف نهاية متوز /يوليو
 2012ونقلته إىل كمبوديا ،وستنقل رشكة “إن يس آر” مصنع البطاقات إىل جورجيا يف سنة ،2014
وتسعى مجموعة “فانكل” الصينية إىل نقل بعض صناعاتها إىل بنغالدش حيث راتب العامل ال
يتجاوز  80دوال ًرا يف الشهر ،بينام يبلغ يف الصني  400دوالر(.)12
كانت االستثامرات يف قطاع التصدير هي قاطرة النمو يف املايض القريب .أما اليوم ،وبعد انكامش
الطلب العاملي عىل السلع الصينية ،فإن القاطرة تتجه نحو االستهالك الداخيل لتعويض الرتاجع يف
التصدير .لكن هذا األمر مرتبط بتحسن الدخل الفردي للصينيني ،األمر الذي يجعل تكلفة االنتاج
أعىل ،ويحد من قدرة قطاع التصدير عىل املنافسة التقليدية يف األسواق الخارجية .ويف ذروة األزمة
السوداء ( )2009 - 2008حني هبط الطلب عىل الصادرات الصينية ،عمدت الصني إىل اتخاذ مجموعة
من االجراءات لتحفيز االستهالك بلغت  586مليار دوالر .لكن هذه االجراءات أدت إىل ارتفاع معدل
التضخم ،ومل تسهم إال ،جزئيًا يف تنشيط الطلب الداخيل .ويقف االقتصاد الصيني العمالق اليوم أمام
مفرتق طرق؛ فهو يعاين تباط ًؤا يف النمو ،وفائضً ا يف البضائع غري املبيعة ،وازديا ًدا يف الديون الهالكة،
فضلاً عن قطا ِع خدمات غري متطور وغري قادر عىل دعم القاعدة الصناعية التي تحتاج إىل تطوير عاجل
يف السنوات القليلة املقبلة ،وقطاع مرصيف غري متطور أيضً ا ،وضآلة اإلبداع العلمي واالبتكار الصناعي.
ويف نهاية املطاف ،فإن قوة الصني التي اعتمدت طوال خمس وثالثني سنة عىل التجارة الخارجية كانت
رهينة لقدرة الطلب العاملي عىل تلبية حاجاتها التصديرية ،وهو أمر غري ثابت عىل االطالق ،بل إن
استمرار ذلك بات مشكوكًا فيه ج ًدا خالل السنوات الخمس املقبلة .وتخىش الصني انهيا ًرا مفاجئًا يف
االقتصاد األمرييك .فهذا االقتصاد ،منذ عهد الرئيس بيل كلينتون عىل األقل ،بات يستورد أكرث بكثري مام
ينتج .وصار لكثري من الدول ديون كبرية يف ذمة الواليات املتحدة األمريكية مثل الصني واليابان وبعض
النمور اآلسيوية ،عالوة عىل بعض الدول األوروبية .ويف خضم األزمة املالية العاملية راجت آراء قوية
عن رضورة أن تضحي هذه الدول بديونها ،وتتخىل عنها كثمن لالستقرار العاملي .وهذا يعني تراجع
النمو يف الدول الدائنة ومنها الصني بالطبع .وإذا مل تبادر هذه الدول إىل ذلك – بحسب كثري من املحللني
االقتصاديني – فرمبا ينهار االقتصاد العاملي كله يف لحظة من اللحظات يف املستقبل ،ويدخل يف كساد
رهيب .لذلك يعرض هؤالء املحللون حلاً ملعالجة فوائض الدول الدائنة (أي عجز الواليات املتحدة
األمريكية) وهو أن تشرتي هذه الدول بفوائضها سل ًعا أمريكية لتحفيز الطلب الخارجي عىل السلع
األمريكية ،بحيث يتم خفض املديونية الخارجية إىل أربع يف املئة من قيمة الناتج املحيل للدولة املدينة.
ومثة آراء أخرى أقل واقعية لحل معضلة عجز امليزان التجاري األمرييك تقول بأن الحل يقيض بخفض
مستوى األجور يف الغرب األورويب واألمرييك  ،%25وهذا ما يخيف الصني فعلاً .
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النفط وحرب العمالت
يحتاج االقتصاد الصيني لتحقيق منو متواصل إىل الرأسامل والتكنولوجيا والبرتول واألسواق .وهذه
العنارص األربعة ،يف معظمها ،خارجية .وألنها خارجية فهي تجعل املستقبل االقتصادي للصني ،بل
مستقبلها كله رهينة بأيدي الخارج .والصني تصدر ،عالوة عىل السلع الرخيصة ،الرساميل أيضً ا،
ولديها أكرث من ثالثة تريليونات دوالر من العمالت األجنبية تبحث عن مجاالت لالستثامر وال
سيام يف قطاع النفط( .)13وقد متكنت “رشكة الصني الوطنية للنفط البحري” (سنووك) من رشاء
رشكة “نيكسن” الكندية( ،)14وبلغت قيمة الصفقة  15مليار دوالر نق ًدا ،عىل أن تتحمل الصني 4,3
مليارات دوالر إضافية هي ديون رشكة “نيكسن” .وهذا السعر أعىل من سعر السوق بنحو .%60
وهو أمر غريب يف عامل االقتصاد واملال .لكن “رشكة الصني الوطنية للنفط البحري” قالت يف تفسري
هذه الصفقة إنها مل تشرت أسهم رشكة “نيكسن” بحسب أسعارها يف يوم االستحواذ ،بل بحسب
أسعار أسهمها يف املستقبل ،فضلاً عن أنها اشرتت مع الرشكة خربات مهمة ج ًدا يف ميدان تطوير
الحقول النفطية من املياه العميقة والسطحية وعىل الرمال .ولدى الصني نحو  900مليار دوالر
عبارة عن سندات مسحوبة عىل الخزانة األمريكية( .)15وهذا الوضع ميكن رسمه عىل النحو التايل:
يشرتي األمريكيون السلع الصينية املختلفة ،ويوفر الصينيون ،يف الوقت نفسه ،األموال لالستثامر يف
سندات الخزانة األمريكية .وهذا ما يؤدي إىل استمرار عجز امليزان التجاري األمرييك ،وإىل االزدياد
املستمر يف االستثامرات الصينية يف القطاع املايل األمرييك .غري أن الصني ال تستطيع ،يف أي حال من
األحوال ،عرض سندات الخزانة األمريكية التي متلكها للبيع بكميات كبرية ،ألن من شأن ذلك أن
يؤدي إىل االنخفاض الفوري ألسعار هذه السندات .وال تستطيع الصني التحول ،برسعة ،من اقتصاد
قائم عىل التصدير إىل اقتصاد قائم عىل االستهالك ،أو عىل خليط غري متوازن من االقتصادين ،ألن
ذلك قد يُدخل الصني يف متاهات ال ميكن تقدير عواقبها مسبقًا.
أمام تراجع الطلب العاملي عىل السلع ،ال عىل السلع الصينية وحدها ،بل عىل السلع األوروبية
واليابانية واآلسيوية األخرى أيضً ا ،اندلعت منافسة رشسة بني املنتجني ،وارتفعت حمى التسابق
رخصا ،وجعل
عىل األسواق .وراحت الصني تخفض سعر عملتها لجعل سلعها املع ّدة للتصدير أكرث ً
قدرة السلع األمريكية عىل التنافس مع املنتوجات الصينية ،حتى يف السوق الصينية نفسها ،أم ًرا
مشكوكًا فيه .ويف الوقت ذاته ،فإن رشاء الصني سندات الخزانة األمريكية بكثافة يرفع الطلب عىل
العملة األمريكية ،فريتفع سعرها ،وترتفع معه أسعار املنتوجات األمريكية ،ما يجعل قدرة السلع
األمريكية ،عىل املنافسة يف أدىن درجاتها .ويف هذا امليدان خفّضت الصني نسبة الفائدة مرتني منذ
سنة  ،2009وخفّضت االحتياطي اإللزامي للمصارف ثالث مرات يف الفرتة نفسها لزيادة قدرة
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خصوصا أن الصني صارت
هذه املصارف عىل االقراض الداخيل للحد جزئيًا من االستثامر الخارجي،
ً
تخىش من فرط التوسع يف االستثامر ،ألن االفراط يف االستثامر مع ضعف الطلب يؤدي إىل مشكالت
اقتصادية ومالية .ويفتش الصينيون منذ فرتة عن أسواق لزيادة صادراتهم مثل أفريقيا .فقارة
أفريقيا رمبا تكون سور الصني العظيم الثاين .فقد بلغت التجارة مع دول القارة األفريقية  200مليار
دوالر يف سنة  .2012و %85من صادرات افريقيا إىل الصني عبارة عن نفط ومعادن ومواد خام .يف
حني أن تدفق السلع الصينية عىل دول القارة يعيق التصنيع يف هذه الدول مثل جمهورية جنوب
افريقيا األكرث تصني ًعا يف القارة.
يف جانب آخر ،يتطلع األوروبيون بأمل إىل مشاركة الصني يف إنقاذ أوروبا من مشكلتها املالية
املتفاقمة .وتدعو أوروبا الصني إىل املساهمة يف “الصندوق األورويب لالستقرار املايل” ،ألن االستقرار
املايل هو مصلحة خالصة للصني وألوروبا والواليات املتحدة م ًعا .وترغب بعض الدول األوروبية
كفرنسا يف أن ت ُضاف العملة الصينية (اليوان) إىل سلة العمالت التي تُستخدم يف صندوق النقد
الدويل ،أي إىل “وحدة حقوق السحب”( .)16لكن ذلك سيؤدي إىل تدويل اليوان ،وجعل العملة
الصينية عملة عاملية ومتداولة يف األسواق التجارية والبورصات ومؤسسات التسوية املالية .ولهذه
الخطوة مخاطر جمة من وجهة نظر الصينيني؛ فإذا أرادت املؤسسات املالية الدولية حيازة اليوان
بدلاً من الدوالر مثلاً  ،أو معه فإن هذا يعني زيادة الطلب عىل اليوان ،األمر الذي يرفع قيمته
بالتدريج ،وهو شأن يحرص الصينيون عىل تجنبه .وهم يدركون أنهم إذا انزلقوا إىل هذا الوضع
تحت وطأة إنقاذ االقتصاد العاملي من أزمته الطاحنة ،فكأن الصني تنقذ أوروبا وتخرس نفسها.

انتصار السمسار عىل املنتج
العوملة ،يف بعض جوانبها ،هي انتصار املم ِّول عىل املنتج ،وانتصار السمسار عىل املدير .وقد ساهمت
الصني يف تقوية هذا الجانب طوال نحو خمس وثالثني سنة .لكن ،هل سيبقى هذا الوصف صال ًحا
بعد االنهيار املايل الكبري الذي بدأ يف سنة 2008؟ لقد كانت السلع الصينية تتدفق عىل الواليات
املتحدة األمريكية وأوروبا ،مبا يف ذلك السلع األمريكية املص ّنعة يف الصني .وكانت الرشكات املنتجة
تنقل مصانعها من بالدها ذات األجور املرتفعة إىل الصني ذات األجور املنخفضة طوال التسعينات
ومطلع األلفية الثالثة .وقد استفادت الرشكات األمريكية العاملية يف الصني كث ًريا جراء املزايا التي
تحصل عليها ،وحققت أربا ًحا هائلة .فهذه الرشكات كانت تتمتع بإعفاءات رضيبية ودعم مايل من
الجهات الرسمية األمريكية ألن هذه الرشكات تساهم يف تحقيق الفوائض املالية جراء استثامراتها
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الخارجية .وتحصل من الصني أيضً ا عىل اعفاءات رضيبية عند التأسيس وعند التصدير ألنها تنتج
سل ًعا معدة للتصدير .وعىل سبيل املثال صناعة الكومبيوتر األمريكية؛ فهذه الصناعة توفر العمل
لنحو  166ألف أمرييك فقط ،بينام توظف مليونًا ونصف املليون عامل ومهندس وموظف يف آسيا
وحدها .إنها السياسة االقتصادية املعروفة :تكلفة انتاج أقل وأرباح أكرث  .غري أن باحثني اقتصاديني
أمريكيني بدأوا ،جراء االغراق الذي مل يتوقف للسلع الصينية املص ّدرة إىل الواليات املتحدة األمريكية،
يتحدثون عن إجراءات مضادة .فقد أشار باحثون يف مجموعة “بوسطن كونسالتينغ غروب” الذين
نرشوا دراسة يف هذا الشأن يف آب /أغسطس  ،2011إىل ان الواليات املتحدة األمريكية ستشهد
ابتداء من سنة  2015فصاع ًدا إنتاج أصناف كثرية من املنتوجات املوجهة إىل املستهلك األمرييك يف
مناطق أمريكية وبالتكلفة نفسها املتوافرة يف الصني .وتستطيع الواليات املتحدة األمريكية إرغام
الرشكات األمريكية عىل الحد من نقل صناعاتها إىل الخارج ،إما بقوانني جديدة أو بالضغط السيايس
.ومع أن ذلك يتعارض مع حرية التجارة ،إال أن من املمكن رضب هذا املبدأ عرض الحائط يف زمن
األزمات .فمثلاً ميكن خفض املحفزات املالية ،ورفع الرضيبة عىل االنتاج املنقول إىل الخارج .وهذه
االجراءات يف ما لو طبقت فعلاً  ،فسيعني ذلك ارتفاع أسعار كثري من السلع ،وسيعني أيضً ا أن
الدول املستوردة للصناعات األمريكية ستتخذ إجراءات للحد من خسائرها ،األمر الذي سينعكس
عىل التجارة العاملية يف صورة اختالالت غري محسومة النتائج ،وفوىض قد ال تهدأ برسعة .وستكون
الصني مرغمة ،ملواجهة تراجع صادراتها وارتفاع أسعار وارداتها من املواد الخام ومن األجهزة
الرضورية لصناعتها ،عىل االتجاه نحو االستثامر املرتبط باالستهالك الداخيل ،خالفًا ملا هي الحال
عليه اآلن ويف املايض حيث االستثامرات تتجه ،بصورة أساسية ،نحو االنتاج املرتبط بالتصدير .لكن
هذا االتجاه الجديد سيجلب مخاطر كبرية ج ًدا عىل االقتصاد الصيني وعىل مكانة الصني أيضً ا.
وقد حذر معهد أمرييك لألبحاث من “أمركة الصني” ،فذكر  Earth Policy Instituteأن العامل
سيشهد مشكلة بيئية خطرية يف سنة  2030إذا تبنى الصينيون أسلوب حياة األمريكيني الذي يتسم
باالستهالك الكثيف .وهذا يعني أن الصني يف سنة  ،2030والتي سيكون متوسط دخل الفرد فيها
 38ألف دوالر سنويًا ،أي ما يعادل دخل الفرد األمرييك يف سنة  ،2005ستلتهم ثلثي محصول العامل
من القمح .ولتلبية هذا الطلب وحده ستتحول غابات كثرية مثل غابات األمازون إىل سهول لزراعة
القمح ،األمر الذي سيؤدي إىل كارثة بيئية كونية .ولن يكفي انتاج النفط العاملي كله الطلب الصيني
عىل هذه السلعة .ويف هذه الحال سيعادل انبعاث ثاين أوكسيد الكربون يف الصني وحدها جميع
مصادر التلوث يف العامل كله .وفوق ذلك ،فإن هذا التلوث سريفع حرارة الغالف الهوايئ لألرض،
ما سيؤدي إىل إذابة ثلوج القطبني ،وسيعجل ذلك يف إغراق مدن ساحلية كثرية يف أوروبا ،وتصحر
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مناطق زراعية أخرى يف العامل ،كام سيستهلك الصينيون لو اتبعوا أسلوب الحياة األمرييك  %80من
لحوم العامل( )17ومن املعروف أن الصني هي أكرب منتج للفحم يف العامل وأكرب مستهلك له .ويف سنة
 2010استهلكت الصني ثالثة مليارات طن من الفحم ،أي ما يعادل استهالك العامل كله .وبهذا املعنى
فهي أكرب دولة باعثة لغاز ثاين اوكسيد الكربون ()co2يف العامل.
***
غداة افتتاح مبنى “إمباير ستايت” يف نيويورك سنة  1929اندلعت األزمة املالية يف “الخميس
األسود” املشهور يف وول سرتيت .ويف سنة  1997انتهى العمل يف برجي “برتوناس” يف كواالملبور
عاصمة ماليزيا ،ومل يطل األمر حتى وقعت األزمة املالية اآلسيوية املعروفة .ويف 2009/10/1
احتفلت إمارة ديب بانتهاء العمل يف برج خليفة الذي فاق علوه برجي “برتوناس” ،وصار أعىل برج
يف العامل ،ومل تلبث ديب أن شهدت أزمة مرصفية كبرية التهمت معظم مدخراتها .واليوم تبني الصني
أعىل برج يف العامل يف مدينة “شانغشا” يف منطقة هونان ،وسيكون ارتفاعه  838مرتًا ،وفيه 104
رضا آنذاك بنبوءاته الكارثية؟
مصاعد .فهل سيكون نوسرتادموس حا ً

الهوامش:

( )1بلغ الناتج املحيل األمرييك يف سنة  2011خمسة عرش تريليون دوالر ،بينام بلغ الناتج املحيل الصيني يف السنة
نفسها  8,3تريليونات دوالر .أنظر أرقام “املكتب القومي الصيني لالحصاءات” .2012/1/18 ،وكانت الصني أزاحت
اليابان عن موقعها كثاين أكرب اقتصاد يف العامل بعد أمريكا يف سنة .2010
( )2راجع مقالة إريك بيزيا يف جريدة “لوموند”.2013/1/1 ،
( )3أوديد شينكار ،العرص الصيني (ترجمة سعيد الحسنية) ،بريوت :الدار العربية للعلوم.2005 ،
( )4بلغت صادراتها يف سنة  2002نحو  620مليار دوالر ،وستصل يف سنة  2020إىل  6000مليار دوالر إذا استمرت
الصادرات عىل معدلها الحايل.
( )5كان الدخل الفردي يف سنة  2002نحو  1200دوالر ،وسيصل يف سنة  2020إىل  10آالف دوالر ،وهذا يعني توسع
السوق الداخلية كث ًريا ،األمر الذي يتيح للصني ترصيف سلعها يف داخلها ،واملحافظة عىل معدل منو يفوق  %8سنويًا
بعدما انخفض إىل  %7,4يف سنة 2012؛ وهذا الهدف تحد كبري.
( )6مثن الساعة األصلية ما ال يقل عن عرشة آالف دوالر.
( )7يف سنة  2030سيكون لدى الصني  200مليون متخرج يف الجامعات.
( )8راجع :كيت برادشري ،جريدة “الرشق األوسط”( 2013/1/23،خدمة نيويورك تاميز).
( )9تشمل هذه املزايا تحويالت املهاجرين إىل أهاليهم ،واستهالك السلع الصينية يف املهاجر ،ونرش الثقافة الصينية
خصوصا ثقافة الطعام الصيني ،عالوة عىل بعض االستثامرات الفردية.
ً
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( )10أنظر :مارتن وولف ،فايننشال تاميز.2013/4/2 ،
( )11ورد هذا التحذير يف دراسة نرشها البنك يف حزيران /يونيو  ،2012ونرشتها جريدة “لوموند” يف الشهر ذاته،
ولعل هذا التحذير مبالغ فيه كث ًريا.
( )12أنظر :دومينيك كوسنار ،جريدة “لوموند” الفرنسية.2012/8/22 ،
( )13بلغ احتياطي الصني من العمالت الصعبة  3450مليار دوالر يف نيسان /ابريل  .2013راجع :فرانسوا النغليه،
شبح أزمة “صنع يف الصني” ،مجلة “لوبوان” الفرنسية.2013/5/16 ،
( )14أفشل األمريكيون رشاء الصني رشكة “ينوكال” األمريكية للنفط ،وأعاقوا استثامراتها يف نفط دارفور يف السودان.
ورفضت الواليات املتحدة مد أنابيب لنقل النفط الكندي من حقول “ألربتا” إىل مدينة “كوشينغ” يف والية أوكالهوما
يك يُنقل عرب خليج املكسيك إىل الصني وأوروبا ،فاضطرت كندا إىل مد خط آخر لنقل نفطها إىل غرب كندا ،ومنه إىل
الصني مبارشة ،األمر الذي رفع التكلفة كث ًريا.
( )15متتلك اليابان بدورها  800مليار دوالر سندات مسحوبة عىل الخزانة األمريكية.
( )16وحدة حقوق السحب هي وحدة معيارية تتألف من نسب محددة من الدوالر والني والجنيه االسرتليني
واليورو.
( )17أنظر :جريدة “الحياة”.2005/3/12 ،
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