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مقدمة
خاضت الواليات المتحدة األميركية منذ تأسيسها عشرات الحروب والمعارك على جبهات داخلية
وخارجية مختلفة ،وخلفت هذه المعارك ماليين الضحايا.
فمن الحرب األهلية التي خاضتها في العام  1860إلى الحرب الباردة  1991 - 1947مع االتحاد
السوفياتي وحلف وراسو التي أدت إلى انهزام هذا المعسكر لتعلن بعدها أميركا زعامتها العسكرية
واالقتصادية على العالم.
آنذاك اعتقد المحافظون الجدد أن سياسة القبضة الحديدية وحرب النجوم واإلنفاق العسكري قد
وضعت أميركا في مكان تستطيع من خالله السيطرة على العالم لمئات من السنين القادمة من
دون منافسة ،لكن صعود الصين االقتصادي والمالي والعسكري مكنها من التفوق التكنولوجي
ووضع الواليات المتحدة ألول مرة في تاريخها أمام تح ٍد اقتصادي حقيقي باعتبار أن المواجهات
والتحديات السابقة كانت في أغلبها عسكرية وأيديولوجية .وهنا تأتي التساؤالت الكبرى وهي:
 -1هل تستطيع الواليات المتحدة مواجهة التقدم الصيني في التكنولوجيا؟
 -2هل فقدت الشركات األميركية ريادتها في عالم اإلبداع؟
 -3هل سرع الرئيس ترامب من قيام المنظومة المالية العالمية الجديدة؟
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.1

التهديد الصيني والمخاوف األميركية

خطرا على مستقبل الصناعات األميركية ،وباألخص على
تتهم الواليات المتحدة الصين بأنها تشكل ً
قطاع الروبوت والفضاء والذكاء االصطناعي .كما أن الصين من خالل تطورها التكنولوجي سوف
تصبح الرائدة في عالم االتصاالت بقدرتها على خوض المعركة المستقبلية المعروفة بالـ ، 5Gوالتي
سوف تجهز األرضية لعالم جديد من تكنولوجيا االتصاالت ،وعبرها تدار المدن الذكية والصناعات
المتطورة والطيران وصناعة الروبوت.
إن هذه التكنولوجيا الجديدة  5Gهي من أهم أسباب الصراع التكنولوجي الحقيقي بين الواليات
المتحدة والصين ،وقد تبلغ قيمتها االقتصادية  12تريليون دوالر نهاية العام .12035
هذه الحروب االقتصادية التي أعلنها ترامب وقبله أوباما كانت ضد الصين بالمرتبة األولى وضد
روسيا وأوروبا في المرتبة الثانية ،وضد بقية العالم في المرتبة الثالثة ،وهدفها إعادة السيطرة
األميركية على المرافق االقتصادية العالمية بما فيها الطاقات المتجددة والغاز والنفط والتطور
الصناعي واإلبداعي والتكنولوجي.
وأسلحة هذه الحروب هي الضرائب والجمارك والحمائية االقتصادية ،إضافة إلى الفوائد وتخفيض
العمالت .وقد تكون حرب العمالت بين الدول أمضى األسلحة ألن عملية تخفيض العملة للدول
جزءا من هذه الحرب
الصناعية أصبحت
ً
معيارا لزيادة الصادرات .كما تعتبر ممرات النفط والغاز ً
القائمة على مساحة العالم.
وقد اتهمت كل من الواليات المتحدة وأوروبا الصين بمخالفة البند الرابع من اتفاقية صندوق النقد
الدولي الذي ينص على التخلي عن التالعب بصرف العملة وإدارة النظام النقدي العالمي مقابل
التعديل في فاعلية استخدام العملة لتحقيق أرباح على حساب بقية األعضاء.
إن صعود الصين في مجال التكنولوجيا جعل أقرب حلفاء أميركا يعترفون أن شركات التكنولوجيا
الصينية قد تتفوق على الواليات المتحدة ،وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون.

1

— Kharpal Arjun. A major factor behind the US-China trade war is winning at a $12 trillion technology
5G JUL 6 2018. https://www.cnbc.com/2018/07/06/a-major-factor-behind-the-us-china-tradewar-is-winning-in-a-crucial-t.html
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واعتبر مستشارو الرئيس ترامب أنه في حال نجاح الصين باستيعاب هذه الصناعات الناشئة في
المستقبل فلن يكون ألميركا مستقبل اقتصادي ،وسوف يضعف ذلك أمن الواليات المتحدة القومي.
كل هذا الكالم دفع بمستشار ترامب السابق ستيفن بانون إلى القول "إننا في حرب مع الصين،
وإن ترامب يعرف أنه بحاجة إلى توحيد الغرب ضد صعود الصين الشمولية" .2إن الحرب التجارية
القائمة بين الواليات المتحدة والصين لها عالقة بالتكنولوجيا بقدر ما تتعلق بالتوازن التجاري.
ينتاب الحكومة األميركي ة الكثير من القلق بسبب عدم القدرة على التنافس والقيادة في عالم
التكنولوجيا مع انتشار شبكات الجيل الخامس  G 5في جميع أنحاء العالم بواسطة شركة هواوي
الصينية التي تهيمن على هذا القطاع.
وقد عقدت اجتماعات في البيت األبيض مع مسؤولي الشركات التكنولوجية األميركية وكان يطلق
عليها "جلسات االجتماع" بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في التكنولوجيا في شركات
مايكروسوفت وغوغل وأوراكل وكوالكوم وغيرها من الشركات الكبرى.
وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز "أن الرئيس األميركي ترامب كان يدخل إلى هذه االجتماعات
عندما كانت القضايا تحتاج الهتمام أكبر من المسؤولين الحاضرين .وكان الجو في سيليكون فالي
مرتاحا لمواقف ترامب الصارمة اتجاه الشركات الصينية عند اختراقها قواعد اللعبة".
ً
وركزت مطالب الحاضرين على أن أميركا بحاجة إلى االستثمار باالبتكار خاصة أن العقوبات التي
فرضتها اإلدارة األميركية قد ال تؤدي إلى لجم الصين أو إيقاف ابتكاراتها .3يذكر أن الدعم الحكومي
األميركي كان في السابق يتركز على الصناعات النووية وبرامج الفضاء وصناعة الطيران واإلنترنت
وخدمة االتصاالت .ومن أهم ما أنفقته الواليات المتحدة كان على األبحاث والتطوير لكن هذا
اإلنفاق في تراجع نسبة إلى اإلنفاق الصيني على األقل بالقيمة الشرائية" ،فإن حجم اإلنفاق على
األبحاث والتطوير في الواليات المتحدة بلغ  553مليار دوالر في العام  2018أي أقل من  %2.8من

Brian Schwartz, Former Trump advisor Steve Bannon: ‘We’re at war with China’ JUL 18 2018

2

https://www.cnbc.com/2018/07/18/former-trump-advisor-steve-bannon-were-at-war-withchina.html
?Swisher Kara. Can the U.S. Stop China From Controlling the Next Internet Age

3

https://www.nytimes.com/2018/12/07/opinion/huawei-meng-wanzhou-china-arrest.html
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ناتجها القومي" .4وقد اعتبر أحد الخبراء االقتصاديين أنه بدل أن يفرض ترامب العقوبات للرد على
اإلنفاق الصيني الهائل يجب على األميركيين أن يفعلوا كما فعلوا عام  1957بعدما أطلق االتحاد
السوفياتي أول قمر صناعي.
وتأتي هذه المخاوف األميركية مع إعالن الرئيس الصيني "تشي جين بينغ" عن مبادرته التي أطلقها
في العام  2013باسم "حزام واحد وطريق واحد" ،وهي فكرة أرادت من خاللها الصين إعادة تمتين
المسالك التجارية العالمية عبر إحياء طريق التجارة القديم بين قارات العالم الثالث آسيا وأوروبا
وأفريقيا.
إن مشروع "طريق الحرير الجديد" هو مشروع الصين الطموح تجاه القضايا والتحديات العالمية عبر
تشجيع أكبر للتجارة واالتصال في جميع أنحاء آسيا واستخدام كل الروابط البحرية مع أفريقيا
والشرق األوسط ،وخصصت الصين ضمن استراتيجيتها ما بين مئة مليار دوالر إلى مئة وثالثين
مليار دوالر لتنمية االستثمارات في منطقة آسيا وبقية العالم .وتركز سياسة الحزام الصينية على
ربط العديد من األبعاد االستراتيجية التي تحضر لمنظومة اقتصادية جديدة تقودها الصين في
مقابل المنظومة األميركية أو المنظومة الغربية التي قادتها الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية
الثانية ،والتي ال تزال ركيزة للتبادل االقتصادي في العالم.
وركزت المنظومة األميركية في بدايتها على نظام مالي واقتصادي يعيد بناء أوروبا من خالل البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يدير سياسات العالم المالية ويجعل من الدوالر عملة لالحتياط
العالمي .كما استطاع الغرب من خالل هذه المنظومة أن يسيطر ويهيمن على االقتصاد العالمي؛
دائما شخص أميركي تحول بعد عملية إعمار أوروبا إلى بنك دولي
فالبنك الدولي الذي يرأسه ً
لتقديم المساعدات ورسم السياسات لدول العالم.

Radu Sintia. The Big Spenders in Research and Development Governments, companies and academic

4

institutions invest more than $2 trillion in the sector, and almost half is spent by Asian countries. Nov9, 2018.
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-11-09/these-countries-are-the-topspenders-on-research-and-development
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وأسست الواليات المتحدة المنظومة االقتصادية التي بنيت في بريتون وودز عام  1944وأنتجت
يابانيا .وهكذا استطاع الغرب الذي ال تتعدى نسبته
دائما
ً
البنك اآلسيوي الذي يجب أن يكون رئيسه ً
 %12من سكان العالم أن يسيطر على حوالي  %50من اقتصاده.

انفوغراف :كيفية تقسيم الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

5

https://foreignpolicy.com/2017/02/24/infographic-heres-how-the-global-gdp-is-divvied-up/
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االستخبارات األميركية :صعود الصين هو التحدي األخطر واألكبر ألمننا القومي
تعتبر أجهزة االستخبارات األميركية أن صعود الصين االقتصادي والعسكري هو التحدي األخطر
واألكبر لألمن القومي األميركي لسببين:
السبب األول ،هو النهوض االقتصادي الذي حول الصين من بلد فقير اقتصاد ًيا إلى قوة اقتصادية
كبيرة خالل أربعة عقود؛ فبعد اإلصالحات التي حصلت في العام  1979نما االقتصاد الصيني
ووفقا للبنك الدولي "فإن
ً
الحقيقي بمعدل سنوي بحوالي  %10خالل هذه األعوام األربعين الماضية.
الصين شهدت أسرع عملية نمو اقتصادي مستدام في التاريخ االقتصادي بمجمله بحيث استطاع
هذا االقتصاد أن ينتشل أكثر من  850مليون شخص من بؤر الفقر".6
الشكل  :3نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الصين2017-1979 :
(المائة)

المصدر :صندوق النقد الدولي ،والمكتب الوطني الصيني لإلحصاء

متزايدا منذ العام 2006
أما السبب الثاني ،فهو أن اإلنفاق العسكري الصيني الذي شهد ارتفا ًعا
ً
والذي كان بحدود الثالثين مليار دوالر آنذاك وبلغ  177مليار دوالر في عام  2019بحسب الحكومة
الصينية .في المقابل اعتبر معهد ستوكهولم للدارسات العسكرية أن اإلنفاق الصيني العسكري بلغ
في عام  2018حوالي  250مليار دوالر ،وأورد المعهد أن هذا اإلنفاق زاد  10أضعاف منذ العام
.71994
2 World Bank, China Overview, March 28, 2017, available at

6

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
https://reliefweb.int/report/world/sipri-fact-sheet-april-2019-trends-world-military-expenditure-2018
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اإلنفاق العسكري العالمي:8
اإلنفاق كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي

التغيير (في

اإلنفاق

(اإلنفاق كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي () ٪

المائة)

(بالدوالر)

2018

2009

2018

18-2009

2018

36
[]14
[]3.7
3.7
3.5
60
3.4
2.7
2.7
2.6
2.4
74
1.5
1.5
1.5
1.2
1.0
81
1.0
0.9
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
[]0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
93
100

4.6
[]2.1
9.6
2.9
2.5
3.9
2.4
1.4
1.0
2.7
1.6
1.5
1.9
1.4
2.5
1.3
6.8
3.2
1.8
3.3
1.4
3.9
2.3
3.9
3.8
0.6
4.0
1.6
1.8
[]7.0
0.5
2.9
1.2
2.3
2.3
3.2
1.2
0.7
[]2.8
1.3
2.6

3.2
[]1.9
[]8.8
2.4
2.3
3.9
1.8
1.2
0.9
2.6
1.2
1.5
1.9
1.3
2.5
1.3
4.3
2.7
2.0
4.0
1.2
3.1
1.8
3.2
5.3
0.7
5.1
1.6
1.3
[]8.2
0.5
2.7
1.0
1.9
2.3
2.4
0.9
0.7
3.8
1.9
2.3

-17
83
28
29
1.6
27
- 17
9.0
2.3
28
- 14
17
21
12
65
- 5.2
- 5.8
- 10
48
73
- 4.4
13
- 2.9
15
85
99
39
23
16
69
36
58
18
25
76
- 46
- 12
6.3
69
112
-5.4

649
[]250
[]67.6
66.5
63.8
1097
61.4
50.0
40.5
46.6
43.1
1.347
27.8
27.8
26.7
21.6
19.0
1.470
18.2
15.9
13.2
11.6
11.4
11.2
10.8
10.7
10.6
9.6
7.4
7.3
7.1
6.8
[]6.7
6.6
6.3
5.8
5.6
5.5
5.2
5.0
4.8
4.8
4.6
1.683
1.822

حصة العالم ()٪

الرتبة
البلد

2018

2017

1
الواليات المتحدة األميركية
2
الصين
3
السعودية
5
الهند
6
فرنسا
أعلى المجموع الفرعي 5
4
روسيا
7
المملكة المتحدة
9
المانيا
8
اليابان
10
كوريا الجنوبية
أعلى المجموع الفرعي 10
13
إيطاليا
11
البرازيل
12
أستراليا
14
كندا
15
تركيا
أعلى المجموع الفرعي 15
16
إسبانيا
17
إسرائيل
18
إيران
24
بولندا
19
باكستان
25
هولندا
21
سنغافورة
20
تايوان
23
كولومبيا
22
الجزائر
26
إندونيسيا
29
الكويت
30
نورواي
31
تايلند
28
عُمان
32
المكسيك
27
العراق
33
السويد
35
تشيلي
37
فيتنام
36
اليونان
39
بلجيكا
38
سويسرا
43
أوكرانيا
46
رومانيا
أعلى المجموع الفرعي 40
عالمياً

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018_0.pdf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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 .2التبادل االقتصادي بين الصين والواليات المتحدة
تحتل الصين اليوم المرتبة األولى في الناتج المحلي اإلجمالي من حجم االقتصاد العالمي أو ما
يعرف بالقوة الشرائية ،واستطاعت أن تصبح من الدول المصدرة األولى في العالم إذ بلغت
صادراتها في العام  2018حوالي  2.4تريليون دوالر.9
ويعتبر االقتصاد الصيني بالمقاييس االقتصادية للناتج القومي بالقيمة الشرائية أكبر اقتصاد في
العالم ،حيث يقدر حجمه بـ  27تريليون دوالر عام  2019بينما يبلغ حجم االقتصاد األميركي 20.5
تريليون دوالر ونصف التريليون ،وتوقع صندوق النقد الدولي "أن االقتصاد الصيني سيكون في
العام  2024أكبر من االقتصاد األميركي بحوالي  %56على أساس القيمة الشرائية ،وهذا التحليل
أدى إلى نقاش واسع بين االقتصاديين بحيث إن القيمة االسمية لالقتصاد الصيني اليوم ال تساوي
إال  % 65من حجم االقتصاد األميركي".
توقعات صندوق النقد الدولي
النمو(في المائة)
الصين

أميركا

نصيب الفرد من
الناتج المحلي
اإلجمالي االسمي$ .
الصين

أميركا

مليارات الناتج
المحلي للفرد $
الصين

أميركا

تعادل الناتج المحلي
اإلجمالي مليارات $

مليارات الناتج
المحلي اإلجمالي $

أميركا

أميركا

الصين

الصين

السنة

OEC, https://oec.world/en/profile/country/chn/
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ووصف األميركيون النمو السريع لالقتصاد الصيني بالعدوان الذي يهدد االقتصاد العالمي ككل
وليس االقتصاد األميركي فقط.10
هذا بينما بلغ حجم التبادل التجاري األميركي الصيني  660مليار دوالر في العام  2018بعد أن كان
11
حاليا الشريك التجاري األكبر للواليات المتحدة
 5مليارات دوالر في العام  . 1980وتعد الصين ً
وثالث دولة من حيث التبادل التجاري ،12حيث "بلغت واردات الصين من الواليات المتحدة في العام

 2018حوالي  120مليار دوالر" ،13بينما كانت صادرات الصين إلى الواليات في العام نفسه 539.5
مليار دوالر.

مقارنة اقتصادية بين الواليات المتحدة والصين
هذا النمو االقتصادي جعل من الصين قوة اقتصادية تبحث عن أسواق جديدة عالمية عبر تحالفات
واتفاقيات بعدما كانت صادراتها تعتمد على األسواق األميركية بنسبة  ."%20وفي هذا اإلطار وقعت
الصين على أكثر من  100اتفاقية للتبادل التجاري عبر العالم بينها  16اتفاقية للتبادل التجاري
الحر".14

How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United

10

States and the World. White House Office of Trade and Manufacturing Policy June 2018.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-China-Technology-Report-6.18.18PDF.pdf
Congressional Research Service China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for

11

the United States Updated June 25, 2019.
Congressional Research Service China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for

12

the United States Updated June 25, 2019
U.S.-China Trade Issues, June 23, 2019 .https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10030

13

http://statisticstimes.com/economy/united-states-vs-china-economy.php
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الواليات المتحدة تستورد بضائع قياسية بقيمة  539مليار دوالر من الصين في عام  2018بمليارات
الدوالرات
أجهزة الكمبيوتر واإللكترونيات
المعدات الكهربائية
الصناعات التحويلية المتنوعة
اآلليات
المالبس
المعادن المصنعة
األثاث
معدات النقل
المواد الكيميائية
المنتجات البالستيكية والمطاطية
الجلود والسلع المماثلة

الواليات المتحدة تصدر سل ًعا إلى الصين بقيمة  120مليار دوالر في عام  ،2018بمليارات الدوالرات
معدات النقل
أجهزة الكمبيوتر واإللكترونيات
المواد الكيميائية
اآلليات
النفط والغاز
المحاصيل الزراعية
الصناعات التحويلية المتنوعة
النفايات والخردة
المعدات الكهربائية

المصدر :تعداد السكان في الواليات المتحدة
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 .3التبادل التجاري األميركي الصيني
الناتج المحلي اإلجمالي الصيني واألميركي كنسبة مئوية من اإلجمالي العالمي2016-1980 :
والتوقعات حتى عام 2020
()%

المصدر :صندوق النقد الدولي ،التوقعات االقتصادية العالمية ،أكتوبر 2017

 .4حروب ترامب التجارية
اعتبرت إدارة الرئيس ترامب في تصريح لوزير التجارة ويلبر روس أن "خطة الصين للتحول إلى
محور التكنولوجيا العالمية خطة مخيفة وتعرض الملكية الفكرية للواليات المتحدة للخطر واصفًا
السرقات المتكررة للتكنولوجيا األميركية بأنها مشكلة كبيرة" .15وقال إن خطة بيكين للنمو
االقتصادي التي تحمل اسم (صنع في الصين  )2025تحدد استراتيجية الصين للسيطرة على كل
معتبرا أن الرؤية
صناعة حديثة من الفضاء إلى االتصاالت والروبوتات والسيارات الكهربائية،
ً
الصينية هي أن يكونوا مرك ًزا للتكنولوجيا العالمية.

 15مصطفى هاشم .واشنطن تريد حماية أفكارها ..هل "صنع في الصين" حقا؟ .Jun 25, 2018
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وكانت الصين قد أعلنت في العام  2015أنها تسعى لتحديث الصناعات في  10قطاعات أساسية
أيضا من أجل أن تكون أكثر استقاللية في
أساسيا
العبا
عالميا فيها ،واتخذت هذه التدابير ً
لتصبح ً
ً
ً
تخفيض اعتمادها على التكنولوجيا األجنبية ،بما في ذلك إغالق الشركات األجنبية في البالد
والسيطرة في نهاية المطاف على األسواق العالمية.
ويعتقد الجانب األميركي أن هدف بيكين النهائي هو أن تحل الشركات المحلية مكان الشركات
أوال على المستوى الداخلي ومن ثم
األجنبية كمصممة ومصنعة للتكنولوجيا والمنتجات الرئيسيةً ،
في الخارج.
وأعطت الحكومة الصينية االبتكار أولوية قصوى في تخطيطها االقتصادي من خالل عدد من
المبادرات البارزة مثل خطة صنع في الصين .2025
أ .حرب التكنولوجيا
اعتبرت وثيقة صادرة عن البيت األبيض في  22آذار /مارس  2018أن الصين مارست سياسات
وقوانين واتخذت إجراءات تتعلق بالملكية الفكرية واالبتكار والتكنولوجيا تساعد وتشجع على نقل
التكنولوجيا والملكية الفكرية إلى الشركات في الصين .هذه القوانين والسياسات بحسب الوثيقة
تحرم الواليات المتحدة من عائد عادل البتكاراتها وتحول وظائفها إلى الصين ،كما أن هذه
السياسات الصينية تسهم في العجز التجاري األميركي وتقوض التصنيع والخدمات واالبتكارات.
كبيرا
ولذلك أصبح القلق األميركي من موضوع "صنع في الصين عام "2025
ً
وتريد سياسة ترامب مواجهته حتى ال تتفوق الصين .من جهتها اعتبرت الصين عبر وزير خارجيتها
أن التهديد والتخويف في موضوع التبادل التجاري لن ينفع معها.
وأظهرت الوثيقة األميركية بلغتها المتشددة والواضحة حدة االمتعاض والتوصيف لما أسمته
العمليات العدوانية الصينية في ممارساتها من قبل جهات فاعلة داخل الحكومة الصينية .وقد
صنفت الوثيقة هذه األعمال العدوانية ضمن أربع فئات:16
How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United

16

States and the World. White House Office of Trade and Manufacturing Policy June 2018.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-China-Technology-Report-6.18.18PDF.pdf
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أوال :حماية السوق المحلية الصينية من الواردات والمنافسة :وتتميز هذه الفئة من خالل
ً
التعريفات الجمركية المرتفعة إضافة إلى العوائق غير الجمركية وعقبات قانونية وتنظيمية.
ثانيا :توسيع حصة الصين من األسواق العالمية :وتستخدم هذه السياسة الدعم المالي لتشجيع
ً
وتقوية التصدير كما تعمل على توحيد الشركات المملوكة للدولة ليصبح لديها قدرة على
المنافسة مع الشركات األجنبية على المستويين الداخلي والخارجي.
أيضا من الدعم الالمتناهي في األسواق الصينية مما يخفض
كما تستفيد الشركات الصينية ً
األسعار المحلية مقابل األسعار العالمية ،وبالتالي يؤدي ذلك إلى خروج المنافسة األجنبية
من األسواق العالمية
ثال ًثا :تأمين الموارد الطبيعية األساسية والسيطرة عليها على الصعيد العالمي :وتستخدم الصين
كبيرا للدول النامية في مقابل الحصول
نموذجا معينًا من المديونية ،بحيث توفر
ً
تمويال ً
ً
على مواردها الطبيعية والوصول إلى أسواقها .وتتنوع هذه الموارد من البوكسيت
والنحاس والنيكل إلى السلع األكثر ندرة مثل البريليوم والتيتانيوم والمعادن األرضية
فعاال بشكل خاص في البلدان التي تتميز بسوء
النادرة .وقد كان هذا النموذج المفترس ً
تطبيق القانون واألنظمة االستبدادية.
راب ًعا :السيطرة على الصناعات التحويلية التقليدية :حققت الصين بالفعل مكانة رائدة في العديد
من الصناعات التحويلية التقليدية .وقد فعلت ذلك من خالل قروض تفضيلية وأسعار
فضال عن ضعف في تطبيق المعايير في البيئة والصحة
فائدة كانت أقل من السوق،
ً
ومعايير األمان.
"واعتبر توثيق مركز التجارة األوروبي أن الصين أصبحت مصنع العالم .في العام  2015استحوذت
الصين على  %28من اإلنتاج العالمي للسيارات ،و %41من اإلنتاج العالمي للسفن ،وأكثر من %50
من اإلنتاج العالمي للثالجات ،وأكثر من  %60من أجهزة التلفزيون الملون ،وأكثر من  %80من اإلنتاج
العالمي ألجهزة تكييف الهواء وأجهزة الكمبيوتر".17
باإلضافة إلى ذلك ،تنتهج الصين ،بحسب الدراسات األميركية ،منهجين للسيطرة االقتصادية هما:
How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United

17

States and the World. White House Office of Trade and Manufacturing Policy June 2018.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-China-Technology-Report-6.18.18PDF.pdf
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• الحصول على التقنيات الرئيسية والملكية الفكرية من دول أخرى ،بما في ذلك الواليات المتحدة.
• االستيالء على الصناعات الناشئة التكنولوجية المتقدمة للدول مما ساهم في نموها المحلي
والمستقبلي في الصناعة والتكنولوجيا والدفاع.

البيانات االقتصادية لشركاء اتفاقية التجارة الحرة في الصين 2017
إجمالي تجارة الصين
(مليار دوالر)

عدد السكان (بالماليين)

الناتج المحلي اإلجمالي في تعادل
القوة الشرائية (مليارات دوالر)

البلد
استراليا
بروناي
كمبوديا
شيلي
كوستاريكا
هونغ كونغ
أيسلندا
إندونيسيا
الوس
ماكاو
ماليزيا
ميانمار
نيوزيلندا
باكستان
بيرو
فيليبين
سنغافورة
كوريا الجنوبية
سويسرا
تايوان
تايلند
فيتنام
اإلجمالي

المصدر :وحدة التجارة العالمية وأطلس التجارة العالمية

مالحظات :البيانات هي للبلدان التي كان لدى الصين اتفاقية تجارة حرة معها في عام  .2017بيانات الناتج
المحلي اإلجمالي هي تقديرات
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والشيء األكيد اليوم أن الصين لديها برنامج اسمه "صنع في الصين عام  ،"2025الذي يحدد خريطة
طريق لتصبح الصين رائدة على مستوى العالم في التصنيع المتقدم وباألخص في الروبوت
والطائرات وفي الذكاء الصناعي ،وتدعو الخطة إلى جعل الصين الدولة الرائدة في مجال الذكاء
الصناعي بحلول العام  2030ورصدت لها  150مليار دوالر.18
ومن ناحية أخرى ،نشط المستثمرون الصينيون عبر خطة العام  2015القائمة على تشجيع الحكومة
على االستثمارات الخارجية بحيث ركزوا بشكل خاص على مراكز التكنولوجيا األميركية مثل
"سيليكون فالي" ،إذ مولت الشركات الصينية الشركات الناشئة في الواليات المتحدة وأنشأت مكاتب
لها وافتتحت مختبرات تستهدف هذه األنشطة للحصول على التكنولوجيا المتطورة وتوظيف
المواهب.
حضورا داخل الواليات المتحدة
أوجدت هذه الشركات الصينية بالتعاون مع الحكومة الصينية
ً
أيضا باألمور العسكرية
لمساعدة الصين في التكنولوجيا والمنافسة العالمية التي تتعلق
ً
واالقتصادية .واعتبر أحد مسؤولي الـ  FBIالسابقين أن عمليات التجسس الصينية أصبحت واضحة
ألن إنتاج بعض األسلحة بحسب رأيه يحتاج إلى عشرات السنين بينما تقوم الصين بتصنيعها خالل
أيضا أن غالبية الصينيين الذين يأتون إلى الواليات المتحدة
أقل من سنة أو سنتين" .واعتبر ً
يشاركون في عمليات التجسس وهم بارعون في إتمام الصفقات التجارية التي يعقدونها بإصرار
شديد".19
ب .األحادية األميركية والتحدي الصيني
وبغض النظر عن الموقف األميركي الذي أسهب في وصف الصين كدولة تحاول أن تعتدي على
واضحا أن األحادية
التكنولوجيا األميركية وثروتها ومكانة الواليات المتحدة في العالم ،يبدو
ً
حقيقيا بسبب الصعود الصيني االقتصادي والمالي.
األميركية االقتصادية بدأت تواجه تحد ًيا
ً

 4 18تموز/يوليو .2017
https://arabic.cnn.com/tech/2017/07/24/china-artificial-intelligence-future
https://www.insidehighered.com/news/2019/04/29/fbi-director-discusses-chinese-espionage-threat-

19
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إن المنظومة المالية األميركية التي حكمت فيها واشنطن العالم عبر الدوالر وصندوق النقد الدولي
والبنك الدولي ومن خالل صناعاتها المتقدمة وأبحاثها المتطورة بدأت تواجه التحدي الصيني .وقد
استطاعت الواليات المتحدة أن تستخدم المنظومة المالية االقتصادية كأداة لتطويع أعدائها
وخصومها على الساحتين اإلقليمية والدولية وفرضت مع حلفائها األوروبيين واآلسيويين عقوبات
اقتصادية على روسيا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويال وحركات المقاومة في العالم،
كما استخدمت ما يعرف بنظام "سويفت" الذي تنتقل فيه األموال عبر بنوك العالم لتمنع انتقال
األموال من بلد إلى آخر.
إن قوة أميركا في عزل الدول عن االقتصاد العالمي من خالل المنظومة المالية وتحويل األموال
واالشتراك في التجارة العالمية أصبحت تشكل تحد ًيا للكثير من دول العالم واعتبر البعض أنها
سببا للفقر والجوع والمرض في كثير من
خطرا على األمن واالستقرار العالميين ،كما أصبحت ً
تشكل ً
البلدان.
ج -الصين تخطط لبناء قطاع للذكاء االصطناعي بقيمة  $150مليار
تحاول الصين من خالل نهوضها االقتصادي مواجهة التفرد األميركي في االقتصاد العالمي ،وإيجاد
منظومة اقتصادية جديدة يكون لها فيها مكانة وتأثير ،باعتبار أن منظومة "بريتون وودز" قد
أعطت الصين نسبة ال تتساوى مع حجمها االقتصادي الحالي .ورغم ذلك ما زالت الصين من أكبر
المستثمرين في سندات الخزينة األميركية وبلغت استثماراتها  1.1تريليون دوالر حتى نهاية شهر
نيسان/أبريل  ،202019وتشكل استثمارات الصين أهمية كبيرة في سندات الخزينة األميركية في
ثالث نواحٍ أولها :تمويل عجز الموازنة األميركية مما يساعد على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة
سبيا ،وثانيها :أن الصين ما زالت تعتبر الدوالر عملة أساسية للتبادل التجاري ،وثالثها :أن الصين
ن ً
ال تريد تحرير عملتها حتى تبقي على المنافسة التجارية في العالم باعتبار أن تحرير عملتها قد يرفع
من قيمتها ويحرمها من تفوقها في الميزان التجاري العالمي.

Richard Leong China sells most U.S. Treasuries in nearly two-and-a-half years MAY 16, 2019.
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على المقلب اآلخر تستطيع الواليات المتحدة أن تتخلى عن استثمارات الصين في مديونيتها
جزءا بسيطًا من حجم المديونية األميركية الذي بلغ  22تريليون دوالر ،ولكن
باعتبارها ال تمثل إال ً
في الوقت نفسه ال تقبل أن تتخلى الصين عن االعتماد على الدوالر كعملة احتياط عالمية وعملة
للتبادل التجاري.
أيضا على قوة الدول التي تعتمد
إن قوة الدوالر ال تعتمد على حجم االقتصاد األميركي فقط بل ً
على الدوالر كعملة احتياط عالمي ،وهذا الذي سمح للواليات المتحدة في اإلسراف بمديونيتها من
دون ضوابط أو محدودية.
د -حرب العقوبات
إن حرب العقوبات جعلت الواليات المتحدة أمام تهديد الرد واالنتقام العالمي بسبب هذه الضرائب
الجديدة .وحذر صندوق النقد الدولي من تصاعد التوترات التجارية بين الواليات المتحدة وبقية
العالم.
وقالت الرئيسة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا إن الحرب التجارية بين الواليات
المتحدة والصين قد تكلف االقتصاد العالمي نحو  700مليار دوالر بحلول عام .212020
تحقيقا عبر المادة  301من قانون التجارة
ً
وكان الرئيس األميركي ترامب قد أطلق في العام 2017
حول سياسات االبتكار والملكية الفكرية الصينية التي تعتبرها الواليات المتحدة مضرة بالمصالح
االقتصادية األميركية ،وفرضت اإلدارة األميركية رسو ًما جمركية بنسبة  %25على الواردات
الصينية التي بلغت حوالي  250م ليار دوالر ،في الوقت الذي قامت الصين فيه بزيادة تعريفات
جمركية تتراوح بين  %5و %25على  110مليارات دوالر من الصادرات األميركية إلى الصين.

 21صندوق النقد :الحرب التجارية قد تكلف االقتصاد العالمي  700مليار دوالر بحلول  2020الثالثاء  8تشرين األول
.2019
https://www.eliktisad.com/news/show/422033/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF:-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-
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ويمكن لهذه الحرب التجارية إذا استعرت أكثر أن تهدد النظام المالي ،وأن تتسبب بخسائر حادة في
أسواق األسهم والسندات ،وهذه قد تكون من أكبر المخاوف لدى صناع القرار االقتصادي على اعتبار
أن الواليات المتحدة بعد أزمة العام  2008استطاعت أن تزيد من مديونيتها ،لكن في نفس الوقت
زادت حجم الثروة الموجودة من خالل ارتفاع األسهم وأسعار العقارات والسندات.
وبدأت غرفة التجارة األميركية حملة إعالنات إلقناع الناخبين بمزايا التجارة الحرة ،بينما اعتبر البعض
أن ترامب ليس مجرد حمائي بل استبدادي ،وأن زيادة التعريفات الضريبية سوف تؤدي إلى تقليص
القدرة اإلنتاجية للواليات المتحدة ما يعني انخفاض النمو وارتفاع األسعار .فيما اعتبرت الشركات
األميركية أن سياسات ترامب سوف تفقدها وظائف إضافية.
وكان مسؤولو بنك االحتياط الفيدرالي األميركي أعلنوا عن مخاوف حقيقية ،واعتبروا أن حجم
المخاطر وعدم االستقرار في األسواق العالمية قد يكون لهما آثار سلبية على الشركات العالمية
وإنفاقها االستثماري ،ألن هذه الشركات أنفقت تريليونات الدوالرات على أساس أن األسواق
العالمية ستبقى مفتوحة وأن الصناعة األميركية سوف تصل إلى الزبائن والموردين األجانب.
والحقيقة أن النزاع حول القضايا التجارية بين الصين والواليات المتحدة يعود إلى حقبة الرئيس
األميركي السابق باراك أوباما الذي واجه الصين  16مرة بشأن قضايا اإلضرار بالبضائع األميركية
وقيود التصدير على األتربة النادرة واأللواح الشمسية وصناعات الصلب والضرائب على الحديد
والسيارات األميركية ،وفي الوقت نفسه أيد أوباما اتفاقيات تجارية متعددة األطراف بما فيها قضايا
التالعب بالعملة وقواعد عامة متعلقة بالبيئة ومعايير العمل.
وكان تعاطي الرئيس ترامب مختلفًا في حربه االقتصادية المفتوحة مع الصين حيث استخدم كل
األدوات المالية.
وتبدو هذه المعركة كأنها معركة على المنظومة االقتصادية العالمية وعلى من سوف يقود العالم
وسياسيا على المدى الطويل.
وتكنولوجيا
اقتصاد ًيا
ً
ً
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 .5الصين والمنظومة العالمية القادمة
تدريجيا ،كان أولها إيجاد نظام مالي
اتخذت الصين خطوات أولى للخروج من المنظومة األميركية
ً
يعمل بالعملة الصينية في العام  ،2018قد جاء كجزء من خطة لزيادة استخدام العملة الوطنية.
وهو نظام مالي أقامه البنك المركزي الصيني ويقدم خدمات التسوية المالية لجميع المدفوعات
المالية على األراضي الصينية.
بدال من
كما اتخذت الصين إجراءات باتجاه دفع ثمن النفط الخام المستورد بالعملة المحلية "يوان" ً
الدوالر األميركي.
وال في العالم ،حيث تبلغ قيمة تجارته السنوية حوالي  14تريليون
يعتبر النفط السلعة األكثر تدا ً
تقريبا إجمالي الناتج المحلي الصيني في العام .2017
دوالر ،أي ما يعادل
ً
ومن المحتمل أن يتم تحويل جزء من تجارة النفط العالمية إلى "يوان" كون الصين أكبر مشتر
للنفط.
وقد اعتبر أشخاص مقربون من الحكومة الصينية أن هذه الخطوة قد تكون البداية لتأسيس العملة
الصينية كعملة دولية.
في السنوات األخيرة ،حاولت الصين تدويل استخدام عملتها ،وشملت هذه التحركات إدخال العقود
المستقبلية للنفط الخام باليوان ،والتقارير االقتصادية تفيد بأن الصين تستعد لدفع ثمن النفط
بدال من الدوالر األميركي ،فيما قال محللون اقتصاديون إن "العقود
الخام المستورد بعملتها الخاصة ً
أيضا باسم "بترو اليوان" -يمكن أن تكون
المستقبلية للنفط المقوم باليوان -والتي يشار إليها ً
بمثابة عالمة تحذير مبكر على هيمنة الدوالر المتراجعة".
كبيرا على المنظومة االقتصادية
إن أي تغير في تسعير النفط خارج عملة الدوالر سيكون تأثيره ً
العالمية التي حمت الدوالر وسعره.
إن الدوالر اليوم يمثل  %61من االحتياط العالمي بعدما كان يمثل  %66في العام  ،2015ويذكر أنه
في فترة األربعينيات كان الدوالر يشكل حوالي  %6فقط من االحتياط العالمي.
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دوال عديدة في العالم مثل الصين وروسيا واالتحاد األوروبي لديها دوافع عديدة
وجدير بالذكر أن ً
لالبتعاد عن الدوالر بعدما أخضعت الواليات المتحدة شركات هذه الدول للقضاء األميركي وأجبرت
الشركات األجنبية التي تستخدم الدوالر على أن تصبح رهينة اإلدارات األميركية المتعاقبة التي
تتعارض مع سيادتها وقوانينها التجارية.
أما االتفاق النووي اإليراني فخرجت منه أميركا منفردة ،ولكنها فرضت وصايتها على كل الشركات
األجنبية معرضة إياها للعقوبات إذا واصلت التعاون والتواصل مع إيران.
"إن أوروبا تريد التعامل مع إيران وهي ال تريد الخضوع للقانون األميركي لممارسة األعمال التجارية
مع إيران .ال أحد يريد أن يتم التقاطه في المطار لممارسة األعمال التجارية مع البلدان التي ال تريد
الواليات المتحدة أن تتعامل معها".22

– Sumeet Chatterjee, Meng Meng. Exclusive: China taking first steps to pay for oil in yuan this year

22

sources. MARCH 29, 2018.
https://www.reuters.com/article/us-china-oil-yuan-exclusive/exclusive-china-taking-first-steps-to-pay-foroil-in-yuan-this-year-sources-idUSKBN1H51FA
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الخاتمة :الصين والمنظومة العالمية والعالم العربي
األسئلة التي تطرح هنا :هل تستطيع الصين ،أو هل من المسموح للصين ،أن تخرج عن المنظومة
العالمية؟
وهل من مصلحة العرب والمسلمين أن يكونوا مستثمرين في هذه المنظومة العالمية الجديدة؟
هذه أسئلة بحاجة إلى الكثير من الدراسة والتعمق.
إن طريق الحرير الجديد "حزام واحد وطريق واحد" يقوم على فكرة الممرات االقتصادية المفتوحة
التي تربط الصين بالعالم عبر شبكات مؤلفة من ستة ممرات وسكك حديد وأنابيب نفط وغاز
وموانئ وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت.
فالصين اليوم تعاني من فائض في اإلنتاج في الكثير من القطاعات الرئيسية وهي تبحث عن
أسواق جديدة للحفاظ على نمو اقتصادها.
وقد أصدرت الحكومة الصينية عام  2016وثيقة رسمية هي األولى من نوعها حول سياستها تجاه
الدول العربية واستعرضت فيها الروابط التاريخية التي تجمع الطرفين ،ووصفت الوثيقة جذور هذه
الصداقة بأنها تمتد ألكثر من ألفي عام ،وقد أصبحت الدول العربية أكبر مورد للنفط الخام للصين
وسابع أكبر شريك تجاري لها.
كما تدعو الوثيقة الجانبين الصيني والعربي إلى بناء الحزام االقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير
البري للقرن الـ  21وتشكيل معادلة التعاون المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة كمحور رئيسي ومجال
ثان والتبادل التقني والطاقة النووية والفضاء
البنية التحتية وتسهيل التجارة واالستثمار كجناح ٍ
واألقمار االصطناعية والطاقات الجديدة كنقاط أساسية في التعاون المشترك.
نفطيا تحتاج إليه الصين بينما العالم العربي يحتاج إلى
إن الدول العربية واإلسالمية تملك احتياطًا
ً
شراكة صناعية ،استثمارية ،علمية ،تكنولوجية ،إضافة إلى شراكة موحدة إلعادة البنى التحتية التي
قد تشكل رافعة لالقتصاد العربي واإلسالمي.
كذلك وقعت الصين اتفاقيات مع دول الخليج وباألخص مع المملكة العربية السعودية خالل الزيارة
األخيرة للملك السعودي بقيمة  65مليار دوالر ،كما وقعت اتفاقيات واعدة مع الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية للتعاون باستخدام الطاقة السلمية ،ومعاهدات في مجال التعاون القانوني والصناعي
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والتجاري والمعادن .بدورها ،وقعت إيران مذكرة تعاون في الشؤون العلمية إضافة إلى اتفاقيات
أخرى تهدف لتطوير العالقات السياسية واالقتصادية.
إن تفرد الواليات المتحدة وانعدام عدالتها في توزيع الثروات والمساهمة بنهضة البلدان اإلسالمية
والعربية يحتم على هذه الدول البدء بالتفكير جد ًيا في إيجاد منظومة اقتصادية مالية لدعم
اقتصادها وتنمية شعوبها .إن هدف هذه المنظومة هو إعادة هيكلة وبناء البلدان المتضررة من
الحرب والفوضى واإلرهاب ،على أن تكون شريكة مع المنظومة اآلسيوية بإعادة رسم الخريطة
االقتصادية لعالم جديد برؤية جديدة ترفع الحرمان وتوزع الثروات وتحقق اآلمال وتمنح الفرص
في أجواء نهضة جديدة ورؤية جديدة وثقافة جديدة مبنية على العلم والمؤسسات العلمية ،إضافة
إلى كل مجاالت الرفاهية التي تسمح لهذا العالم الفقير بأن يعيش على مسافة متساوية مع
طويال لتحقق من خالله ثرواتها وتركته يعاني من يأس الحروب
المنظومة الغربية التي استخدمته
ً
والبؤس والفوضى.
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Here are the major questions:
1. Can the United States face and confront the Chinese advances in technology?
2. Who should be entrusted to control the interactive technologies that will govern
the future?
3. Are US companies losing their creative class? i.e., scientists, engineers,
architects, designers, etc. who create new ideas, technology and content and
engage in complex problem-solving. Is a decaying of the US’s creative
infrastructure eroding its economic and leadership edge?
4. Did President Trump accelerate the creation of a new financial world order?
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Introduction
Since its declaration of independence, the US has fought dozens of wars and battles
on its home front and throughout the world that left millions of dead and injured victims.
These include the American Civil War fought from 1861 to 1865, WWI and WWII and
the Cold War (1947-1991) fought against the Soviet Union.
The US has long held a dominant position in economic, political and cultural terms
and accounts for half of the world’s aggregate military spending on its own; it declared
its supremacy over the world in terms of economic and military strength without any
real challenge.
American neoconservatives had long believed in an “iron fist” policy and supported a
massive arms build–up (e.g., Reagan’s Star Wars program) and other military
expenditures, which the Soviets could not match and contributed to its collapse. This
put the US in a place where it could dominate the world for years without any
competition.
The recent advancements in China’s economic, financial, and military capabilities
have helped the Chinese achieve technological superiority and put the US on notice.
China is considered by the US as a real threat and the main competitor to the US’s
standing and dominant power around the world.
Whereas in previous confrontations the US’s challenges were limited to military and
ideological wars, for the first time in its history, it is presented with significant economic
challenges and fears losing the tech cold war to China.
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