السبت  21آذار  2015العدد 2548

سياسة

5

منبع القوة الصينية
عامر محسن

لم يختر اي
من رؤساء ما
بعد اتفاق
الطائف قائد
الجيش
(هيثم
الموسوي)

ُبناء على اقتراح قائد الجيش .مع ذلك
ن ِظر باستمرار الى ان مدير املخابرات
ـ ـ ـ ـ كـ ـم ــا ف ـ ــي م ـ ــا مـ ـض ــى امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـع ــام
لــامــن ال ـع ــام ـ ـ ع ـلــى ان ــه رج ــل رئـيــس
الـجـمـهــوريــة ال ــذي يـخـتــاره بالتوافق
مع قائد الجيش ،الذي يكون الرئيس
بــدوره قد اختاره قبال ،بغية تنسيق
التواصل بني الرئيس والقائد .درجت
ه ــذه ال ـق ــاع ــدة ط ــوي ــا ح ـتــى اطــاحـهــا
اتفاق الطائف مرتني على التوالي :في
ظل وجــود سوريا في لبنان ،ثم بعد

ج ــاء جيشها .لــم يـعــد الــرجــان حقا
رجلي الرئيس ،بل املعادلة السياسية.
ل ــم ي ـعــد ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ب ــال ــذات رجــل
الرئيس .كشفت ذلك في عقد ونصف
عـقــد مــن الــزمــن الـعــاقــة املـتــوتــرة بني
ال ـهــراوي ولـحــود ،ولـحــود وسليمان،
وسليمان وقهوجي.
االحـ ـ ـ ــرى ان يـ ـك ــون االم ـ ـ ــر ك ــذل ــك بــن
رئ ـيــس يــوشــك ع ـلــى ان ـت ـهــاء ال ــوالي ــة،
وقـ ــائـ ــد ل ـل ـج ـي ــش ي ــرش ــح ن ـف ـس ــه كــي
يخلفه .فكيف اذا كان يسابق الشغور؟

ورخيصة.
وأخيرًا ّ
يهم املكتب اإلعالمي التأكيد
أن سركيس سركيس يساعد جمعيات
وكنائس ونوادي ومحتاجني ومن كل
الـطــوائــف ،غير أنــه يرفض االستفزاز
وسيكون للقضاء الكلمة الفصل.

تأكيده كل ما أورده التقرير ،سواء عن
«تعاطي اآلخرين االنتخابي معه» أو
سعيه ملساعدة «من يستحق املساعدة
س ــواء فــي الـكـنــائــس أو الـجـمـعـيــات».
أمـ ــا ف ــي امل ــوض ــوع ال ـق ـض ــائ ــي ،فـيـهـ ّـم
«األخـبــار» التأكيد أن التقرير تحدث
ع ــن اث ـنــن م ــن ع ــدة دعـ ــاوى قضائية
تتعلق بسركيس وشقيقه ،وال عالقة
ل ــ»األخ ـبــار» مــن قــريــب أو بعيد بقول
ســركـيــس إن هـنــاك مــن «يـتـهـمــه كذبًا
ملـ ـ ــآرب ب ــات ــت م ـك ـشــوفــة ورخ ـي ـص ــة»،
ف ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» لـ ــم ت ـت ـه ـمــه ب ـ ـشـ ــيء ،بــل
امل ــدع ــي الـ ـع ــام امل ــال ــي ال ـق ــاض ــي عـلــي
إبراهيم.
وت ـن ـشــر «األخ ـ ـبـ ــار» الـ ـي ــوم الـصـفـحــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ك ـ ــل واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن امل ـل ـف ــن
القضائيني اللذين ذكرتهما أمس.

رد املحرر:

ت ــأس ــف «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إلشـ ـ ـ ــارة امل ـك ـتــب
اإلع ــام ــي للسيد ســركـيــس سركيس
إلـ ــى وج ـ ــود «م ـغ ــال ـط ــات ك ـث ـي ــرة» في
املقال الذي نشرته على غالفها أمس،
مــن دون أن يـحــدد مــاهـيــة املغالطات
ويصححها .وتؤكد «األخبار» كل ما
يقوله «املكتب اإلعالمي» بشأن نفوذ
سركيس في تجارة الدخان ووصوله
إل ــى ه ــذا املــوقــع نتيجة «جـهــد فــردي
وت ــوفـ ـي ــق مـ ــن الـ ـ ـل ـ ــه» ،ك ــذل ــك ي ـســرهــا

بنيت الكثير من التحليالت مؤخرًا على دخــول حلفاء
أميركيني لصقاء (بريطانيا ،ثم تبعتها أملانيا وفرنسا
وإيطاليا) كأعضاء ّ
مصرف دولي جديد
مؤسسني في
ٍ
ت ـقــوده ال ـصــن« ،الـبـنــك اآلس ـيــوي لالستثمار فــي البنى
ّ
ّ
تنضم كوريا الجنوبية وأوستراليا
التحتية» .ويتوقع أن
ودول أخرى أيضًا الى املصرف الذي يبلغ رأسماله 100
مليار دوالر ـ ّ
تقدم الصني نصفها ـ قبل نهاية الشهر
وانقضاء املدة املحددة الستقبال شركاء جدد.
ّ
املعلقنيّ ،
فإن هذا املصرف ليس
وكما أوضح العديد من
ّ
ّأول أو آخ ــر تــدخــل للصني فــي ال ـســوق املــالـيــة الـعــاملـيــة؛
فالصني تخطط ملـصــارف استثمار إقليمية ودولـيــة ال
تقل أهمية عن «البنك اآلسيوي» ،وهي صــارت ،بالفعل،
مـصــدرًا إلق ــراض الحكومات التي ال تتوافق مــع النظام
املالي العاملي (فنزويال كانت ،بالتأكيد ،ستواجه اإلفالس
لــوال أكـثــر مــن  50مليار دوالر مــن الـقــروض الصينية،
زادت خمسة في األسابيع املاضية ،واألمــر ذاتــه ينطبق
على األرجنتني).
مـصــدر ه ــذه ال ـقــوة لـيــس ق ــرارًا سياسيًا مــن بـكــن ،وال
ّ
خطة عشرية لتحدي الـنـفــوذ األمـيــركــي ،بــل هــو يتعلق
بطبيعة الـســوق الــرأسـمــالـيــة وانــدمــاج الـصــن فيها .كل
ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات الـصـيـنـيــة ف ــي ال ـخ ــارج ه ــي ،فعليًا،
منافذ لتوظيف احتياطات العملة التي ّ
يكدسها املصرف
امل ــرك ــزي .يــراكــم «امل ـصــرف الشعبي الـصـيـنــي» كميات
هــائـلــة مــن الـ ـ ــدوالرات ،وه ــذا االحـتـيــاطــي هــو ـ ـ بتبسيط
ـ ـ م ـكـ ّـون مــن ال ـف ــارق بــن كـمـيــة الـ ـ ــدوالرات الـتــي يبيعها
األج ــان ــب لـلـمـصــرف امل ــرك ــزي م ــن أج ــل شـ ــراء بـضــائــع
ص ـي ـن ـيــة مـ ـسـ ـت ــوردة أواالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ــي ال ـب ـل ــد ،وكـمـيــة
ال ـ ــدوالرات الـتــي يطلبها الـتـجــار وال ـشــركــات فــي الصني
لشراء بضائع أجنبية واالستثمار في أسواق خارجية.
الفائض التجاري الصيني الكبير في العقود األخيرة ّأدى
رصيد بالعمالت األجنبية يقارب اليوم أربعة
الــى بناء
ٍ
تريليونات دوالر (أربعة آالف مليار دوالر).
ً
ّ
أمر ّ
وجود فائض مالي هو ٌ
جيد ،لكنه يطرح سؤاال حول
ّ
ّ
كيفية استثماره حني يزيد حجمه عن حــد معي؛ فهو
أرص ــدة بعمالت أجنبية ،ويـجــب أن يبقى أكـثــره خــارج
االقتصاد ،فاستثماره في الداخل ـ أي تحويله الى العملة
املحلية ـ سيؤدي الى اهـتــزازات في قيمة العملة ومعدل
التضخم ،وقــد يــؤذي تنافسية الصناعات واالقتصاد
الوطني (يـ ّـدعــي األميركيون أن الصني تتقصد االبقاء
على الـ»ريمينبي» دون قيمته الفعلية بمثل هذه الوسائل).
ف ـمــاذا تـفـعــل ب ـهــذه األرصـ ــدة الـضـخـمــة ،وأي ــن تــودعـهــا،
وكيف تضمن أن تحافظ على قيمتها؟
ّ
حتى أوائ ــل األلـفـيــة الـثــالـثــة ،كــانــت الـصــن تحتفظ بجل
احتياطاتها املالية على شكل سندات خزينة أميركية،
كما تفعل الكثير من الــدول التي ّ
تحول احتياطاتها الى
ّ
ق ــروض لـلــدولــة األمـيــركـيــة ،وه ــي تعتبر وسـيـلــة ادخ ــار

مضمونة وآمنة لالحتفاظ بالدوالر على املــدى الطويل.
ول ـكــن ،فــي ال ـس ـنــوات الـعـشــر املــاض ـيــة ،قـ ـ ّـررت بـكــن أال
تقصر اعتمادها على السندات الحكومية التي تصدرها
واشـنـطــن ،وب ــدأت بتنويع مـنــافــذ اسـتـثـمــاراتـهــا .لــم تقم
ال ـصــن بـبـيــع وتـقـلـيــص حـصـتـهــا م ــن ال ـس ـن ــدات ـ ـ كما
فعلت روسيا ـ وهي ال تزال أكبر زبون لسندات الخزانة
ّ
األميركيةّ ،
توقفت عن ّ
التوسع.
ولكن هذه الحصة قد
بني عامي  2010و ،2011وصل االستثمار الصيني في
الــديــن الحكومي األمـيــركــي الــى مــا يـقــارب  1.3تريليون
دوالر ،وهي قمة لم ّ
يتم تجاوزها منذ ذلك الحني ،بينما
ارتفعت الفوائض املالية الصينية ـ في الفترة نفسها ـ
من  3الــى  4تريليونات دوالر .االستثمار الصيني في
الـسـنــدات األميركية ثــابــت إذًا ،فيما االحـتـيــاطــات املالية
تتزايد ،فماذا تفعل الصني بهذه الدوالرات املتراكمة؟
ّ
في املبدأ ،هناك وسائل لتنويع االحتياطات ،كأن تحول
ج ــزءًا منها الــى سبائك ذهـبـيــة ،وهــو مــا فعلته الصني،
إذ رفـعــت احتياطاتها الــرسـمـيــة مــن أق ــل مــن  500طن
عــام  2001الــى آالف األطنان اليوم .وبإمكانك أيضًا أن
تشتري سندات بعمالت غير الدوالر ،كاليورو والني ،وهو
ما تفعله الصني أيضًا بكثافة ،أو أن ّ
تحول هذه األرصدة
الــى شــركــات وصـنــاديــق «سـيــاديــة» تـقــوم باستثمارات
واستمالكات في األســواق العاملية ،والصني أنشأت عدة
شــركــات لهذا الـغــرض (كشركة االستثمارات الصينية
وشركة  SAFEلالستثمار) ،وهي مؤسسات ال نسمع
عنها كثيرًا في االعالم ،إال أن قيمة محافظها االستثمارية
أكبر بكثير من أي صندوق سيادي خليجي.
غير أن هــذه األدوات ،مجتمعة ،ال تكفي إال الستثمار
قسط متواضع من االحتياطات الصينية املتزايدة ،ومن
ٍ
هنا جــاءت فكرة إنشاء مصارف االستثمار .إن كانت
ال ـصــن تـمـلــك اح ـت ـيــاطــات أجـنـبـيــة ك ـب ـيــرة ،وتـبـحــث عن
منفذ الستثمارها ،فلماذا ال ّ
تؤسس مصرفًا؟ وإن كان
ٍ
ّ
النظام املالي العاملي ،بهندسته التي أقرتها أميركا إثر
ّ
الحرب العاملية الثانية ،ال يعطي بكني مكانها املستحق
في مؤسساته ،كالبنك الدولي وصندوق النقد ،فلماذا ال
تنشئ الصني نظامًا موازيًا؟
دخـ ــول ال ـصــن ال ــى س ــوق الـتـمــويــل الــدول ـيــة ه ــو نتيجة
طبيعية الستحواذها على نسب ٍة متزايدة من رأس املال
دول غربية الــى هــذه املــؤسـســات هو
الـعــاملــي .وانـضـمــام ٍ
اعتراف منها بهذه القدرة الصينية التي لن تزول قريبًا،
بل ستتعاظمّ .أما خيبة أميركا من خيار حلفائها ،فهو
ال يعكس ّ
مجرد هزيمة دبلوماسية كما تقول التقارير،
ّ
شعور بالتخلي و»الخيانة» ،بل ألن هذه
وال هو نتيجة
ٍ
ّ
التغييرات قد تمس األساس الجوهري للقوة األميركية،
وقد تكون لها مضاعفات قاتلة على االقتصاد الوطني
وأسلوب الحياة األميركي ،إذ إنها تهدد هيمنة الــدوالر
في العالم والطلب غير املحدود عليه ـ وهذه ّ
قصة أخرى.

