تقديرات المستقبل Future Briefs

حتوط صيني:
تأثري العقوبات األمريكية ضد روسيا على النظام املايل العاملي
العدد  11 ،1539مايو 2022

بــدأت العديــد مــن الــدول تبــدي مخــاوف مــن طبيعــة العقوبــات التــي فرضتهــا واشــنطن ضــد موســكو على
خلفيــة تدخلهــا العســكري ضــد أوكرانيــا ،خاصــة فيمــا يتعلــق بمصــادرة أمــوال رجــال األعمــال الــروس ،تحــت
ذريعــة قربهــم مــن الكرمليــن ،أو تجميــد أصــول البنــك المركــزي الروســي فــي الخــارج ،وإعــان واشــنطن
عــن دراســتها إمكانيــة مصــادرة هــذه األمــوال ،وهــي اإلجــراءات التــي يبــدو أنهــا ســتكون لهــا ارتــدادات غيــر
مســبوقة علــى النظــام االقتصــادي الدولــي ،وعلــى موقــع الــدوالر األمريكــي فيــه.

متابعة صينية لألزمة
تشــر العديــد مــن التقاريــر إىل أن الصــن تــدرس تداعيــات
الــراع األوكــراين ،بأبعــاده العســكرية واالقتصاديــة
والسياســية ،خاصــة أنهــا تعتقــد أن فــرص تك ـرار الســيناريو
الــرويس يف أوكرانيــا عــى تايــوان أمــر مرجــح بشــدة ،وذلــك
يف ضــوء مــا يــي:
 -1تهديــد أمريــي واضــح :أدىل مســؤولون أمريكيــون
بتهديــدات واضحــة للصــن بأنهــا قــد تكــون عرضــة لعقوبــات
أمريكيــة مامثلــة لتلــك التــي فرضتهــا واشــنطن عــى
روســيا إذا مــا اتجهــت الصــن لضــم جزيــرة تايــوان بالقــوة
العســكرية ،خاصــة يف ظــل إصــدار واشــنطن ترصيحــات
تناقــض التزامهــا مببــدأ الصــن الواحــدة ،فض ـاً عــن تحذيــر
الصــن مــن اتجاههــا الســتخدام القــوة العســكرية الســتعادة
تايــوان ،وهــو مــا تســبب يف تصاعــد التوتــر بــن البلديــن.
فقــد أكــدت نائــب وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة ،وينــدي

شــرمان ،أن اإلجــراءات األمريكيــة يجــب أن تشــكل عــرة
لجمهوريــة الصــن الشــعبية ،يف حــن ربطــت وزيــرة الخزانــة،
جانيــت يلــن ،بــن حالتــي أوكرانيــا وتايــوان ،موضحــة أنــه
يف حالــة الهجــوم عــى الجزيــرة ،ســتتعامل واشــنطن مــع
جمهوريــة الصــن الشــعبية بالطريقــة نفســها التــي تتعامــل
بهــا مــع روســيا.
 -2قلــق صينــي مــن تجميــد االحتياطــات :أكــد منــدوب
الصــن لــدى األمــم املتحــدة تشــانغ جــون أن االســتيالء
التعســفي عــى االحتياطيــات النقديــة األجنبيــة أو تجميدهــا
هــو اســتغالل لالعتــاد االقتصــادي املتبــادل كســاح ،مــا
يــؤدي إىل مزيــد مــن الشــكوك يف االقتصــاد العاملــي .
ويقــدر أن لــدى الصــن ســندات حكوميــة أمريكيــة
بقيمــة  1.06تريليــون دوالر يف ينايــر  ،2022كــا تتكــون
احتياطيــات الصــن مــن النقــد األجنبــي بشــكل رئيــي مــن
الــدوالر واليــورو وتحتفــظ بهــا يف الــدول املتقدمــة ،وفقــاً
لنائــب مديــر البنــك املركــزي الصينــي ،وانــغ يونــغ يل ،وهــو

تحــوط صينــي :تأثيــر العقوبــات األمريكيــة ضــد روســيا علــى النظــام المالــي العالمــي ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  11 ،1539مايــو
 ،2022أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مــا يعنــي أن احتياطيــات بكــن مــن النقــد األجنبــي ســوف
تكــون عرضــة للتجميــد يف حالــة انــدالع أي رصاع بــن بكــن
والغــرب حــول تايــوان.
 -3ترقــب الصــن موقــف الــدول املختلفــة :تقــوم الصــن
بدراســة ســلوك الــدول الثالثــة ،أي ســلوك الــدول التــي
ليســت طرف ـاً مبــارشا ً يف ال ـراع الــرويس – الغــريب ،والــذي
تحــاول واشــنطن فــرض ضغــوط عليهــم لالنصيــاع للعقوبــات
الغربيــة ضــد روســيا .ويبــدو أن بكــن تهــدف مــن ذلــك إىل
محاولــة اســترشاف موقــف الــدول األخــرى منهــا يف حالــة
انــدالع رصاع بينهــا وبــن واشــنطن حــول تايــوان.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل وجــود اختالف رئييس بــن حالتي
أوكرانيــا وتايــوان ،وهــو مــا يتمثــل يف أن املوقــف الصينــي
مــن تايــوان يكتســب رشعيــة أكــر مــن نظــره الــرويس ،إذ إن
تايــوان تعــد إقليـاً انفصاليـاً ،ويف حالــة أقدمــت بكــن عــى
ضــم الجزيــرة بالقــوة املســلحة ،فــإن دول العــامل الثالــث لــن
تتجــاوب مــع أي عقوبــات غربيــة ضــد الصــن ،عــى أســاس
أن اإلج ـراء الصينــي يســعى ،يف النهايــة ،إىل حاميــة الوحــدة
الرتابيــة للدولــة الصينيــة.
 -4إرساف الواليــات املتحــدة يف تطبيــق العقوبــات :توســعت
الواليــات املتحــدة ،يف اآلونــة األخــرة ،يف توظيــف ســاح
العقوبــات ضــد الــدول ،التــي تتبنــى سياســات ال تتوافــق
مــع املصالــح األمريكيــة ،بصــورة تدفــع الــدول املختلفــة إىل
التخــوف مــن تأثــر هــذه العقوبــات ســلباً عــى مصالحهــا.
ومــن األمثلــة عــى ذلــك تلويــح واشــنطن بالعقوبــات
عــى األط ـراف الثالثــة ،التــي ال تلتــزم بالعقوبــات األحاديــة
األمريكيــة ضــد روســيا ،فضــاً عــن قيــام لجنــة مبجلــس
الشــيوخ األمريــي ،يف  5مايــو ،بإصــدار مــروع قانــون “ال
لتكتــات إنتــاج وتصديــر النفــط” املعــروف اختصــارا ً باســم
“نوبــك” ،والــذي يتيــح ،يف حــال إقـراره ،رفــع دعــاوى قضائية
ضــد منتجــي النفــط يف منظمــة الــدول املصــدرة للبــرول
(أوبــك) وحلفائهــا ،بدعــوى رفــع أســعار النفــط.
ويهــدف مــروع القانــون املقــرح إىل إلغــاء الحصانــة
الســيادية التــي تحمــي “أوبــك” ورشكات النفــط الحكوميــة
يف دولهــا منــذ فــرة طويلــة ،مــن الدعــاوى القضائيــة،
وهــي كلهــا سياســات أمريكيــة تنتهــك قواعــد النظــام املــايل
العاملــي ،وقــد تدفــع عــددا ً كب ـرا ً مــن الــدول إىل التوجــس
مــن االنفتــاح الكبــر عــى االقتصــاد األمريــي .
قيود أمريكية قائمة
عــى الرغــم مــن تلميحــات واشــنطن وتهديداتهــا لبكــن
بفــرض عقوبــات عــى الصــن عــى خلفيــة ال ـراع بينهــا
حــول تايــوان ،فــإن هنــاك قيــودا ً تحــد مــن قــدرة واشــنطن
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عــى فــرض مثــل هــذه العقوبــات ،وهــو مــا ميكــن تفصيلــه
عــى النحــو التــايل:
 -1اعتــاد اقتصــادي أعمــق :تركــت العقوبــات الغربيــة عــى
روســيا تداعيــات اقتصاديــة ســلبية عــى االقتصــاد العاملــي،
وعــى اقتصــادات الــدول التــي فرضــت العقوبــات ،وذلــك
عــى الرغــم مــن أن روســيا وأوكرانيــا ال يتجــاوز إســهامهام يف
االقتصــاد العاملــي  3أو  %4عــى أقــى تقديــر ،ولكــن لهــا
أوزان مؤثــرة بشــدة يف قطاعــات الطاقــة والقمــح وزيــوت
الطعــام واألســمدة ،فضـاً عــن تأثريهــا يف الســياحة الدوليــة
.
ويف املقابــل ،فــإن العــامل أجمــع يتمتــع بعالقــات اقتصادية
قويــة مــع بكــن ،أي أن أي محاولــة أمريكيــة لفــرض عقوبــات
ضــد الصــن ســوف يســتتبعها ركــود اقتصــادي عميــق تصــاب
بــه الواليــات املتحــدة أوالً ،وهــو األمــر الــذي يجعل واشــنطن
تفكــر أكــر مــن مــرة قبــل أن تندفــع لتفــرض عقوبــات عــى
اقتصــاد بحجــم الصني.
 -2ضخامــة الديــون األمريكيــة :بــرزت الصــن باعتبارهــا
أكــر مقــرض ليــس فقــط للواليــات املتحــدة ،عــى نحــو
مــا ســبقت اإلشــارة إليــه ،ولكــن كذلــك إىل عــدد كبــر مــن
دول العــامل .وأظهــرت بيانــات وزارة التجــارة األمريكيــة ،يف
مطلــع مايــو ،أن الفجــوة بــن البضائــع والخدمــات زادت
بنســبة  ،%22.3لتصــل إىل  109.8مليــار دوالر ،وذلــك خــال
الربــع األول مــن العــام  ، 2022وهــي كلهــا مــؤرشات عــى أن
الواليــات املتحــدة قــد تتجــه لالق ـراض مجــددا ً .وقــد يدفــع
هــذا األمــر الــدول غــر الغربيــة لإلحجــام عــن االســتثامر يف
أذون الخزانــة األمريكيــة ،خاصــة إذا مــا أمضــت يف خططهــا
املعلنــة مبصــادرة احتياطــات املركــزي الــرويس.

دراسة بكين خياراتها
تشــر العديــد مــن التقاريــر يف الصحافــة الغربيــة إىل أن هناك
مــؤرشات عــى اتجــاه الصــن لدراســة العقوبــات األمريكيــة
األخــرة ،وتبنــي تدابــر للتحــوط لهــا مســتقبالً ،وهــو مــا
ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:
 -1بحــث تأمــن االحتياطــات األجنبيــة الصينيــة :قــام يــي
هوميــان ،رئيــس هيئــة تنظيــم األوراق املاليــة الصينيــة،
بعقــد اجتــاع مــع البنــوك املحليــة واألجنبيــة لتقييــم كيــف
ميكــن أن يقومــوا بحاميــة االحتياطــات األجنبيــة الصينيــة يف
الخــارج ،والبالغــة  3.2تريليــون دوالر أمريــي ،مــن عقوبــات
مامثلــة لتلــك التــي فرضتهــا الواليــات املتحــدة عــى روســيا،
خاصــة فيــا يتعلــق بتجميــد أصــول املركــزي الــرويس .
وتعكــس طريقــة التفكــر هــذه أنــه بــات لــدى الصــن
تقييــم بــأن املواجهــة مــع واشــنطن أصبحــت حتميــة ،وأن
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فــرص تحولهــا إىل مســتويات تنــذر بحــرب اقتصاديــة يعــد
أمــرا ً محتمــاً بدرجــة كبــرة يتطلــب تدابــر موازيــة يف
مواجهتــه.
كــا أن هــذا التقييــم قــد يدفــع الصــن إىل البحــث
عــن أوعيــة ماليــة بديلــة لالســتثامر بعيــدا ً عــن أصــول
ماليــة قــد تتعــرض للتجميــد ،أو غــر ماليــة قــد تتعــرض
للمصــادرة ،بســبب اختالفــات سياســية دوليــة ،أي أن بكــن
قــد تحجــم مســتقبالً عــن توجيــه فائــض عمالتهــا األجنبيــة
ل ـراء التزامــات ديــون الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب
وبريطانيــا وغريهــا.
 -2تقليــص االعتــاد عــى الــدوالر األمريــي :تتجــه بعــض
الــدول إىل تقليــص ربــط قيمــة عمالتهــا الوطنيــة مبــا متتلكــه
مــن احتياطــات بالــدوالر األمريــي .وتتمثــل أبــرز الخيــارات،
يف هــذا اإلطــار ،يف تنويــع العمــات التــي تعتمدهــا
كاحتياطــات أجنبيــة لديهــا ،بــدالً مــن االعتــاد األحــادي
عــى الــدوالر األمريــي ،ومــن ذلــك االحتفــاظ بجانــب مــن
هــذه االحتياطــات باليــورو أو الــن أو الجنيــه اإلســرليني ،أو
حتــى اليــوان ،فض ـاً عــن الذهــب.
واتجهــت روســيا ،بســبب العقوبــات الغربيــة ،إىل الخيــار
األخــر ،حيــث بــدأ البنــك املركــزي الــرويس رشاء الذهــب مــن
البنــوك التجاريــة الروســية يف الفــرة مــن  28مــارس وحتــى
 30يونيــو  .وقــد تتجــه دول أخــرى إىل تبنــي آليــات مامثلــة،
وذلــك للتحــوط مــن تداعيــات غــر منظــورة للعقوبــات
األمريكيــة .ومــع ذلــك ،فــإن أحــد املشــاكل األساســية لهــذه
السياســة هــي أن االحتفــاظ بعمــات أجنبيــة أخــرى ،عــى
غــرار عمــات الــدول الغربيــة ،والــدول املتحالفــة معهــا،
عــى غــرار اليابــان ،قــد ال يكــون مفيــدا ً يف تــايف تأثــرات
العقوبــات األمريكيــة ،بســبب متاهــي هــذه الــدول مــع
العقوبــات األمريكيــة عــى غـرار مــا كشــفه الـراع األوكراين،
ولذلــك قــد يكــون الذهــب هــو البديــل اآلمــن.
 -3ترسيــع االعتــاد عــى اليــوان :طالبــت الصــن الســعودية
بــان تتــم مبيعــات النفــط الســعودي إىل بكــن باليــوان بــدالً
مــن الــدوالر األمريــي ،كــا قــد تتجــه بكــن لتعزيــز التعامــل
بعملتهــا مــع دول العــامل املختلفــة ،وذلــك مــع تنامــي
املخــاوف مــن تبنــي واشــنطن والــدول الغربيــة عمومــاً،
سياســات اقتصاديــة عقابيــة ،تحــت دعــاوى انتهــاك حقــوق
اإلنســان ،أو غريهــا مــن املزاعــم.
والشــك أن مثــل هــذا األمــر ســوف يؤثــر عــى مركزيــة
الــدوالر األمريــي يف االقتصــاد العاملــي ،وذلــك بالتــوازي مــع
صعــود العملــة الصينيــة كإحــدى عمــات االحتيــاط العامليــة

البديلــة للــدوالر .وتبــدي بكــن منــذ فــرة حرصهــا عــى أن
تح ـ ّول عملتهــا إىل إحــدى العمــات الدوليــة ،وقــد تســتغل
الـراع الــرويس – األوكـراين الحــايل لدفــع ذلــك قدمـاً ،فقــد
أكــدت زانــج يانلينــج ،نائبــة الرئيــس التنفيــذي الســابقة لبنك
الصــن ،أن نوعيــة العقوبــات األخــرة أثّــرت عــى مصداقيــة
الــدوالر يف األجــل الطويــل ،وبــأن “الصــن ستســاعد العــامل
يف التخلــص مــن الهيمنــة الدوالريــة” ،وهــي كلهــا مــؤرشات
أوليــة ســوف تحتــاج إىل بعــض الوقــت للحكــم عــى مــدى
صحتهــا.
ومــا قــد يدعــم هــذا التوجــه قيــام بعــض الــدول باالعتامد
عــى العمــات الوطنيــة يف التبــادل عــى غـرار االتفــاق الــذي
تــم بــن الصــن وتركيــا عــى تحويــل جانــب مــن التعامــات
التجاريــة بينهــا باليــوان بــدالً مــن الــدوالر األمريــي.
 -4نظــام التحويــل املــريف عــر الحــدود :بــدأت الصــن
تــدرس وضــع نظــام مــريف لتحويــل األمــوال بدي ـاً لنظــام
الســويفت ،وذلــك يف أعقــاب أزمــة القــرم ومنــع روســيا مــن
اســتخدامه ،فض ـاً عــن حــرص الصــن عــى حاميــة رشكاتهــا
مــن العقوبــات االقتصاديــة األمريكيــة التــي تفــرض عــى
رشكات صينيــة بســبب دخولهــا يف تعامــات تجاريــة مــع
رشكات خاضعــة لعقوبــات أمريكيــة ،وليســت دوليــة.
وكشــفت روســيا عــن اتجاههــا إلرســاء نظــام جديــد
ثنــايئ للرتاســل املــريف بــن البلديــن ،وذلــك لوقــف العمــل
بنظــام منظومــة املدفوعــات املاليــة “ســويفت” يف العالقــات
التجاريــة بينهــا  ،كــا تــدرس روســيا والهنــد إمكانيــة إنشــاء
منصــة معامــات بديلــة للتجــارة الثنائيــة مــع التســوية
بالعمــات املحليــة مــن الروبــل الــرويس والروبيــة الهنديــة
 ،وهــي املحــاوالت التــي ،إن نجحــت ،ســوف تعنــي تراجــع
ألحــد رمــوز الهيمنــة الغربيــة عــى عمليــات التحويــل
النقديــة.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن توجــه الصــن أو غريهــا مــن
الــدول لتقليــص االعتــاد عــى الــدوالر األمريــي ،ونظــام
التحويــات املاليــة الغربيــة ســوف يتوقــف بدرجــة كبرية عىل
ثالثــة عوامــل ،وهــي مــدى اتخــاذ الصــن إج ـراءات فعليــة
يف هــذا الصــدد ،خاصــة فيــا يتعلــق بتفعيــل نظــام ثنــايئ
للتحويــات املاليــة مــع روســيا ،وكذلــك مــدى اســتعداد بكــن
لترسيــع االعتــاد عــى اليــوان كعملــة احتيــاط دويل ،ومــدى
قلــق دول العــامل املختلفــة مــن السياســات األمريكيــة ،التــي
بــدأت تعتمــد بصــورة مفرطــة عــى العقوبــات االقتصاديــة،
وتتخــذ إجـراءات تتجــاوز القوانــن الدوليــة املســتقرة ،خاصــة
فيــا يتعلــق مبصــادرة ممتلــكات رجــال األعــال ،أو التلويــح
مبصــادرة احتياطــات البنــك املركــزي الــرويس.
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عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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