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اقتصاد التنين :كيف تعمل أمريكا الالتينية ىلع تعظيم
(أو فقدان) إستراتيجية التنمية الدولية للصين؟
كارول وايز

محمد الساملي *

منذ نهايات القرن الع�شرين ،توجه رجال الأعمال ال�صينيون ملُختلف دول العامل بح ًثا عن الأرباح وال�سلع وحتديد ًا تلك التي تفتقر �إليها ال�صني مثل النحا�س واحلديد
والنفط وغريها .ا�ستفادت العديد من الدول النامية من هذا التوجه لتعظيم منفعتها ،ويف املقابل ت�ضررت دول �أخرى من هذا التوجه .ت�ستك�شف كارول وايز يف هذا
الكتاب الروابط ال�سيا�سية واالقت�صادية بني ال�صني و�أمريكا الالتينية منذ اخلم�سينيات من القرن املا�ضي �إىل الوقت احلا�ضر ،مع الرتكيز �إىل حد كبري على �ست دول
وهي :الأرجنتني والربازيل وت�شيلي وكو�ستاريكا واملك�سيك والبريو .تتتبع كارول تطور العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية بني ال�صني وهذه البلدان وحتلل كيف تباين
جناح بع�ض البلدان من اال�ستفادة من اال�ستثمار ال�صيني وروابط التجارة بينما مل ي�ستفد البع�ض الآخر.

وللتعريف بالكاتبة ،فكارول وايز هي �أ�ستاذة العالقات
الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا ،وتتمحور �أعمالها
البحثية حول االقت�صاد ال�سيا�سي يف �أمريكا الالتينية
و�آ�سيا واملُحيط الهادئ.
ه ��ذا ل�ي����س ك �ت��اب �اً ع ��ن ال �� �ص�ين .ب ��ل ه ��و ب ��الأح ��رى ك�ت��اب
ع��ن رد فعل �أم��ري�ك��ا الالتينية على التفاعل ال�سيا�سي
واالق�ت���ص��ادي لل�صني معها خ�لال العقدين املا�ضيني.
منذ ازده��ار التجارة واال�ستثمار بني جمهورية ال�صني
ال�شعبية و�أم��ري�ك��ا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
يف �أوائ ��ل العقد الأول م��ن ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين،
�سعى �صناع القرار يف ال�صني �إىل ت�صوير هذه العالقة
املزدهرة باعتبارها ذات طبيعة اقت�صادية �إىل حد كبري.
ففي عام  ،2018بلغ حجم التجارة بني ال�صني و�أمريكا
الالتينية وال�ك��اري�ب��ي (ال �� �ص��ادرات وال� � ��واردات) ح��وايل
 306مليارات دوالر �أمريكي .بينما بلغ تدفق اال�ستثمار
ال�صيني املبا�شر �إىل �أمريكا الالتينية والكاريبي يف عام
 2018حوايل  129.8مليار دوالر �أمريكي ،وهو ما ُيثل
ح ��وايل  15يف امل ��ائ ��ة م ��ن �إج �م ��ايل ت��دف �ق��ات اال��س�ت�ث�م��ار
الأجنبي املبا�شر الوافدة �إىل �أمريكا الالتينية والكاريبي.
من جهة �أخرى ،بلغ �إجمايل القرو�ض التنموية املقدمة
م ��ن ال���ص�ين �إىل م�ن�ط�ق��ة �أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة م�ن��ذ ع��ام
 2005وحتى عام  2017حوايل  150مليار دوالر �أمريكي.
تت�ساءل امل�ؤلفة ،ما الذي �سنفعله بهذه الأرقام؟ ملاذا الآن
وملاذا �أمريكا الالتينية؟ كيف ي�شكل التكامل االقت�صادي
املحكم م��ع ال�صني منذ �أوائ ��ل العقد الأول م��ن القرن
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احلايل االقت�صادات ال�سيا�سية لأقوى �شركائها يف �أمريكا
الالتينية والكاريبي؟
ت�ب��د�أ ك ��ارول يف البحث ع��ن ال�ط��رق ال�ت��ي اخ�ترق��ت بها
ال�صادرات ال�صينية ال�سوق ب�سرعة يف �أمريكا ال�شمالية
وذلك بعد دخولها يف عام � 2001إىل منظمة التجارة العاملية
( .)WTOويف عام � ،2003صدمت ال�صني املك�سيك من
حيث ت�صنيفها ك�شريك جت��اري مهم للواليات املتحدة،
وكانت ال�صادرات ال�صينية من املدخالت يف الت�صنيع �إىل
كل من املك�سيك والواليات املتحدة وحتل حمل املنتجات
املحلية وتناف�س املنتجني يف كال ال�سوقني .هل كانت هذه
جم��رد ظاهرة وحيدة مرتبطة باكت�ساب ال�صني مكانة
الدولة الأك�ثر تف�ضي ً
ال يف منظمة التجارة العاملية؟ يف
انتهاك ملنظمة التجارة العاملية .ا�ستجابت املك�سيك برفع
ال��ر��س��وم اجلمركية على ال� ��واردات ال�صينية ولكن دون
ت�أثري يذكر .هل �أ�صبحت ال�صني ع�ض ًوا فعل ًيا يف اتفاقية
التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية (نافتا) ،بغ�ض النظر
ع��ن ج�ه��ود املك�سيك بفر�ض ال��ر��س��وم اجل�م��رك�ي��ة؛ رمبا
كانت هذه الأ�سئلة مقنعة يف ذلك الوقت ،لكن الكثريين
جتاهلوها .يف �أعقاب الأزم��ة املالية العاملية 2009-2008
ات�سعت هذه ال�صورة ب�شكل كبري .وقد �أ�صبح من الوا�ضح
�أن طفرة الأ�سعار لل�سلع الأ�سا�سية كانت جارية منذ عام
 ،2003وكانت مدفوعة بحاجة ال�صني املتزايدة �إىل تلك
ال�سلع على وجه التحديد التي متتلكها بع�ض دول �أمريكا
الالتينية بفوائ�ض كبرية ،مثل النحا�س وخام احلديد،
والنفط اخلام وفول ال�صويا وغريها.

لفهم هذه العالقات بني ال�صني و�أمريكا الالتينية كانت
البداية يف النظر من زاوي��ة �أن ال�صني ،على الرغم من
�إبرازها كدولة تنموية �آ�سيوية �ضخمة ،ف�إنها تواجه قيودًا
على امل ��وارد الطبيعية ،وك��ذل��ك احل��اج��ة امللحة لإطعام
�أك�بر ع��دد م��ن ال�سكان يف ال�ع��امل وتغذية �أك�بر اقت�صاد
يف العامل يف امل�ستقبل القريب ،وبالتايل كان بال�ضرورة
على ال�صني تدويل ا�سرتاتيجيتها التنموية .م��اذا عن
جانب دول �أمريكا الالتينية من هذه املعادلة؟ ومبجرد
�أن ارت�ف��ع الطلب وال ��ذي حلقه ارت�ف��اع يف �أ��س�ع��ار ال�سلع
الأ�سا�سية ،ك��ان الفائزون من حيث تدفقات اال�ستثمار
املبا�شر ال�صيني هم ال�برازي��ل وب�يرو والأرج�ن�ت�ين .كما
حلت ال�صني حمل الواليات املتحدة باعتبارها ال�شريك
التجاري الأول للربازيل وت�شيلي وبريو و�أوروغواي� .أما
من حيث القرو�ض فقد تدفق ر�أ�س املال ال�صيني اعتبا ًرا
من ع��ام � ،2017إىل فنزويال (بقيمة  67.2مليار دوالر
�أمريكي) والربازيل (بقيمة  28.9مليار دوالر �أمريكي)
والإكوادور (بـ  18.4مليار دوالر �أمريكي) ،والأرجنتني (بـ
 16.9مليار دوالر �أمريكي) .عند النظر يف هذه الأرق��ام
تتولد بع�ض الأل �غ��از الأول �ي ��ة .مل ��اذا  ،على �سبيل املثال
 ،حت�صل الإك� � ��وادور وف�ن��زوي�لا ع�ل��ى درج ��ة ع��ال�ي��ة ج �دًا
من القرو�ض امل�صرفية من ال�صني ،لكن حتتل مرتبة
منخف�ضة جدًا من حيث تدفقات اال�ستثمار املبا�شر من
جمهورية ال�صني ال�شعبية؟ وكيف ميكن القت�صاد �صغري
مفتوح مثل ال�ب�يرو �أن يجتذب م��ا ي�ق��رب �ضعف حجم
اال�ستثمار املبا�شر ال�صيني الذي تلقته الأرجنتني حتى
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عام 2017؟.
عند النظر يف ال��دول النا�شئة مثل ت�شيلي وكو�ستاريكا
وال� �ب�ي�رو ،وال �ت ��ي ت�ف��وق��ت ع�ل��ى الأرج �ن �ت�ي�ن وال�ب�رازي ��ل
واملك�سيك بهام�ش وا�سع خالل طفرة ال�صني وما بعدها.
عمدت ه��ذه ال��دول الثالث ب�شكل كبري يف الإ�صالحات
االقت�صادية وامل�ؤ�س�سات قبل فرتة االزدهار ،وبالتايل كانت
يف و�ضع جيد لقبول عر�ض ال�صني لكل منها للتفاو�ض
على اتفاقية التجارة احلرة الثنائية .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن انت�شار اتفاقيات التجارة احلرة بني البلدان املتقدمة
والنامية يف الت�سعينيات طرحت موجة من التحليالت
النيوليربالية ب�شكل �أ�سا�سي روجت لفوائدها بنا ًء على
مناذج التوازن العام القابلة للح�ساب وامليزة الن�سبية .كما
يظهر من الكتاب ،ف�إن الدخول يف اتفاقية التجارة احلرة
ب�ين �أمريكا الالتينية م��ع ال�صني فتح خ�ي��ارات جديدة
لهذه البلدان يتحدى املعايري النيوليربالية ال�ضيقة.
�سمحت اتفاقيات ال�ت�ج��ارة احل��رة ب�ين ال�صني وت�شيلي
وال �ب�يرو و� �ص��و ًال ف��ور ًي��ا مل��ا ي�صل �إىل  ٪ 90م��ن ال�سوق
ال�صينية .يف املقابل ،ف�إن دو ًال مثل الأرجنتني والربازيل،
مت�ت�ل��ك ك ��ل � �ش ��يء ظ ��اه ��ر ًي ��ا م ��ن ح �ي��ث ع ��وام ��ل ال �ث�راء
والتكامل ال�ت�ج��اري ال�ق��وي م��ع ال���ص�ين .ف�ه��ذه البلدان
�اج��ا يف ا�سرتاتيجية التنمية الدولية
ه��ي الأك�ث�ر ان��دم� ً
يف ال�صني ،وب�شكل ظاهري �أي�ضا هي بلدان متتلك من
ال�صناعات مبا يكفي لتفادي نوبة كاملة من لعنة املوارد.
وم��ع ذل��ك� ،ألقت الأزم ��ة االقت�صادية ظاللها على هذه
ال ��دول .وق��د تو�سع تعريف لعنة امل ��وارد لي�شمل امل�شهد
امل��ؤ��س���س��ي .م��ن ه��ذه ال ��زاوي ��ة ،خ�لال ط�ف��رة الأ��س�ع��ار يف
ال�صني ،عانى كال البلدين من ت�آكل امل�ؤ�س�سات احلكومية
واالق�ت���ص��ادي��ة ،واع�ت�م��اد �سيا�سات ع��ام��ة م�ضللة ب�شكل
خطري ،مما �أدى لتوقف الإ�صالحات الأ�سا�سية .ولتحليل
لعنة املوارد امل�ؤ�س�سية ،يتطرق الكتاب كيف عملت املرحلة
احل��ا��س�م��ة م�ث��ل ط�ف��رة ال���ص�ين ع�ل��ى ت�ق��وي��ة �أو �إ��ض�ع��اف
امل�ؤ�س�سات املحلية .يف الربازيل  ،على �سبيل املثال  ،مهدت
هذه الطفرة لواحدة من �أكرب ف�ضائح الف�ساد يف العامل
� ،سرقة مليارات ال��دوالرات من �شركة النفط احلكومية
(برتوبرا�س) .بينما يف الأرجنتني ،مهد ال�ضعف امل�ؤ�س�سي
للتدخل التنفيذي واال�ستيالء على املوارد من حفنة من
الكيانات اخلا�صة والعامة ،مبا يف ذلك احتياطيات البنك
املركزي الأرجنتيني.
ويف حالتي فنزويال والإك��وادور كرواية �أخ��رى ،مل تبذل
�أيٌّ من هذه ال��دول الغنية بالنفط جهدًا مقن ًعا لتنويع
قاعدتها االقت�صادية ،وكالهما رف�ض �أنواع الإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية واالقت�صادية الكلية التي ك��ان من املمكن �أن

يف �أم��ري�ك��ا الالتينية وال�ك��اري�ب��ي ب�شكل � �ص��ارخ ،وي�ب��دو
�أن التكامل االق�ت���ص��ادي م��ع ال�صني ال نهائي ،وكذلك
للمخاطر.
يف اخلتام يو�ضح هذا الكتاب �أن النجاح قد تتنوع ح�سب
جم� ��االت ال�ق���ض��اي��ا وال �ق �ط��اع��ات وامل �� �ش��اري��ع ع�ب�ر ه��ذه
البلدان .كان �أداء االقت�صادات الثالثة ال�صغرية واملتمثلة
يف ت�شيلي وكو�ستاريكا والبريو هي الأف�ضل �أداء من خالل
تعزيز الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية واالقت�صادية الكلية �أثناء
ف�ترة االزده ��ار وبعدها  ،يف ح�ين مل تتمكن الأرجنتني
وال� ب��رازي� ��ل وامل �ك �� �س �ي��ك م ��ن اغ �ت �ن ��ام ال �ف ��ر� ��ص امل �ت��اح��ة
ل�ل�إ��ص�لاح و�إع ��ادة الهيكلة .على ال��رغ��م م��ن �أن ال�صني
�أ�صبحت �سمة ثابتة للم�شهد ال�سيا�سي واالقت�صادي يف
�أمريكا الالتينية ،يو�ضح ه��ذا الكتاب �أن العالقة بني
ال�صني و�أم��ري�ك��ا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ال ت ��زال قيد ال�ت�ق��دم .م��ع ان�ت�ق��ال ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�صني
و�أمريكا الالتينية والكاريبي �إىل عقدها الثالث ،ي�شري
هذا الكتاب �إىل �أن القادة ال�سيا�سيني و�صانعي ال�سيا�سات
وال�ن�خ��ب االق�ت���ص��ادي��ة يف جميع �أن �ح��اء منطقة �أمريكا
الالتينية والكاريبي بحاجة �إىل تكثيف �صفقات الو�ساطة
حول التجارة الثنائية والإقرا�ض وفر�ص اال�ستثمار التي
تقدمها ال�صني ،مع �إيجاد طرق �إبداعية لتقليل املخاطر.
يعترب هذا الكتاب ً
دليل �أ�سا�س ًيا و�سهل القراءة يف نطاق
االقت�صاد ال�سيا�سي م��ع التغيريات الدراماتيكية التي
حتدث يف عاملنا اليوم� .س�ؤال الكتاب لي�س كيف �أثر �صعود
ال�صني على �أمريكا الالتينية ،ولكن كيف لعبت �أمريكا
الالتينية �أوراقها �أثناء �صعود ال�صني .كان �أداء البع�ض
جيدًا على الرغم من �صغر حجمه ،وبع�ض ال��دول كان
�أداءها �سي ًئا للغاية.
كما ُتظهر امل�ؤلفة ال��دور الكبري للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
على امل�ستوى الوطني يف حتديد ما �إذا كانت �ست�ستفيد
من االتفاقيات التجارية �أم ال.

ت�ساعد يف ت�سخري الطفرة ال�صينية ب�شكل �أكرث �إنتاجية.
تظل فنزويال بعد الطفرة غارقة يف الت�ضخم املفرط،
وال�تراج��ع اال��س�ت�ب��دادي ،والأزم ��ة الإن�سانية امل�أ�ساوية.
وكذلك البيئة االقت�صادية وال�سيا�سية ما بعد الطفرة
يف الإك � ��وادور لي�ست ره�ي�ب��ة ،على ال��رغ��م م��ن �أن بع�ض
التقديرات ت�شري �إىل �أن احلكومة قد رهنت اجلزء الأكرب
من احتياطيات النفط يف البالد لل�صني.
بالن�سبة لل�صني ،كان كال البلدين ثما ًرا متدلية ،وهي
ط��ري�ق��ة �سهلة ل��و��ض��ع ق��دم�ه��ا يف ب ��اب منطقة �أم��ري�ك��ا
الالتينية والكاريبي من خالل عقود البنية التحتية التي
كانت عالية املحتوى ال�صيني من حيث العمالة ،واملعدات،
وما �إىل ذلك .لي�س لدى فنزويال الكثري لتظهره مقابل
املليارات التي �أقر�ضتها لها ال�صني� .أ��ش��ارت ك��ارول �إىل
�أن ه��ذه القرو�ض يف كل من فنزويال والإك ��وادور كانت
ً
قرو�ضا من دولة �إىل دولة قدمتها ال�صني دون �شفافية
�أو م���ش��روط��ة .ك��ان بع�ضها ع�ب��ارة ع��ن �صفقات قرو�ض
-------------------------------مقابل النفط ،يتحمل كال البلدين الآن مت�أخرات كبرية
ب�ش�أنها؛ قام الر�ؤ�ساء ال�سابقون يف كال البلدين بتوجيه •الكتاب  :اقتصاد التنين :كيف تعمل
القرو�ض ال�صينية الأخ ��رى من خ�لال م�شاريع خا�صة أمريكا الالتينية على تعظيم (أو فقدان)
ال ميكن تعقبها الآن �إىل حد كبري .للأ�سف  ،هذا لي�س إستراتيجية التنمية الدولية للصين
ب��الأم��ر اجل��دي��د يف �أم��ري�ك��ا الالتينية .على ال��رغ��م من •المؤلف Carol Wise :
�أن وا�شنطن ت��رام��ب اتهمت ال�صني بو�ضع ف��خ الديون •الناشر Yale University Press :
للدول النامية� ،إال �أن الو�ضع الفنزويلي يلعب يف االجتاه
•سنة النشر 2020 :
املعاك�س :يف ظل غياب امل�شروطية والت�أخر ب�شكل م�ؤ�سف
•اللغة  :اإلنجليزية
يف خدمة مدفوعات ديونها لل�صني� ،أوقعت فنزويال بكني
يف �شرك الدائنني .االكوادور لي�ست بعيدة عن ذلك� .ألقى
* كاتب ُعماني
االزدهار ال�صيني بفجوات بني �إ�صالح ال�ضعف امل�ؤ�س�سي
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