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تقرير
تصارعت إمبراطوريات وحضارات كثيرة على قيادة العالم اقتصاديًا على مر التاريخ ،لكن وتيرة التحوالت
ّ
مستمرة منذ مطلع القرن
وتبدالت القيادة لم تكن أبدًا سريعة كما في النمط المسجل خالل القرن الماضي .بعد سطوة أميركية ّ
ستبلغ أوجها قريبًا :ستحلق الصين معها بعيدًا،
العشرين ،يعيش العالم منذ عقدين النهضة اآلسيوية .إنها حالة نمو وتطور َ
وستلحقها بلدان صناعية وأخرى ناشئة يزداد ثقلها في مجموعة الدول العشر األول

مالمح اقتصادية لعام  :2050إنه عصر الصين
حسن شقراني
فــي الـعــام األول امل ـيــادي ،كــانــت الهند
سيدة العالم .كانت صاحبة االقتصاد
األول ،من دون منازع ،تلحقها الصني
ثـ ــم اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ال ــروم ــانـ ـي ــة  -أي
إيطاليا حاليًا .وبعد مرور قرن ونصف
قـ ــرن ،أزاح الـصـيـنـيــون ج ـيــران ـهــم إلــى
املرتبة الثانية .وبفضل غنائم التجارة
الدولية ،تمكنت إيطاليا من استعادة
مرتبتها ،وذلك بعد تراجع سببه قيام
االمبراطورية البيزنطية.
خـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ــرون الـ ــاح ـ ـقـ ــة ،ت ـص ــارع ــت
البلدان األوروب ـيــة على املــركــز الثالث؛
ومع انطالق الثورة الصناعية ،حسمت
بــري ـطــان ـيــا الـ ـص ــراع ع ـلــى ه ــذا امل ــرك ــز،
فــاحـتـكــرتــه لـفـتــرة طــوي ـلــة ،تـمــامــا كما
احتكرت الواليات املتحدة الحقًا املركز
االقـتـصــادي األول ،مطيحة العمالقني
اآلسيويني معًا (الهند والصني).
ومــع بــزوغ فجر األلفية الجديدة ،عاد
العالم ُليشبه مــا كــان عليه اقتصاديًا
م ـب ــاش ــرة ب ـعــد والدة امل ـس ـي ــح :الـصــن
وال ـه ـنــد ف ــي امل ــرات ــب األول ـ ــى ،ومعهما
ّ
«العالم الجديد» ،أي الواليات املتحدة،
التي تراجعت قوتها االقتصادية مع
الصعود اآلسيوي الواضح.
الـ ـنـ ـهـ ـض ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة
سـتـسـتـمــر ب ـق ــوة خـ ــال األعـ ـ ـ ــوام ال ـ ــ50
امل ـق ـب ـل ــة ،وس ـت ـع ــزز س ـي ـط ــرة الـقـطـبــن
اآلسـيــويــن عـلــى الـقـيــادة االقـتـصــاديــة
ال ـعــامل ـيــة ،م ــا سـيـفــرض ت ـح ــوالت أكـثــر
جذرية في إدارة العالم ،كانت بشائرها
األول ـ ـ ـ ــى قـ ــد بـ ـ ـ ــدأت ت ـظ ـه ــر فـ ــي ال ـع ـقــد
املاضي ،وتحديدًا بالتوازي مع األزمة
االقتصادية العاملية.
ه ــذا مــا خـلـصــت إل ـيــه وح ــدة األب ـحــاث
ال ـت ــاب ـع ــة مل ـج ـم ــوع ــة «إي ـك ــون ــوم ـس ــت»
البريطانية ،فــي تقرير خــاص نشرته
أخيرًا عن «األنماط االقتصادية العامة
حتى  .»2050بحلول ذلك العام ،ستكون
الصني األقــوى اقتصاديًا ،في توقع لم
يعد مفاجئًا؛ وبالتوازي مع نهضتها
وصعودها ،ستتقدم الهند إلى املرتبة
ّ
الثالثة بعد الواليات املتحدة مباشرة،
لتحل بعدها إندونيسيا .وصحيح أن
جميع الـبـلــدان األوروب ـي ــة عـلــى الئحة
ّ
العشر َ
األول ستشهد تراجعًا ،لكن بلدًا
وح ـي ـدًا بينها ،هــو إيـطــالـيــا ،سيسقط
من تلك الالئحة.
ُي ـم ـكــن اخ ـت ـصــار تـفــاصـيــل الـتــوقـعــات

صيني يقف إلى جانب دراجته الهوائية في مدينة ووهان الصناعية (أ ف ب)

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة خ ـ ــال ال ـع ـق ــود الـقـلـيـلــة
امل ـق ـب ـل ــة ب ــأن ـه ــا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار لـ ــ«ظ ــاه ــرة
ال ـن ـه ـض ــة اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة» ،وفـ ـ ــق تـعـبـيــر
التقرير.
والـظــاهــرة هــذه ليست جــديــدة ،فخالل
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ش ـهــد ال ـعــالــم نـهــوض
اليابان وكوريا الجنوبية .ومــع بداية
األلـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،س ـج ـل ــت ال ـب ـل ــدان
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة مـ ـ ـع ـ ــدالت نـ ـم ــو ق ـي ــاس ـي ــة،
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ح ـص ـت ـه ــا م ـ ــن االقـ ـتـ ـص ــاد
الـعــاملــي مــن  %26إلــى  %32بــن عامي
 2000و .2014وب ــرغ ــم أن ن ـمــو ال ــدول
اآلسـ ـي ــوي ــة س ـي ـت ــراج ــع ن ـس ـب ـي ــا ،فــإنــه
سـيـسـتـمــر ،وس ـيــرفــع ثـقـلـهــا إل ــى %53
من االقتصاد العاملي بحلول منتصف
القرن الحالي.
وتـفــرض هــذه الـتـحــوالت تغييرات في
أنماط اإلدارة السياسية واالقتصادية
الكونية« :نظرًا إلى القوة االقتصادية
الـ ـت ــي س ـت ـت ـمــع ب ـه ــا ال ـه ـن ــد والـ ـص ــن،

ّ
سيتسلح المستهلك
الصيني بقوة شرائية
ستساوي نصف المعدل
ّ
المسجل في أميركا

ف ــإنـ ـهـ ـم ــا س ـ ـتـ ــؤديـ ــان دورًا أك ـ ـبـ ــر فــي
م ـقــاربــة الـقـضــايــا الــدول ـيــة مـثــل األم ــن
العاملي واإلدارة االقتصادية الكونية
واالح ـت ـب ــاس ال ـ ـحـ ــراري» ،ي ـق ــول بحث
املجموعة البريطانية.
«في املدى املتوسطُ ،
سيحتم هذا األمر
على القوى العاملية الحالية ،وتحديدًا

ّ
آسيا تعزز ثقلها االقتصادي العالمي
قيمة الناتج اإلسمي بمليارات الدوالرات (الفواصل لتسهيل قراءة البيانات)
البلد
ّ
الواليات المتحدة
الصين
اليابان
ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
البرازيل
إيطاليا
الهند
روسيا

حجم االقتصاد 2014
17,419
10,335
4,606
3,865
2,951
2,835
2,346
2,149
2,055
1,861

البلد
الصين
ّ
الواليات المتحد
الهند
إندونيسيا
اليابان
ألمانيا
البرازيل
المكسيك
المملكة المتحدة
فرنسا

حجم االقتصاد 2050
105,916
70,913
63,842
15,432
11,367
11,334
10,334
9,826
9,812
9,671

المصــدر :وحدة األبحاث في مجموعة إيكونومســت

ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،الـ ـسـ ـم ــاح لـلـهـنــد
ول ـل ـصــن خ ـصــوصــا ،ب ـ ــأداء دور أكـبــر
على الساحة الدولية ،وإجراء تعديالت
في (إدارة) املؤسسات الدولية للسماح
ملنحهما نفوذًا أكبر».
ً
التغييرات املرتقبة كبيرة فـعــا ،فكل
اق ـت ـصــاد م ــن ال ـثــاثــة ال ـك ـبــار سـيـكــون
حجمه أكبر من االقـتـصــادات الخمسة
مجتمعة التي تحل بعد املراتب الثالث
األول ــى .وكـمــا سيكون التحول جذريًا
في األحجام ،فإن العوامل الكامنة وراء
النمو ستشهد أيضًا تحوالت نوعية.
ف ـخ ــال ال ـع ـقــود امل ــاض ـي ــة ،ك ــان معظم
ّ
املسجل عامليًا مدعومًا من النمو
النمو
ّ
الــدي ـمــوغــرافــي امل ـســجــل ح ــول ال ـعــالــم،
ولكن ذلك الزمن قد انتهى.
«ت ـك ـش ــف الـ ـتـ ـق ــدي ــرات الــدي ـمــوغــراف ـيــة
طويلة املدى أن نمو عدد سكان العالم
سيتراجع درامــاتـيـكـيــا ،مــن  %1.3بني
عــامــي  1984و 2014إل ــى  %0.5خــال
 .»2050-2015واملــؤشــر الــديـمــوغــرافــي
األخ ـط ــر س ـي ـكــون ع ـلــى صـعـيــد ت ـعــداد
ّ
سيسجل معدل
الـقــوى العاملة ،ال ــذي
نمو يبلغ  ،%0.3مقارنة بمعدل %1.7
خالل السنوات الـ 35املاضية.
ثمة بلدان ستعيش فورة ديموغرافية
ح ـق ـي ـق ـيــة ،وت ـع ـيــش ن ـع ـمــة ن ـمــو ال ـقــوة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة .س ـت ـن ـم ــو الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة
فـ ــي ب ـع ــض ه ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان إل ـ ــى ثــاثــة
أضـ ـ ـع ـ ــاف ،مـ ـث ــل أن ـ ـغـ ــوال ون ـي ـج ـي ــري ــا،
وسـيـشـهــد بعضها اآلخـ ــر ،مـثــل إي ــران
ومـصــر وال ـجــزائــر ،نـمـوًا إلــى الضعف،
ولـ ـك ــن املـ ــأسـ ــاة ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــة ال ـتــي
ستسجلها الـبـلــدان املـتـطــورة تحديدًا
هــي الـتــي ستلقي بظلها على املشهد
الــديـمــوغــرافــي الـقــاتــم عــاملـيــا .فاليابان
ستعيش تقلص تعداد قواها العاملة
ب ــواق ــع الـ ــربـ ــع ،ف ـي ـمــا ال ـص ــن وك ــوري ــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة والـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،بـيـنـهــا أمل ــان ـي ــا ،ستسجل
تراجعات متفاوتة.
ُ
«سيمثل تــراجــع عديد الـقــوى العاملة
ف ــي ه ــذه ال ـب ـل ــدان عـبـئــا ع ـلــى ال ـن ـمــو...
سيتحتم عـلــى ه ــذه الـبـلــدان اسـتـبــدال
ال ـعــامــل الــدي ـمــوغــرافــي ب ـم ـصــادر نمو
أخرى» .في هذا السياق ،يشرح التقرير
أن سـيــاســات االسـتـثـمــار فــي املـجــاالت
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ،وال ـب ـن ــاء ع ـلــى الـتـقــدم
امل ـسـ ّـجــل ف ــي م ـجــال الـفـعــالـيــة الــرقـمـيــة
واألتـ ـمـ ـت ــة ،س ـت ـكــون جـمـيـعـهــا عــوامــل
حاسمة فــي ردم الـهــوة الديموغرافية
املرتقبة في البلدان املذكورة.
فــي خــاصــة التحليل إذًا ،هــل سيأفل
نجم «املستهلك الغربي» الــذي يتمتع
بقوة شراء تعادل أضعاف ما هي عليه
اليوم في العوالم النامية؟ صحيح أن
م ـع ــدالت ال ـن ـمــو ف ــي ال ـب ـل ــدان الـنــاشـئــة
ستكون أقوى من نظيراتها في البلدان
الصناعية حاليًا ،لكن األخيرة ،وبرغم
ال ـت ــراج ــع ال ـ ــذي س ـت ـش ـهــده ف ــي مـقــابــل
ن ـ ـهـ ــوض بـ ـ ـل ـ ــدان ج ـ ــدي ـ ــدة كــامل ـك ـس ـيــك
وإن ــدون ـي ـس ـي ــا ،سـتـبـقــى «م ـس ـي ـطــرة»،
بمقياس حصة الفرد من الناتج.
«إن نـمــو ال ـب ـلــدان الـنــاشـئــة سيستمر
ف ــي ت ــأم ــن مـسـتـهـلـكــن جـ ــدد وف ــرص
جــديــدة ...لكن ال ُيمكن بمكان تجاهل
االقـ ـتـ ـص ــادات امل ـت ـقــدمــة ،ب ــرغ ــم ضعف
نـ ـم ــوه ــا ،حـ ـي ــث س ـت ـب ـق ــى قـ ـ ــوة إنـ ـف ــاق
امل ـس ـت ـه ـل ـكــن ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاط ــق أع ـلــى
بنحو كبير» ،يختم التقرير تقديراته.
وق ــد يبقى الــوضــع هـكــذا حـتــى نهاية
العقد ،لكن اللحاق اآلسيوي يبدو في
ت ـس ــارع .فـفــي نـهــايــة ال ـف ـتــرة مــوضــوع
الدراسة ،سيتسلح املستهلك الصيني
بـ ـق ــوة ش ــرائ ـي ــة تـ ـع ــادل ت ـل ــك املـسـجـلــة
ف ــي ال ـي ــاب ــان ،وتـ ـس ــاوي ن ـصــف امل ـعــدل
ّ
املـسـ ّـجــل فــي ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،وذلــك
بعدما كانت عند  %14فقط من املعدل
األميركي في نهاية عام .2014

◄ وفيات►
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره ننعى
إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن ال ـلــه فقيدنا
الغالي

املرحوم
املهندس راجي محمود سليمان

والدته :املرحومة زاهدة سليمان
زوجته :هدى عبد الرحمن حمويه
بناته :الدكتورة ريما زوجة املهندس
داني مصطفى السباعي
الــدكـتــورة دانــه زوجــة املحامي علي
حسني زبـيـب
اآلنسة روال
شقيقه :الدكتور رائد سليمان زوجته
نوال باشو
شقيقاته :سلوى زوجة السفير نواف
سليمان
سهام زوجة السيد بسام سليمان
بشرى زوجة السيد علي عياش
هبة زوجة السيد عماد مختار
عديله :ناصر حاطوم
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
الساعة الخامسة عصرًا يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  19شــوال  1436واملوافق
ال ــراب ــع م ــن شـهــر آب م ــن ع ــام ،2015
وذل ـ ــك ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه بــدنــايــل
ويوارى الثرى في مدفن البلدة.
تقبل التعازي بعد الدفن (الثالثاء)
وال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي (األربـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاء) وال ـ ـثـ ــالـ ــث
(الخميس) في منزل صهره السفير
نـ ــواف سـلـيـمــان ح ـي ــدر ف ــي بــدنــايــل،
وفــي جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ف ــي ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قــرب
امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ألم ـ ــن الـ ــدولـ ــة فــي
ب ـي ــروت ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 7
آب  2015م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حتى
ً
مساء.
السابعة
الـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــون ب ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـ ـل ـ ــه وقـ ـ ـ ــدره
واآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،حـ ـي ــدر،
ح ـمــويــة ،ال ـس ـبــاعــي ،زب ـي ــب ،ع ـيــاش،
م ـ ـخ ـ ـتـ ــار ،ح ـ ــاط ـ ــوم وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ــال ــي
بدنايل.

تـ ـتـ ـق ــدم م ـن ـظ ـم ــة تـ ـط ــوي ــر ال ـ ــري ـ ــادة
واإلبـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـع ــرب ــي "دنـ ـ ــا ل ـ ــي" بــأحــر
ال ـت ـع ــازي م ــن نــائــب رئ ـيــس املـنـظـمــة
الدكتورة دانه سليمان ـ ـ زبيب بوفاة
والدها

املهندس راجي سليمان

زب ـ ـيـ ــب ل ـل ـم ـح ــام ــاة واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
القانونية يتقدمون بــأحــر التعازي
م ــن ال ــدك ـت ــورة دانـ ــه سـلـيـمــان زوج ــة
امل ـحــامــي ع ـلــي ح ـســن زب ـي ــب بــوفــاة
والدها

املهندس راجي سليمان

