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العالم

مجموعة العشرين

ٌ
سعي صيني لتغيير االقتصاد العالمي ...أو الغرق فيه؟
بينما يتباطأ النمو
االقتصادي في العالم،
وتخفق أوروبا والواليات
المتحدة في تخطي
تداعيات أزمة ،2008
تتمكن الصين من تجنب آثار
تلك األزمة ليكون اقتصادها
األكبر حجمًا في العالم،
فضال على أنه قد يمكنها،
وهي حاليا تترأس مجموعة
العشرين الجارية ،من أخذ
دور ريادي في هندسة آليات
إدارة االقتصاد العالمي
ناصر األمين
ال يخفى أن الصني تطرح نفسها على
أن ـهــا سـتـقــوم ب ــال ــدور ال ــري ــادي على
صعيد االقتصاد العاملي ،وكان ذلك
واضحًا في كلمة الرئيس الصيني،
شي جني بينغ ،خالل قمة مجموعة
ال ـع ـشــريــن ل ــأع ـم ــال ،أول م ــن أم ــس،
ّ
حـيـنـمــا أك ـ ــد أن أحـ ــد أهـ ـ ــداف ب ــاده
هو تمكني «العشرين» من «التحول
مــن مـجــرد آلـيــة مستجيبة لــأزمــات
ت ــرك ــز ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـق ـص ـيــرة
األمــد إلــى آلية حوكمة طويلة األمــد
تـقــوم بتشكيل سـيــاســات متوسطة
وطويلة األمد».
وق ـ ــال ش ــي إن «الـ ـص ــن ت ـس ـعــى إلــى
تمكني املجموعة مــن تدعيم دورهــا
كمنبر رئيسي للحوكمة االقتصادية
العاملية» ،مشددا على «أننا نحتاج
إل ــى ابـتـكــار سـيــاســات اقـتـصــاد كلي
ونـضــم السياسات املــالـيــة والنقدية
بشكل فـعــال مــع سـيــاســات اإلصــاح
ال ـه ـي ـك ـل ــي» .ورأى أن ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
قدمها «نقطة بــدايــة جــديــدة لتنمية
ال ـ ـ ـصـ ـ ــن وخ ـ ـ ـطـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـل ـن ـم ــو

مصطلح ال ـت ـعــاون ال ــذي يـشـيــر إلــى
خ ـلــق تـ ـ ــوازن ب ــن ال ـت ـن ـم ـيــة املـحـلـيــة
والعاملية ،ومعتبرًا في الوقت نفسه
أن ذلك يأتي في سياق «اإلصالحات»
ال ـت ــي ت ـق ــدم عـلـيـهــا ب ـ ــاده «م ـن ــذ 38
عامًا».
كذلك شدد على أن «االقتصاد العاملي
ً
يجب أن يصبح مترابطًا وشامال من
أجل تقوية أساس النتائج املتبادلة
الـنـفــع» ،قــائــا فــي سـيــاق متصل ،إن
الصني «قد أصبحت بعد  38عامًا من
اإلصالح واالنفتاح عند نقطة بداية
جديدة لتعميق اإلصالح في البالد،

وخ ـل ــق م ـح ــرك ــات ج ــدي ــدة لـلـتـنـمـيــة
االقتصادية واالجتماعية ،وتكييف
َ
ويترجم
اقتصادها ملعيار جــديــد».

الـعــاملــي» ،باعتبار أنها تعتمد على
بناء اقتصاد عاملي «مبتكر ومنفتح
لـ ـخـ ـل ــق م ـ ـحـ ــركـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـن ـمــو
وتوسيع نطاق التنمية».
وأضــاف الرئيس الصيني أنــه برغم
الـتـبــاطــؤ فــي االق ـت ـصــادي الصيني،
فـ ــإن ب ـك ــن ل ــدي ـه ــا ث ـق ــة وق ـ ـ ــدرة عـلــى
ت ـح ـق ـيــق مـ ـع ــدل ن ـم ــو مـ ــن م ـتــوســط
إل ــى مــرتـفــع ،وخــاصــة أنـهــا «تستمر
هـ ــذا امل ـع ـي ــار ال ـج ــدي ــد ف ــي «ت ـحــويــل
فـ ـ ــي تـ ـعـ ـمـ ـي ــق اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـسـ ـع ــي
نـ ـم ــوذج ن ـمــوهــا ودم ـ ــج نـفـسـهــا في
السـ ـتـ ــرات ـ ـيـ ـجـ ـيـ ــة تـ ـنـ ـمـ ـي ــة يـ ـق ــوده ــا
الـ ـع ــال ــم» ،أي «االنـ ـفـ ـت ــاح أك ـث ــر عـلــى
االبتكار واالنفتاح أكثر على العالم
العالم».
الخارجي».
واق ـع ــا ،بــرغــم الـتـبــاطــؤ ال ــذي شهده
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـص ـي ـن ــي ،ف ــإن ــه ي ـب ـقــى،
يُعتبر االقتصاد الصيني أكبر مساهم في النمو العالمي لهذا العام (أ ف ب)
وفـ ــق ال ـت ــوق ـع ــات ،أك ـب ــر م ـســاهــم في
ال ـن ـمــو ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـعــاملــي لـهــذا
العام ،وذلــك في إطــار اقتصاد عاملي
ضعيف قد ال يحتمل أزمــات جديدة
دون الوقوع في ركود .ومن املتوقع،
أيضًا ،أن تساهم الصني ب ــ %1.2من
أصل  %3.1من النمو العاملي املتوقع،
أي ح ــوال ــى  ،%39اذا ح ـق ـقــت نـمــوا
بحوالى  %6.7كما تتوقع الحكومة
الـصـيـنـيــة ،وذلـ ــك م ـقــابــل  %0.6هي
مـســاهـمــة ال ـه ـنــد ،و %0.3ل ـلــواليــات
املتحدة ،و %0.1ألوروبا بأكملها.
مــن ه ــذا املـنـطـلــق ،يـصـيــر االقـتـصــاد
الصيني محوريًا في الحديث حول
مـسـتـقـبــل االق ـت ـص ــاد ال ـع ــامل ــي ،علمًا
ب ــأن ــه ال يـ ـج ــوز الـ ـخـ ـل ــط بـ ــن حـجــم
ّ
االق ـت ـص ــاد ودوره؛ فـفـيـمــا يـتـحــلــى
االقتصاد الصيني بالحجم الهائل،
فإن الدور لم يتبلور بعد.
مــن هنا يطرح الـتـســاؤل عــن طبيعة
الدور الذي تسعى الصني إلى أدائه،
في إطــار مجموعة العشرين ،أو في
تـشـكـيــل اق ـت ـصــاد ع ــامل ــي ج ــدي ــد؛ إذا
نظرنا إلى كالم الرئيس الصيني في
إطار وصفه الهيكلية الجديدة التي
ي ـت ـصــورهــا ،يـتـبــن أن ــه ي ـش ــدد على
مـحــوريــة «انـفـتــاح الـعــالــم اقتصاديًا
ً
على بعضه (بـعـضــا)» ،مفضال هذا
بمعان اقتصادية
املصطلح املرتبط
ٍ
م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة ت ـع ـن ــي تـ ـح ــري ــر األسـ ـ ـ ــواق
املحلية ودمجها بسوق عاملي ،على

ّ
ّ
نت بكين
تمك
ّ
من تجنب آثار أزمة  2008على
عكس أوروبا وأميركا

تــأسـيـســا عـلــى ذل ــك ،أوض ــح شــي أن
«النمو السريع الــذي حققته الصني
خ ــال الـعـقــود القليلة املــاضـيــة رفــع
الصني إلــى مرتبة االقتصاد الثاني
كبرًا في العالم ،ما أدى الى الكثير من
املنافع للبالد األخــرى على مستوى
العالم».
ً
ّ
وف ـع ــا ّتـمــكـنــت ال ـص ــن ،بـعــد ،2008
من تجنب آثــار األزمــة ،عبر االنتقال
من اقتصاد يدفعه التصدير ويقوده
االسـتـثـمــار إلــى نــوع يعتمد أساسا
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــاك املـ ـحـ ـل ــي ،مـ ــا ك ــان
م ــن ش ــأن ــه ت ـح ـســن م ـس ـت ــوى ف ـئــات

ألمانيا

الشعبويون يهزمون ميركل في مقاطعتها
بعد عام من قرار أملانيا فتح أبوابها
أم ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن ،حـ ـقـ ـق ــت ح ــرك ــة
"البديل ألملانيا" الشعبوية املناهضة
للمهاجرين ،نجاحًا انتخابيًا مهمًا
فــي مقاطعة ميكلنبورغ فوربومرن
الـغــربـيــة (ش ـمــال) الـتــي كــانــت ضمن
أوروبـ ـ ـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة ،م ـل ـح ـقــة هــزي ـمــة
بـحــزب أنجيال مـيــركــل ،قبل عــام من
االنتخابات التشريعية.
وب ــرغ ــم ح ـل ــول "الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي

ّ
على
الشعبويون
ز
رك
«فوضى المهاجرين» ّ
وحملوا
ميركل المسؤولية
الديموقراطي" في الطليعة بنحو 30
باملئة من األصــوات بتراجع بخمس
نقاط عن  ،2011فإن اإلنجاز كان من
نصيب الحزب الشعبوي .وبحصوله
على  21باملئة ،بحسب استطالعات
ال ـخــروج مــن مـكــاتــب االق ـت ــراع ،تقدم
ه ــذا ال ـح ــزب الـصـغـيــر الـ ــذي تــأســس
ف ــي  2013ع ـل ــى "ال ـ ـحـ ــزب املـسـيـحــي
الديموقراطي" بزعامة ميركل ،وهي
ّ
نائبة عــن املنطقة ،وال ــذي حــل ثالثًا
بما بني  19و 20باملئة من األصوات.
وقال ليف  -اريك هولم ،زعيم الحزب
ّ
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ف ـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،إن

"ان ـت ـصــارنــا يتمثل فــي أن ـنــا جعلنا
حـ ــزب م ـيــركــل خ ـل ـف ـن ــا ...وهـ ــي ربـمــا
بــدايــة النهاية للمستشارة" .وبذلك
ي ـعــزز ال ـحــزب الـشـعـبــوي بـعــد ثالثة
أع ـ ـ ــوام م ــن ت ــأس ـي ـس ــه ،م ــوق ـع ــه عـلــى
امل ـس ـتــوى ال ــوط ـن ــي ،م ــع تـمـثـيـلــه في
 9مــن  16مقاطعة أملــانـيــة وتحقيقه
ف ــوزًا انـتـخــابـيــا فــي ث ــاث مقاطعات
في الربيع ،مع تسجيله رقمًا قياسيًا
بنسبة  24باملئة في ساكس  -انهالت
(شرق)ُ .
ويعتبر اقتراع يوم أمس ،مع
اق ـتــراع بــرلــن فــي  18أي ـلــول ،بمثابة
ت ـج ــرب ــة ق ـب ــل ع ـ ــام م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية.
وأق ـ ـ ـ ّـر رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
املنتهية واليـتـهــا ،اوي ــن سيليرينغ،
وال ـ ــذي ُي ـف ـتــرض أن يـشـكــل ائ ـتــافــا،
بــأنــه "قـلــق ج ـدًا بسبب حــزب البديل
ألملانيا".
ً
ع ـمــومــا ،ح ـقــق ال ـش ـع ـبــويــون دخ ــوال
م ــدوي ــا ل ـل ـبــرملــان اإلق ـل ـي ـمــي ف ــي أول
مـشــاركــة فــي عملية اق ـتــراع فــي هــذه
املـنـطـقــة .ورك ــز ال ـحــزب حملته على
الـفــوضــى الـتــي ق ــال إن سببها قــرار
مـيــركــل قـبــل ع ــام فـتــح أبـ ــواب الـبــاد
واسعة أمام الالجئني.
وهيمنت إشكالية دمج مليون طالب
لـ ـج ــوء وصـ ـل ــوا الـ ـع ــام امل ــاض ــي ال ــى
أملــانـيــا على الحملة االنتخابية في
هذه املقاطعة ،رغم أنها ال تستقبل إال

بضعة آالف من الالجئني .وبحسب
قـ ـ ـن ـ ــاة "زاد دي اف" ،فـ ـ ـ ــإن ن ـصــف
الـنــاخـبــن اع ـت ـبــروا ه ــذا امل ـلــف بــالــغ
األه ـم ـيــة ف ــي االقـ ـت ــراع .وقـ ــال فــريــدر
فاينهولد ،مرشح "االتحاد املسيحي
الــديـمــوقــراطــي" فــي ف ـيــزمــار ،املدينة
الـبــالــغ ع ــدد سكانها  42أل ــف نسمة
ّ
على البلطيق ،إن "سـيــاســة الهجرة
أثارت إحساسًا عميقًا بانعدام األمن
لدى الناس".
وتـتــراجــع شعبية ميركل راهـنــا إلى
أدن ــى مستوياتها فــي استطالعات
ّ
الـ ـ ــرأي ،إذ إن  %44ف ـقــط م ــن األمل ــان

ي ـث ـق ــون ب ـه ــا مل ـن ـح ـهــا والي ـ ـ ــة راب ـع ــة
بحسب تحقيق صدرت نتائجه أول
م ــن أم ـ ــس .وهـ ــي ق ــام ــت ب ـح ـم ـلــة فــي
ه ــذه املـقــاطـعــة وه ــي أي ـضــا دائــرتـهــا
االنـتـخــابـيــة إلق ـنــاع الـنــاخـبــن بعدم
التصويت للحزب الشعبوي .وباتت
الصحافة تأخذ بهذا الواقع ،فكتبت
صـحـيـفــة "دي ف ـي ـلــت" ب ـهــذا ال ـصــدد:
"ب ــات ألملــانـيــا مــا لــم يـحـصــل إطــاقــا
منذ نهاية الحرب ( :)1945حزب من
اليمني املتطرف".
من جانب آخــر ،لم يتمكن "النازيون
الـ ـج ــدد" ال ــذي ــن ت ـعــد هـ ــذه املـقــاطـعــة

تتراجع شعبية ميركل راهنًا إلى أدنى مستوياتها (أ ف ب)

م ـع ـق ـل ـهــم ،مـ ــن الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي ال ـب ــرمل ــان
اإلق ـل ـي ـم ــي إذ أدى اخ ـ ـتـ ــراق ال ـح ــزب
الشعبوي الى حرمانهم من الحصول
على عتبة  5باملئة الضرورية.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ــا يـ ـج ــري ،ق ــال
هــاجــو فــونـكــي ،وه ــو أس ـتــاذ العلوم
السياسية في "جامعة برلني الحرة"،
ّ
إن نجاح الحزب الشعبوي في كامل
أملانيا تقريبًا ينبئ بـ"موجة عارمة".
وبمعزل عن قضية الالجئني ،اعتبر
ّ
فاينهولد أن حركة "البديل ألملانيا"
ّ
تـسـتـمــد قــوت ـهــا م ــن أن "ك ـث ـيــريــن ما
عـ ـ ــادوا ي ـش ـع ــرون بــأن ـهــم م ـم ـث ـلــون".
فـ ـهـ ـن ــاك رف ـ ـ ــض ل ـل ـن ـخ ــب ال ـح ــاك ـم ــة
تغذيه سياسة تقشف إقليمية نجح
ال ـش ـع ـب ــوي ــون فـ ــي ت ــوظ ـي ـف ـه ــا ،رغ ــم
التقدم االقتصادي لهذه املقاطعة.
وإزاء ن ـ ـجـ ــاح الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــن ،ع ـمــد
ب ـعــض امل ـس ــؤول ــن الـسـيــاسـيــن إلــى
تشديد خطابهم وباتوا يستهدفون
مـ ـب ــاش ــرة امل ـس ـت ـش ــارة وس ـيــاس ـت ـهــا
بـشــأن ال ـه ـجــرة .أم ــا املـسـتـشــارة ،فال
تــزال تؤكد أن استقبال أعــداد كبيرة
م ــن الــاج ـئــن ك ــان أم ـ ـرًا واج ـب ــا عــام
 2015ح ـتــى ل ــو أن ال ـط ــاب ــع األم ـنــي
ب ـ ــات ط ــاغ ـي ــا ع ـل ــى س ـيــاس ـت ـهــا بـعــد
ال ـه ـجــومــن ال ـل ــذي ــن ن ـفــذه ـمــا طــالـبــا
ل ـج ــوء ف ــي ن ـهــايــة ت ـم ــوز وتـبـنــاهـمــا
تنظيم "داعش".
(األخبار ،أ ف ب)

