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كبيرة من سكانها ّلتخلق مجتمعًا
اسـتـهــاكـيــا ب ــات يـمــثــل مـصــدر أكثر
من  %60من إجمالي الناتج املحلي.
برغم ذلــك ،كــان لتلك الخطوات آثــار
سـلـبـيــة ع ـلــى اقـ ـتـ ـص ــادات عـ ــدة (فــي
أميركا الالتينية على سبيل املثال)
كانت تعتمد على قــدرة الصني على
امتصاص صادراتها.
لـ ــذلـ ــك ،رأى ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي أن
نموذج التصدير واالستثمار انتهت
ّ ً
فعاال،
صالحيته ،معتبرًا أنه لم يعد
فيما «الصني لديها الثقة والقدرة فى
الحفاظ على معدل نمو من متوسط
إلــى مرتفع ،في الوقت الــذي تستمر
فيه البالد في تعميق اإلصالح».
ويكمل شي شارحًا أن إستراتيجية
الصني للتنمية تقوم «على االبتكار
وتعمل على دفع التنمية الخضراء
وتـعــزيــز امل ـس ــاواة ومـشــاركــة نتائج
التنمية» ،ما قد يضعها في تعارض
مع الهدف الثاني الــذي ذكــره ،وهو
ال ـع ـم ــل «ع ـل ــى االنـ ـفـ ـت ــاح أك ـث ــر عـلــى
العالم الخارجي».
ف ــي ال ـس ـيــاق ،يــؤكــد رئ ـيــس «املـعـهــد
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة»،
س ــو ق ــه ،أن ــه «ف ــي ظ ــل وج ــود بــدايــة
ج ــدي ــدة ،فـ ــإن نـ ـم ــوذج ال ـت ـن ـم ـيــة فــي
ال ـصــن م ــن املـمـكــن أن ي ـحــدد مـســار
الـتـنـمـيــة ف ــي ال ـعــالــم ب ــأس ــره وكــذلــك
األج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدة ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
ّ
العشرين» .ولعل ذلك صحيح بحكم
ح ـج ــم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـص ـي ـن ــي ال ـي ــوم
وقــدرتــه املحتملة فــي الضغط على
اق ـت ـص ــادات الـ ــدول األعـ ـض ــاء ،ولـكــن
الوجهة التي تتخذها الصني ،على
ال ــرغ ــم م ــن عـ ــدم ات ـضــاح ـهــا ت ـمــامــا،
ت ـ ـبـ ــدو ك ـ ــأن ه ــدفـ ـه ــا االنـ ـ ـ ـ ـ ــدراج فــي
املـنـظــومــة الـعــاملـيــة ،أكـثــر مـمــا تبدو
ريادية تغييرية.
م ــن ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ق ــد ُي ـق ــرأ تـشــديــد
الرئيس الصيني على أنه قد ُ
«وضع
ه ــدف الـصــن فــي اإلصـ ــاح» ،وأنـهــا
«لـ ــن ت ـن ـحــرف عـ ـن ــه»؛ ك ــأن ــه ضـمــانــة
ل ـل ـع ــال ــم الـ ــذيـ ــن يـ ــريـ ــدون االن ـف ـت ــاح
عليه بأنهم ينجزون اإلصــاحــات»
املطلوبة لالندراج في عاملهم.
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أوباما في بكين
يطوي صفحة «اإلخفاقات اآلسيوية»
وصل أوباماإلى مدينة
هانغتشوالصينية ،في زيارة
رسمية هي األخيرة له إلى هذا
البلد .وفيمايحضر اجتماعات
قمة العشرين ،فإن جولته
اآلسوية ستستمر على مدى
 6أيام ،ينتقل فيهاإلى الوس،
للمشاركة في قمة رابطة دول
جنوب شرق آسيا(آسيان) وقمة
شرق آسيا
تكتسب زيارة الرئيس األميركي باراك
أوبــامــا إلــى الـصــن خصوصًا ،وآسيا
عـ ـم ــوم ــا ،ت ــركـ ـيـ ـزًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن وس ــائ ــل
اإلعـ ــام األمـيــركـيــة ملــا تحمله مــن أثــر
على "إرث ــه" الــذي عمل على تركه ،منذ
ّ
تسلمه والي ـتــه األول ــى فــي ع ــام ،2008
خـ ـص ــوص ــا أن أوبـ ـ ــامـ ـ ــا طـ ــاملـ ــا س ـعــى
إلـ ــى الـ ـت ــروي ــج ل ـف ـك ــرة "الـ ـت ــوج ــه نـحــو
آسـيــا" ،بعيدًا عــن "مستنقعات الشرق
األوسط".
ل ــذا ،بــال ـتــزامــن م ــع ال ــزي ــارة ،اسـتــرجــع
العديد من املراقبني مصطلح "التوجه
نحو آسـيــا" ،لتقدير ما جــرى تحقيقه
فــي هــذا املـجــال .وفيما وصــلّ البعض
إلى خالصة أن أوباما لم يحقق شيئًا
يــذكــر ،تـ ّ
ـوصــل آخ ــرون إلــى أن مــا بناه،
ربطًا بالعالقات املستجدة مع فيتنام
ً
ً
والـهـنــد م ـثــا ،ي ـعـ ّـد دل ـيــا عـلــى تـطـ ّـور
مهم.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ن ــائ ــب مـسـتـشــار
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـي ــرك ــي ب ــن رودس
س ـعــى ،قـبــل ال ــزي ــارة ،إل ــى إش ــاع ــة جو
ً
إي ـجــابــي ،قــائــا "ن ــرى أن ه ــذه الرحلة
تجمع عددًا من أولويات الرئيس" ،لكن
ُ
ذلك لم يلغ حقيقة أن الجولة ستستغل
إللقاء الضوء على عدد من التحديات
املـتـعــاظـمــة ،بـمــا فيها الـصــن وكــوريــا
الشمالية والعالقة املتوترة دائمًا بني
اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من

أوباما يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل قمة العشرين (أ ف ب)

املسائل التي تقف عائقًا أمــام تعاظم
القوة األميركية آسيويًا.
ً
فضال عن ذلــك ،تأتي الزيارة في وقت
يواجه فيه اتفاق الشراكة االقتصادية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ع ـبــر امل ـح ـيــط ال ـهــادئ
عــوائــق ومـصــاعــب كـثـيــرة ،على الرغم
مــن أنــه يـعـ ّـد أحــد أب ــرز دعــائــم سياسة
أوب ــا ّم ــا اآلسـ ـي ــوي ــة ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أنــه
سيخفف من سطوة الصني في وضع
قــواعــد ال ـت ـجــارة اإلقـلـيـمـيــة .وف ــي هــذا
امل ـ ـجـ ــال ،ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ه ــذا
االت ـف ــاق ي ــواج ــه ع ــوائ ــق داخ ـل ـيــة أكـبــر
من تلك الخارجية ،من خالل اعتراض
امل ــرش ــح ال ـج ـم ـه ــوري دون ــال ــد تــرامــب
عليه وأيـضــا املرشحة الديموقراطية
هيالري كلينتون التي كانت قد دعمته
خالل توليها منصب وزيرة الخارجية،
ثم تراجعت عن هذا الدعم .أضف إلى
ذل ــك ،ي ـعــارض الـكــونـغــرس االتـفــاقـيــة،
بـشـكـلـهــا ال ـح ــال ــي؛ وفـ ــي آخـ ــر تعقيب
على هذا املوضوع ،قال زعيم الغالبية
ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،ال ـس ـي ـن ــات ــور

الجمهوري ميتش ماكونيل ،األسبوع
املاضي" :ال يمكن أن تمر ،ويجب إعادة
ّ
التفاوض بشأنها عند تسلم الرئيس
املقبل السلطة".
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـبـ ــرز ال ـ ـصـ ــن ك ـ ـنـ ـ ٍّـد حـقـيـقــي
فــي مـعـظــم االت ـفــاق ـيــات ال ـتــي تجريها
واش ـن ـط ــن ف ــي آس ـي ــا ،ه ــي أي ـض ــا تـعـ ّـد
أساسية فــي تحفيز تعديل السياسة

ّ
تعد الصين
عنصرًا أساسيًا في
تعديل السياسة
األميركية اآلسيوية

األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ،وفـ ـ ـ ـ ــي تـ ـع ــزي ــز
ت ـحــال ـفــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة والـعـسـكــريــة
والـتـجــاريــة .مــن هـنــا ،ال ي ــزال التوجه
األميركي إلى آسيا يصطدم بـ"انعدام
األم ـ ــن امل ـت ــزاي ــد ف ــي م ــا يـتـعـلــق ببحر
الصني الجنوبي ،والنزاع املرتبط به،
وسطوة الصني على بعض الدول التي
تقع عليه ،ومنها الفيليبني.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،يـمـكــن االل ـت ـفــات إلــى
أس ـت ــرال ـي ــا ال ـت ــي ت ـع ـمــل م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة على تنمية التعاون العسكري،
ولكنها في الوقت ذاتــه تبقى ملتزمة،
بـشـكــل قـ ــوي ،بـعــاقـتـهــا االق ـت ـصــاديــة
مع الصني .وفــي حني انخفض الطلب
الصيني على الحديد الخام األسترالي،
وغـ ـي ــره م ــن ال ـس ـل ــع ،ت ـب ـقــى ال ـش ــرك ــات
ال ـص ـي ـن ـيــة م ــن أب ـ ــرز امل ـس ـت ـث ـمــريــن في
االقتصاد األستراليُ ،
وينفق األثرياء
الـصـيـنـيــون الـكـثـيــر م ــن األمـ ـ ــوال على
الــدراســات العليا فيها ،وعلى عطلهم
الصيفية وشراء العقارات.
وال ـع ـن ـصــر اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال يقف
عائقًا أم ــام تحقيق الــواليــات املتحدة
رغبتها فــي التموضع كقوة أساسية
ف ــي آسـ ـي ــا ،ه ــو ال ـع ــاق ــات ب ــن كــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة والـ ـي ــاب ــان ،ال ـل ـتــن ت ـعــدان
حـلـيـفـتــن أســاس ـي ـتــن لــواش ـن ـطــن في
الـ ـ ـق ـ ــارة .فـ ـق ــد ش ـ ـهـ ــدت ه ـ ــذه ال ـع ــاق ــة
انتكاسات على مدى العقود املاضية،
كــذلــك فــإنـهــا ال تـ ــزال تـتـمـ ّـيــز بــالـســوء،
وه ــو أم ــر طــاملــا أح ـبــط مـســاعــي إدارة
أوبـ ـ ــامـ ـ ــا وخ ـط ـط ـه ــا إلبـ ـ ـط ـ ــاء ص ـع ــود
ال ـصــن ،ومــواج ـهــة "ت ـهــديــدات" كــوريــا
الشمالية.
أمــا مــن النقاط اإليجابية التي التفت
إلـ ـيـ ـه ــا عـ ـ ــدد مـ ــن امل ـح ـل ـل ــن فـ ــي إطـ ــار
تـعــدادهــم لسياسة أوبــامــا اآلسـيــويــة،
فـهــي زي ــارت ــه إل ــى فـيـتـنــام خ ــال الـعــام
الـ ـح ــال ــي ،وال ـ ـتـ ــي ف ـت ـح ــت امل ـ ـجـ ــال أم ــا
ً
تطوير العالقة مع هذا البلد .فضال عن
ذلك ،هناك تطوير العالقة االقتصادية
وال ـس ـيــاس ـيــة م ــع ال ـه ـن ــد ،إض ــاف ــة إلــى
التعاون في املجال النووي والعسكري
بني البلدين.
(األخبار)

تركيا

ّ
لقاءات أوروبية ــ تركية تعجز عن حل الخالفات
«تركيا وبــروكـســل تتصالحان وتـتـبــادالن القبل»؛
قــد تختصر هــذه الـعـبــارة ق ــراءة الصحف الغربية
لالجتماع األول ،أول من أمــس ،بني وزراء خارجية
االتحاد األوروبي والوزير التركي للشؤون األوروبية،
عـمــر جـلـيــك ،عـقــب مـحــاولــة االن ـق ــاب الـفــاشـلــة في
تركيا ،والتي ألقت بظاللها على العالقات التركية
ـ األوروبية عامة ،وعلى االتفاق املثير للجدل بشأن
«املهاجرين إلى أوروبا» خاصة.
وفي ظل انتقاد تركيا للموقف األوروبي «الضعيف»
من محاولة االنـقــاب ،وتـ ّ
ـذمــر بروكسل من قانون
«مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب» ال ـتــركــي وان ـت ـقـ ًـاد امل ـمــارســات
«القمعية» بحق املـعــارضــن ،وخــاصــة الصحافيني
واإلعالميني ،شهدت العالقات التركية ـ األوروبـيــة
تــوت ـرًا كـبـيـرًا فــي األســابـيــع املــاضـيــة ك ــاد أن يــؤدي
إل ــى ان ـه ـيــار االت ـف ــاق املـتـعـلــق بـمـلــف «امل ـهــاجــريــن»،
والــذي بــات ورقــة حساسة (رابحة أو خاسرة) في
يــد األح ــزاب السياسية املتشددة فــي دول االتحاد
األوروبي.
ورأت الصحف الغربية أن االتحاد األوروبي يسعى
إلـ ــى «ت ـخ ـف ـيــف» ح ـ ـ ّـدة ال ـت ــوت ــر ب ــن تــرك ـيــا وال ـ ــدول
األوروبـيــة ،بعدما قامت األخـيــرة بتوجيه انتقادات
الذع ـ ــة ل ـلــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي ،رجـ ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان،
و«لحملة االعتقاالت» التي قادها في أعقاب محاولة
االنقالب الفاشلة في منتصف تموز املاضي.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ ،جان أسيلبورن،
ع ـقــب اج ـت ـم ــاع وزراء االتـ ـح ــاد م ــع ج ـل ـيــك« ،عـلــى
املستوى السياسي ،نحتاج إلى تقارب وإلى تطبيع
العالقات .إنها أول مرة منذ محاولة االنقالب التي
نـتـحــدث فـيـهــا بعضنا ال ــى ب ـعــض ،ال عــن بعضنا
البعض ...كلنا نريد أن تستقر العالقات بني تركيا
واالتحاد األوروبــي ،ولكن علينا أن نعود إلى حكم
القانون بأسرع ما يمكن».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أعـ ــرب جـلـيــك ع ــن «خ ـي ـبــة أم ــل تــركـيــا
الشديدة» إزاء رد الفعل ّاملبدئي لالتحاد األوروبــي
على مـحــاولــة االن ـقــاب ،إل أنــه شــدد على «تمسك
أنقرة باتفاق املهاجرين» ،مشيرًا إلى «وجود توافق
قوي بشأن التركيز اآلن على تحسني التعاون بني
تركيا واالتحاد األوروبي».
وكـ ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ق ــد ان ـت ـق ــد بــاس ـت ـمــرار
سجل تركيا فــي مـجــال حـقــوق اإلن ـســان وسـيــادة
القانون ،وتعالت املواقف املنددة بحملة االعتقاالت
و«اإلعـفــاءات من الخدمة» التي قامت بها الحكومة
الـتــركـيــة .وج ــاء ذلــك بــالـتــزامــن مــع م ـحــاوالت أنـقــرة
«ابـتــزاز» االتـحــاد األوروب ــي «الــذي لم يلتزم» ببنود
ات ـف ــاق «الــاج ـئــن وامل ـه ــاج ــري ــن» ،وق ــد اسـتـخــدمــت
تــركـيــا ه ــذا املـلــف كــورقــة ضـغــط فــي وج ــه احتمال
عدم إعطاء بروكسل تأشيرة الدخول لـ  80مليون
مواطن تركي إلى دول «شنغن» (أحد بنود االتفاق

الرئيسية ،إلى جانب بند «واحد مقابل واحد» الذي
يـقــول إن ــه فــي مـقــابــل كــل س ــوري يـعــاد مــن الـجــزر
اليونانية إلــى تركيا ،سيتم استقبال ســوري آخر
من تركيا إلى االتحاد األوروبي).
وفي حني شددت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي،
فـيــديــريـكــا مــوغــريـنــي ،عـلــى «ض ـ ــرورة إعـ ــادة بناء
حوار قوي» بني االتحاد وتركيا ،وأعربت عن «دعم
االت ـحــاد لشعب تــركـيــا ومــؤسـســاتـهــا فــي األوق ــات
العصيبة» ،أعلن وزير خارجية النمسا ،سباستيان
كــورتــس ،رفــض بــاده انضمام تركيا إلــى االتحاد
األوروبي ،مطالبًا في املقابل بوجود «شراكة مميزة
تعتمد على تحقيق املصالح املشتركة».
ب ـ ــدوره ،عـ ّـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة الـبـلـجـيـكــي ،ديــديـيــه
ريـنــدرز ،عن «تـخــوف» بــاده من «عــدد االعتقاالت
فــي تــركـيــا وال ـت ـطــورات الـخـطـيــرة (ال ـتــي) قــد تكون
نهاية حلم تركيا في االنضمام إلى االتحاد».
وفي سياق الرد على املواقف األوروبية ،أعلن جليك
أن مثل هذه التعليقات «تفتقر إلى الرؤية» و«تضع
مستقبل أوروبا في خطر» .أما في ما يخص «قانون
مكافحة اإلرهاب» ،فقال إن من «غير العقالني» أن
تتوقع أوروبــا من تركيا أن ّ
تغير القانون «فــي ظل
الوضع األمني في البالد» ووجود تهديدات حقيقية
من قبل «املنظمات اإلرهابية» ،من دون أن يستبعد
في الوقت نفسه إدخــال تعديالت على القانون في

املستقبل عندما «ال تكون تركيا في خطر».
وبــالــرغــم مــن تشديد دول االت ـحــاد األوروبـ ــي على
من
أهمية التقارب مع تركيا ،والتخفيف إلى حد كبير ً
ّ
حدة االنتقادات لسياسات الرئيس التركي ،وخاصة
مــن قبل أملــانـيــا الـتــي أقــر وزي ــر خارجيتها ،فرانك
فالتر شتاينماير ،بــأن تصريحات بلده «افتقرت
ُر ّبما إلــى التضامن الــذي توقعته أنقرة منها» بعد
االن ـق ــاب ،ف ـ ّ
ـإن صحيفة «وول سـتــريــت جــورنــال»
األميركية اعتبرت أمس ،أن هناك «خالفات عميقة
تحت السطح» مرتبطة مباشرة بالرئيس التركي
الــذي «يستخدم االنقالب ملواصلة تضييق الخناق
على املعارضة وتشديد قبضته على السلطة».
وإلى جانب ملف الالجئني وتداعيات االنقالبّ ،
فإن
اعـتــراف البرملان األملــانــي بــاإلبــادة األرمنية كــان قد
زاد من حدة التوترات مع تركيا ،ما دفع باألخيرة
إلى حظر وصول النواب األملان إلى قاعدة انجرليك
العسكرية .لكن املستشارة األملانية ،أنجيال ميركل،
أعلنت بعد لقاء عقدته أمس مع أردوغان« :أعتقد أن
من املمكن أن تكون لدينا خالل األيام املقبلة أخبار
س ــارة» فــي مــا يتعلق بالحظر امل ـفــروض ،مشيرة
إلــى تحسن العالقات بني البلدين و«وجــود فرصة
لتسوية الخالفات حول إعفاء األتراك من تأشيرات
الدخول إلى دول االتحاد».
(األخبار)

