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العالم

يجتمع «الـحــزب الشيوعي» الصيني كل خمس
قضية
سنوات لتحديد األهداف التي سوف يعمل على تحقيقها
قبل االجتماع المقبل ،وذلك بالحفاظ على االستقرار ودعم
البرامج التي كانت مسؤولة عن جعل الصين االقتصاد الثاني
فتضمن
كبرًا في العالم اليوم .أما في اجتماع هذا العام،
ّ
البرنامج مهمات جــديــدة ،أهمها وضــع مــا ُسـ ّـمــي «فكر
جين بينغ» في الدستور (بادرة لم يحظ بها من قبل إ ّلا ماو
تسي تونغ) ،إلى جانب إعالن مشروع إدخال هذا الفكر في
المناهج التعليمية ،وهو فكر قائم على «االشتراكية مع
ذات الخصائص الصينية»

«المستقبل الصيني»:

مناعة ضد األزمات
اآلتية من الغرب
ناصر األمين
جاء رد الفعل الغربي على مخرجات
م ــؤت ـم ــر «الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي» فــي
ال ـ ـصـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــت ف ـع ــال ـي ــات ــه
األس ـبــوع املــاضــي ،بــن مـ ّ
ـرحــب رأى
أنها «بــادرة جيدة إلصــاح (لبرلة)
ّ
متخوف
االقتصاد الصيني» ،وبني
م ــن «ال ـتــوجــه الــدي ـك ـتــاتــوري» لـهــذه
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ودرجـ ـ ـ ـ ــة تـ ـق ـ ّـب ــل ال ـش ـع ــب
ال ـص ـي ـن ــي لـ ـه ــا .وب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـح ــال،
ال يـ ـخـ ـف ــى املـ ـنـ ـح ــى االسـ ـتـ ـش ــراق ــي
واألي ــدي ــول ــوج ــي ً الـنـيــولـيـبــرالــي في
املوقفني ،وخاصة أن التوقعات بأزمة
صينية قريبة لم تعد تؤخذ بجدية.
وإلى اآلن ،يبدو أن بكني تملك مناعة
ضد األزمــات االقتصادية اآلتية من
الواليات املتحدة ،وفي الوقت نفسه،
يرى اقتصاديون ذوو عقليةِ «نهاية
الـتــاريــخ» على النحو الفوكويامي
أنه في نهاية املطاف ستكون الصني
أمـ ـ ــام خـ ـي ــاري ــن :قـ ـب ــول ال ـل ـب ــرل ــة ،أو
االنهيار ...لكن بالنسبة إلى «الحزب
ال ـش ـيــوعــي» ،يــوجــد خ ـيــار ثــالــث قد
يوصف بـ«إمبريالية ذات خصائص
صينية».

الصين ما بعد أزمة 2008

َ
َبـ ـ ــنـ ـ ــت الـ ـ ـص ـ ــن اق ـ ـت ـ ـصـ ــادهـ ــا ع ـلــى

أسـ ـ ـ ـ ــس تـ ـخـ ـتـ ـل ــف ع ـ ـ ــن تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـت ــي
قــامــت عـلـيـهــا اق ـت ـص ــادات «ال ـغ ــرب»
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،وك ـ ــان ل ـهــا تـسـمـيــات
ع ــدة مــن «املــاركـسـيــة الـشــرقـيــة» إلــى
«االشـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـي ـ ــة ذات ال ـخ ـص ــائ ــص
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،أو «الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
اآلسـيــويــة» .وبتسخير كمية هائلة
مـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة واالس ـت ـث ـم ــار
ال ــرأسـ ـم ــال ــي فـ ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـع ــال ــي
الـكـفــاءة (إلــى جانب ضبط عملتها
الـ ـ ـي ـ ــوان) ،ت ـم ـك ـنــت ال ـص ــن م ــن رف ــع
نموها إلــى مستويات خيالية على
مــدى عـقــود .كما تمكنت عــام 2008
مــن ت ـفــادي اآلثـ ــار امل ـبــاشــرة لــأزمــة
املالية التي بدأت في سوق العقارات
األمـيــركــي واجـتــاحــت الـعــالــم ،لكنها
شـ ـه ــدت ان ـخ ـف ــاض ــا ف ــي ال ـن ـم ــو إث ــر
تــراجــع سـعــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
تلك السنة عن لعب دور «املينوتور
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي» الـ ـق ــائ ــم عـ ـل ــى اس ـت ـه ــاك
ف ــوائ ــض اإلن ـت ــاج ف ــي ال ـعــالــم ،طبقًا
لالقتصادي اليوناني ووزي ــر املــال
السابق ،يانيس فاروفاكس.
وبينما تجزم التحذيرات الغربية
ب ــأن ه ــذا الـتـبــاطــؤ دالل ــة عـلــى أزمــة
قادمة ،يرى الخبير االقتصادي من
«جــامـعــة يـيــل» األمـيــركـيــة ،ستيفن
روتــش ،أن هــذا الكالم حــول انتهاء

تقرير

ماتيس يزور سيول:
نريد نزع أسلحة الشمال
ال الحرب
يوم الجمعة المقبل،
يبدأ الرئيس األميركي جولة
آسيوية تشمل اليابان
وكوريا الجنوبية والصين
وفيتنام والفيليبين ،فيما
بدأ ،أمس ،وزير دفاعه
التحضير لها ،من سيول

شدد وزير الدفاع األميركي ،جايمس
ماتيس ،أمس ،على أهمية «الجهود
الدبلوماسية» لحل األزم ــة املتعلقة
ب ــال ـب ــرام ــج ال ـن ــووي ــة وال ـص ــاروخ ـي ــة
ل ـك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،م ـص ـ ّـرح ــا أث ـنــاء
زيارته للمنطقة الحدودية الشديدة
ّ
التحصني بني الكوريتني بأن «هدفنا
ليس الحرب».
ورأى مــات ـيــس لـ ــدى زيـ ـ ــارة املـنـطـقــة
املـنــزوعــة ال ـســاح ،أن «االس ـت ـفــزازات
الـ ـك ــوري ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ال تـ ـ ــزال ت ـهــدد
األمــن اإلقليمي والعاملي على الرغم
مــن إدان ــة مجلس األم ــن الــدولــي لها

تطمح الصين اليوم إلى تصدير نموذجها االقتصادي (أ ف ب)

«قصة التنمية في العالم الحديث»،
ال ي ــأخ ــذ ب ـعــن االع ـت ـب ــار ال ـت ـحـ ّـول
ال ـب ـن ـيــوي الـ ــذي ي ـش ـهــده ال ـن ـمــوذج
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـص ـي ـن ــي ،إذ يـفـتــح
ال ـن ـم ــوذج اإلن ـت ــاج ــي ال ـق ــائ ــم ال ــذي
ي ـقــوده الـتـصـنـيــع ،امل ـجــال لنموذج
اسـتـهــاكــي خــدمــاتــي تـتــزايــد قوته
إلــى أن صــار عــام  2013أكبر قطاع

ّ
باإلجماع» .وأضاف أنه «كما أوضح
وزيــر الخارجية تيلرسون ،فالحرب
لـيـســت هــدف ـنــا ،وإن ـم ــا ن ــزع ال ـســاح
النووي بالكامل وبال رجعة في شبه
الجزيرة الكورية».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الـ ـ ـك ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،س ــون ــغ يــونــغ
مـ ـ ــوو ،وه ـ ــو ي ـق ــف بـ ـج ــوار مــات ـيــس،
إن بـ ـ ــاده س ـت ــواص ــل م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة «الدفاع عن السالم من خالل
اإلرادة الـصـلـبــة والـ ـق ــوة» .وبـ ــدوره،
قـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
م ــون جـيــه  -إن ،عـقــب مـحــادثــات مع
مــاتـيــس ،إن نـشــر ال ــوالي ــات املتحدة
ل ـع ـت ــاد اس ـت ــرات ـي ـج ــي ه ـج ــوم ــي فــي
شبه الجزيرة الكورية ،بما في ذلك
تحليق القاذفات األميركية ،له تأثير
فعال في «ردع التهديدات» الكورية
الشمالية.
وتـ ــأتـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات م ــاتـ ـي ــس قـبــل
أول جولة ســوف يقوم بها الرئيس
دونالد ترامب ،آلسيا ،هذا األسبوع،
وت ـش ـم ــل كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،حـيــث
س ـي ـل ـت ـقــي مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس مـ ـ ــون جـيــه
 إن .وقـ ـ ــد شـ ـ ــدد م ــاتـ ـي ــس س ــاب ـق ــا،خــال جولته ،على «أهمية الجهود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة» ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى حل

فــي االقـتـصــاد الـصـيـنــي ،مــا يجعل
ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــاط ــؤ ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـمـ ــو ،وف ــق
روتش ،أمرًا ضروريًا ومرحبًا به.

نموذج «شيزو تشاينا»
كـثـيـرًا مــا يــذكــر الــرئـيــس الصيني،
شــي جــن بـيـنــغ ،أهـمـيــة «االنـفـتــاح
عـلــى ال ـعــالــم» .وعـ ــادة تـتــرجــم هــذه

املقولة فــي العقل الغربي إلــى نية
الصني اإلقــدام على «اإلصــاحــات»
ال ـض ــروري ــة لـلـتـحــول إل ــى اقـتـصــاد
ل ـ ـي ـ ـبـ ــرالـ ــي دي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراطـ ـ ــي ،ولـ ـك ــن
«الـصــن الليبرالية» الـتــي كــان من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ــول ــد ت ـح ــت ق ـي ــادة
جــن بـيـنــغ ال تـتـحـقــق .أم ــا الصني
ّ
«ال ـش ـيــزوفــري ـن ـيــة» ،ال ـت ــي تـشــكـلــت

هيئة األرك ــان األمـيــركـيــة املشتركة،
الـجـنــرال جــوزيــف دان ـف ــورد ،اجتمع

تأتي تصريحات
ماتيس قبل
انطالق جولة لدونالد
ترامب في آسيا

سلمي لألزمة الراهنة .وبعد لقاءات
دامــت ثالثة أيــام مع قــادة عسكريني
آسيويني فــي الفيليبني ،قــال الوزير
األم ـي ــرك ــي« :ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ه ــذا هو
املـ ـه ــم فـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ــر ...ح ـص ــر ال ـج ـه ــود
(املتعلقة بكوريا الشمالية) في الخط
الدبلوماسي للتوصل إلى حل».
وتــأتــي ه ــذه الـتـصــريـحــات فــي وقــت
ي ـب ـحــث ف ـي ــه ال ـج ـي ـش ــان ،األم ـي ــرك ــي
والـ ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي ،ع ــن «أف ـض ــل
ال ـ ـس ـ ـبـ ــل» لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ «ردع» ب ـ ـيـ ــونـ ــغ ي ــان ــغ
وتـعــزيــز دفــاعــات س ـيــول .وج ــاء في
ب ـي ــان ع ـس ـك ــري أم ـي ــرك ــي أن رئ ـيــس

ماتيس :نريد نزع السالح النووي
بالكامل وبال رجعة (أ ف ب)

