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العالم
ف ــي ال ـع ـق ــود امل ــاض ـي ــة ف ــا تـتـحــدد
لـ ـه ــا وج ـ ـهـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،وال ب ـن ـيــة
مـحــددة ،إذ ينظر إليها الغربيون
على أنـهــا «اآلخ ــر املستحيل» غير
الـقــابــل لــامـتـصــاص فــي شبكتهم
االقتصادية ،والثقافية ،واملعرفية.
أم ـ ــا ال ـ ـصـ ــن ،ف ـت ـط ـمــح ال ـ ـيـ ــوم إل ــى
ت ـص ــدي ــر ن ـم ــوذج ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي
واإلنتاجي إلى العالم عبر مشاريع
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
لدول آسيوية وأفريقية وأوروبية.
ووصف جني بينغ في أيار املاضي
هذه «اإلمبريالية ذات الخصائص
ال ـص ـي ـن ـيــة» ك ــاآلت ــي« :فـ ــي سعينا
لتنفيذ مـشــروع الـحــزام والطريق،

يتحول النموذج
االقتصادي للبالد
من إنتاجي إلى
استهالكي خدماتي

ل ــن ت ـطــأ أق ــدام ـن ــا الـسـبـيــل ال ـقــديــم،
سبيل الـصــراعــات بــن األع ــداء ،بل
سنخلق نموذجًا جــديـدًا للتعاون
واملنافع املشتركة» ،مضيفًا «علينا
ً
أن نبني هيكال مفتوحًا للتعاون،
ّ
وأن نـ ـس ــان ــد ون ـ ـنـ ــمـ ــي اقـ ـتـ ـص ــادًا
ع ــاملـ ـي ــا مـ ـفـ ـت ــوح ــا» .أيـ ـ ـض ـ ــا ،ش ــدد
الــرئ ـيــس الـصـيـنــي ع ـلــى أن ب ــاده
مـسـتـعــدة إلط ــاع الـ ــدول املـشــاركــة
عـلــى خبرتها فــي اإلن ـم ــاء» ،وأنـهــا
«لــن تتدخل فــي شــؤون تلك الــدول
الــداخـلـيــة» .كما ختم بأنه «ال يهم
إن كانت الدول آسيوية أو أوروبية
أو أفريقية أو من األميركيتني ،كلها
شريكة في بناء الحزام والطريق».
وت ــأكـ ـيـ ـدًا ل ـق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى تـحـقـيــق
أه ــداف ـه ــا ،دع ــا «ال ـصــديــق الـقــديــم»
للصني ووزير الخارجية األميركي
السابق ،هنري كيسنجر ،في كلمة
ألقاها في أيلول املاضي في جامعة
كولومبيا ،الغرب إلى تقبل الصني
التعاون معها في مشروع «الحزام
وال ـطــريــق» وف ــي «الـبـنــك اآلسـيــوي
لــاسـتـثـمــار فــي البنية التحتية»،
ف ــي ح ــن ي ـت ـب ـ ّـدل م ــرك ــز ال ـث ـقــل في
العالم .تردد هذا املوقف في هونغ
كونغ أيضًا حيث نشرت منذ مدة
صحيفة «South China Morning

م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي،
الـ ـجـ ـن ــرال ك ـي ــون ــغ دو ج ـي ــون ــغ ،فــي

 »Postامل ـمــولــة م ــن ج ـهــات غــربـيــة،
ّ
م ـل ـف ــا ي ـ ـحـ ــذر أوروب ـ ـ ـ ــا وال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة مــن خطر تجاهل مشروع
«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـًـزام والـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق» ال ـص ـي ـن ــي،
مـعـلـنــة م ـشــاركــة ه ــون ــغ ك ــون ــغ في
اتـفــاقــات «طــريــق ال ـحــريــر» .رســالــة
ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى الـ ـغ ــرب ك ــان ــت أنــه
ال يـمـكـنـهــم تـ ــرك ال ـص ــن تـفـعــل ما
ت ـش ــاء ،ك ـمــا أن ـهــم ل ـيــس بــإمـكــانـهــم
م ـن ـع ـهــا أو م ـنــاف ـس ـت ـهــا ،وخ ــاص ــة
ف ــي ظ ــل أوض ــاعـ ـه ــم االق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية؛ «إذًا ،ال بد لهم من أن
يشاركوها االستثمار».

عودة من المستقبل
بحكم ظهورها كأنها تملك مناعة
ضــد األزم ـ ــات اآلت ـي ــة م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة وارتفاع نموها على مدى
ّ
تحولها من مستعمرة
عقود ،ومع
إلى االقتصادي الثاني في العالم،
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـصـ ـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـع ـ ـقـ ــود
املاضية موضوع نظريات وروايات
عدة تتنبأ بأن «املستقبل صيني».
ولكن تتخذ بعض هــذه النظريات
مـســارًا غريبًا قــد يـبــدو كــأنــه أقــرب
إلـ ــى ال ـخ ـي ــال ال ـع ـل ـمــي م ــن نـظــريــة
واقعية .يــرى هــؤالء أن «حــدثــا ما»
ّ
ي ـت ـشــكــل وراء ال ــواجـ ـه ــة املـتـمـثـلــة
بزعيم قوي يحذو بشعبية كبيرة،
ودولــة قوية تجدد فرض سلطتها
امل ــرك ــزي ــة ف ــي ال ـ ــداخ ـ ــل ،واق ـت ـص ــاد
دائــم النمو تطرحه كنموذج بديل
للنيوليبرالية اإلمبريالية.
يطرح الفنان الصيني لورينس ليك
في وثائقي بعنوان «»Sinofuturism
هذا «الحدث» على أنه «خيال علمي
بـ ــات مـ ــوجـ ــودًا ف ـع ـل ـي ــا» ،مـسـتـقـبــل
ُ
«وجد عن غير قصد ودون مؤلف».
ّ
ال يركز ليك على الواقع السياسي
ال ـحــالــي لـلـصــن ،ب ــل عـلــى واقـعـهــا
«االف ـت ــراض ــي» ،ذاه ـبــا فــي االت ـجــاه
نفسه الذي يتخذه ماركس في قوله
باستقالل الرأسمالية عــن رغبات
ّ
وتـحــكــم الـبـشــر ،الــذيــن ال يشكلون
ّ
فـيـهــا إل «روابـ ـ ــط ذات وعـ ــي» في
ّ
امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة .وي ـ ـنـ ــظـ ــر لـ ـي ــك ل ــذك ــاء
ّ
يسمى
اصطناعي ،لكيان مستقل،
الصني ،ال عالقة له بالصني كدولة
أو اقـتـصــاد ،أو منظومة إنتاحية
م ـب ــاش ــرة ،ب ــل ي ــول ــد م ــن «حـتـمـيــة»
ذه ــابـ ـه ــا نـ ـح ــو «انـ ـ ــدمـ ـ ــاج املـ ـج ــال
البيولوجي باملجال التكنولوجي»
نتيجة سرعة وتفاقم التطور إلى
ح ــد خ ــروج ــه ع ــن طـ ــور أي سلطة
بشرية مهما كانت قوية.

لقاء جدد خالله دانفورد تحذيرات
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ــال ــرد عـلــى «أي
استفزازات جديدة» .وقال البيان إن
ّ
دانفورد «أكد على أن أي هجوم من
جانب كوريا الشمالية سيواجه برد
ً
سيكون ساحقًا وفـعــاال باستخدام
القدرات العسكرية الكاملة للواليات
املتحدة».
وخـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أرسـ ـل ــت
الواليات املتحدة قاذفات حلقت فوق
املياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية
فـ ــي اسـ ـتـ ـع ــراض لـ ـلـ ـق ــوة .وس ـت ـن ـشــر
الـبـحــريــة األم ـيــرك ـيــة ث ــاث حــامــات
ط ــائ ــرات ف ــي امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ خــال
األيــام املقبلة للمشاركة بـ«مناورات
مقررة منذ وقت طويل».
وكــان الرئيس األميركي قد هدد في
خطاب له الشهر املاضي أمــام األمم
امل ـت ـحــدة بـتــدمـيــر ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة،
إذا دعت الضرورة لحماية الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا .ورغـ ـ ـ ــم ه ــذه
اللهجة ،يقول املسؤولون في البيت
ّ
األبـيــض إن تــرامــب يتطلع إلــى «حل
سلمي» ،لكن كــل الـخـيــارات ،بما في
ذلــك الخيارات العسكرية ،مطروحة
على الطاولة.
(األخبار ،رويترز)
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الحدث

مدريد في مواجهة مجهولة األفق:

كاتالونيا تستقل ...إلى حين؟
دخلت إسبانيا في المجهول .هذا ما يمكن استخالصه من األحداث المتسارعة
التي وقعت ،أمس ،في هذا البلد ،بدءًا من إعالن كارليس بيديغمونت استقالل كاتالونيا ،مرورًا
بتأكيد ماريانو راخوي أنه سيعيد الشرعية إلى تلك المنطقة ،وقراره في وقت متأخر من مساء
أمس ،إقالة بيديغومنت وحكومته والدعوة إلى إجراء انتخابات في  21كانون األول المقبل
وص ـلــت األزمـ ــة بــن كــاتــا ّلــونـيــا ومــدريــد،
أم ـ ــس ،إلـ ــى م ــا ه ــو م ـت ــوق ــع ت ـب ـعــا مل ـســار
األحـ ـ ــداث والـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي وق ـع ــت منذ
التصويت على استقالل اإلقليم ،في األول
مــن تـشــريــن األول ،إل ــى ي ــوم أم ــس .وضــع
رئ ـيــس الـحـكــومــة الـكــاتــالــونـيــة كــارلـيــس
ب ـيــدي ـغ ـمــونــت ،الـ ـك ــرة ف ــي م ـل ـعــب رئـيــس
ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة م ــاري ــان ــو راخـ ــوي
ومجلس الشيوخ ،من خالل اإلعالن أخيرًا
اس ـت ـقــال اإلق ـل ـي ــم ،ب ـعــدمــا ك ــان ق ــد أذع ــن
ع ــن اإلدالء ال ـصــريــح بــذلــك ف ــي أك ـثــر من
مناسبة.
اجتمع البرملان الكاتالوني وأصــدر قرارًا
بقيام «الجمهورية الكاتالونية بوصفها
دول ــة مستقلة وس ـيــدة و(دول ـ ــة) قــانــون،
ديموقراطية واجتماعية»ّ .
ثم ّأدى النواب
ال ـن ـش ـي ــد االنـ ـفـ ـص ــال ــي ،وهـ ـتـ ـف ــوا «ت ـح ـيــا
كاتالونيا» ،فيما احتفل عـشــرات اآلالف
م ــن م ــؤي ــدي االنـ ـفـ ـص ــال بـ ـق ــرار ال ـب ــرمل ــان
بالتصفيق والهتافُ .
وبمعزل عن النيات املعلنة لــدى راخــوي
وغ ـي ــره م ــن امل ـس ــؤول ــن اإلسـ ـب ــان ،وضــع
املركزية أمام
اإلعالن
الكاتالوني الحكومة ً
أمر واقع كانت ُت ّ
محاولة في الوقت
له،
عد
ِ
ذات ــه ت ـفــاديــه .وق ــد ت ـبـ ّـدى ذل ــك فــي إمـهــال
املحكمة الدستورية حكومة اإلقليم ،ثالثة
أي ــام لتعليق االس ـت ـقــال ،عـلــى الــرغــم من
أن مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ك ــان ق ــد فـ ـ ّـوض إلــى
حكومة مدريد فرض الحكم املباشر على
اإلقليم ،بعد دقائق على إعالن االستقالل.
مدريد «ستعيد الشرعية» في كاتالونيا،
هذا ما أكــده راخــوي عبر موقع «تويتر».
وفــي وقــت مـتــأخــر مــن مـســاء أم ــس ،أعلن
راخ ــوي فــي ختام جلسة ملجلس ال ــوزراء
إقـ ــالـ ــة ب ـي ــدي ـغ ــوم ـن ــت وح ـك ــوم ـت ــه ودعـ ــا
ّ
إل ــى ان ـت ـخــابــات ف ــي اإلق ـل ـي ــم ،م ـب ــررًا ب ــأن
«ه ــذه ال ـخ ـطــوات األولـ ــى ال ـتــي ن ـقــوم بها
مل ـنــع ال ــذي ــن ك ــان ــوا م ـســؤولــن ح ـتــى اآلن
(ال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة ال ـكــاتــالــون ـيــة) عن
مــواص ـلــة تـصـعـيــد ال ـع ـص ـيــان» .وأض ــاف
«نـحــن كــاسـبــان كــان الـيــوم حــزيـنــا ،طغى
خ ــال ــه الــام ـع ـقــول ع ـلــى ال ـق ــان ــون ّ
ودم ــر
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي كــاتــالــون ـيــا» .وتــابــع
ّ
بالقول إن الوضع «محزن ومؤلم ومقلق»،
ّ
م ــؤك ـدًا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن اإلج ـ ــراءات
الـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة «ال تـهــدف الــى
تعليق الحكم الذاتي (وفق املادة  155من
الدستور) بل إلى إعادة القانون والوفاق»
في كاتالونيا.
وق ـب ــل مـجـمــل هـ ــذه ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي من
املتوقع أن تأخذ إسبانيا نحو مواجهة
م ـج ـهــولــة األفـ ـ ــق ،ك ــان ــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
اإلسبانية قــررت توجيه تهمة العصيان
إلــى بيديغمونت ،ومــن املتوقع أن تتخذ
املحكمة قــرارًا بشأن قبول التهمة ضده،
ف ـي ـمــا ي ـع ــاق ــب الـ ـق ــان ــون اإلسـ ـب ــان ــي عـلــى
جريمة «العصيان» بالسجن مــدة تصل
إلى  30عامًا.
وم ــن بــن اإلج ـ ــراءات األخ ــرى الـتــي أعلن
ع ـن ـه ــا راخ ـ ـ ـ ـ ــوي ،إق ـ ــال ـ ــة مـ ــديـ ــر ال ـش ــرط ــة
اإلقليمية الكاتالونية وممثلي الحكومة
الكاتالونية في مدريد وبروكسل وإغالق
«امل ـم ـث ـل ـي ــات» ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة ف ــي ال ـعــالــم
باستثناء بروكسل.
وعالوة على إقالة جميع أعضاء حكومة
إقليم كاتالونيا ،قــال راخــوي إن مهمات
حـكــومــة كــاتــالــونـيــا سـتـتــوالهــا «هـيـئــات
ّ
تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية»،
لكن «مبدئيًا من قبل الوزارات (الوطنية)،
ما دام هذا الوضع االستثنائي مستمرًا».
وبموجب اإلجــراءات التي كانت املقترحة،
سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا
«م ــوس ــوز دي ـ ـس ـ ـكـ ــوادرا» ،ال ـ ــذي ي ـضــم 16
ً
ألف عنصر ،تحت سلطة مدريد مباشرة،
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فيما طلب راخوي إمكان استبدال عناصر
شرطة كاتالونيا إذا لزم األمــر« ،بعناصر
من قوات أمن الدولة» ،أي الشرطة الوطنية
والحرس املدني.
وس ـ ـبـ ــق أن وض ـ ـعـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ــال ـي ــة
اإلق ـل ـيــم ت ـحــت ال ــوص ــاي ــة ف ــي أيـ ـل ــول ،في
محاولة ـ لكن من دون جدوى ـ ملنع إجراء

مشكلة راخوي
هي أن الدولة
اإلسبانية غير موجودة
فعليًا في كاتالونيا

رفض أوروبي
وأميركي
توالت املواقف الدولية واألوروبية
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة إلع ـ ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـق ــال
ّ
واملشددة على «وحدة
كاتالونيا،
إسـ ـب ــانـ ـي ــا» .ب ـي ـن ـمــا أك ـ ــد رئ ـيــس
املفوضية األوروبـيــة جــان ـ كلود
ي ــون ـك ــر أن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
لـ ـي ــس بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى «مـ ــزيـ ــد مــن
الـتـصــدعــات» ،أعلنت أملــانـيــا عدم
اعترافها بإعالن إقليم كاتالونيا
استقالله مــن جــانــب واح ــد ،وفق
م ـ ــا صـ ـ ـ ـ ّـرح ب ـ ــه مـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أن ـج ـيــا
ميركل .وفي باريس ،أكد الرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
«دع ـمــه ال ـكــامــل» لــرئـيــس الـ ــوزراء
اإلسـبــانــي مــاريــانــو راخـ ــوي ،من
أج ـ ــل «اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام» دول ـ ـ ــة ال ـق ــان ــون
فــي إسـبــانـيــا ،فــي مــوقــف كــررتــه
بريطانيا.
أم ـيــرك ـيــا ،رأت وزارة الـخــارجـيــة
أن كاتالونيا «جــزء ال يتجزأ من
إس ـب ــان ـي ــا» ،م ـع ــرب ــة ع ــن دعـمـهــا
إجـ ـ ـ ــراءات م ــدري ــد إلبـ ـق ــاء ال ـبــاد
«قوية وموحدة».

االس ـت ـف ـتــاء ح ــول االس ـت ـق ــال ،الـ ــذي نظم
فــي  1تـشــريــن األول ،رغ ــم حـظــر الـقـضــاء
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي لـ ــه (وتـ ـبـ ـق ــى هـ ـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة
ســاريــة) .وتطالب ،اآلن ،بسلطة ممارسة
كــل الصالحيات املــالـيــة فــي شــق املــوازنــة
والضرائب لضمان أال يذهب أي من املال
الذي ُي ّ
حصل من الضرائب املحلية ،أو من
املبالغ التي تحولها مدريد إلى املنطقة،
لتمويل جهود االنفصال .ويريد راخوي
تــولــي «مهمات حكومة إقليم كاتالونيا
في مجال االتصاالت ّوالخدمات الرقمية».
إال أن م ــا ك ــان ق ــد حـ ــذر م ـنــه ال ـعــديــد من
املـحـلـلــن ق ــد ي ـكــون ال ـس ـبــب وراء إع ـطــاء
حـكــومــة كــاتــالــونـيــا ثــاثــة أي ــام للتراجع
عن االستقالل ،ذلك أن تطبيق املــادة 155
م ــن ال ــدس ـت ــور اإلس ـب ــان ــي س ـت ـكــون دون ــه
عقبات كثيرة ،منها ما ينطلق من الواقع
الكاتالوني ،وغيرها ما يتأتى من الواقع
اإلسـ ـب ــان ــي الـ ــراهـ ــن .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
أش ـ ــارت صـحـيـفــة «إل بــاي ـيــس» إل ــى أنــه
«إذا كــان من الصعب إعــان (املــادة ،)155
ً
فــإن تطبيقها سيكون مستحيال» ،وذلك
بــاعـتــراف أحــد كبار املـســؤولــن اإلسـبــان،
م ــا ي ــوض ــح عـ ــدم ال ـي ـق ــن ال ـ ــذي ش ـع ــر بــه
ماريانو راخ ــوي ،فــي مــا يتعلق بفعالية
اإلج ـ ــراء ال ــذي ك ــان يتمنى مــن خــالــه أن
يعيد النظام الدستوري إلى تلك املنطقة.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان باإلمكان
تطبيق هذه املــادة التي لم ّ
تطبق سابقًا،
إذ إن الصحيفة أش ــارت فــي ه ــذا املـجــال
إلى «املقاومة السلبية واملقاومة الفاعلة»
التي قد ّ
تطبقها الحكومة الكاتالونية.
«املشكلة الحقيقية فــي مــا يتعلق بإقالة
حكومة بيديغمونت ،هــي املـقــاومــة التي
يمكن أن ّ
يفعلها موظفون عـ ّـامــون ،كبارًا
وصـ ـغ ــارًا» ،ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر الـصـحـيـفــة.
أمـ ــا الـ ـن ــوع اآلخ ـ ــر م ــن املـ ـق ــاوم ــة ،فيمكن
أن ي ـت ـم ـظ ـه ــر فـ ـ ــي تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ض ـخ ـمــة
واحتجاجات لعرقلة تطبيق املادة .155
مــن جـهــة أخ ــرى ،ف ــإن املشكلة األســاسـيــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى راخـ ـ ـ ـ ــوي ت ـك ـم ــن ف ـ ــي أن
«الــدولــة اإلسـبــانـيــة غير مــوجــودة فعليًا
فــي كــاتــالــونـيــا ،وه ــذه مشكلة هيكلية».
وكما تشرح جامعات برشلونة األمر ،فإن
«حضور الدولة اإلسبانية في املنطقة هو
اسمي بحت ،ومحصور بمكتب الضرائب
ً
واألم ـ ـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» .ف ـض ــا ع ــن ذل ــك،
ف ــإن «قـ ــوة ال ــدول ــة اإلس ـبــان ـيــة أسـطــوريــة
أك ـثــر مـنـهــا فـعـلـيــة» ،تـضـيــف الصحيفة،
مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن ـ ـ ـ ــه «ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـلـ ــى األزم ـ ـ ـ ــة
ال ـكــاتــالــون ـيــة ،تـمــر الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة
بـ ــأزمـ ــة س ـل ـط ــة ووظـ ـيـ ـف ــة ،وذل ـ ــك بـسـبــب
تحويل السلطات إلــى املناطق ،وانتهاج
سياسة الخصخصة».
(األخبار)

