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وفاعل
ً
يعد صعود الصني عىل املرسح الدويل بوصفها قو ًة عظمى
كب ًريا يف السياسة الدولية ،بعد انعزا ٍل دام عقو ًدا طويلةً ،أم ًرا الفتًا
ومث ًريا ويستحق الدراسة والبحث من دون شك .فال مير يوم من
دون أن تتص ّدر أخبار هذا البلد العريق بتاريخه الحضاري النرشات
الدولية اإلخبارية ،وبخاصة يف السنوات األخرية .فقد بات للصني
حضور وازن يف العالقات الدولية ،ليس بفضل فاعليتها االقتصادية
املتزايدة يف االقتصاد الدويل واخرتاقها لألسواق العاملية فحسب ،وإمنا
أيضً ا باضطالعها بأدوار سياسية ودبلوماسية غري مألوفة يف تحركاتها
عىل مستوى األزمات اإلقليمية.
وقد لفت هذا الصعود انتباه شعوب الرشق األوسط بخاصة ،مع
دخول الصني عىل خ ّط األزمة السوريّة إىل جانب روسيا وريثة االتحاد
السوفيايت وذات التقاليد العريقة يف التدخل يف األزمات الدولية
والتموقع يف تناقضاتها وتحالفاتها املحلية .غري أ ّن حضور الصني
املتزايد شغل اهتاممات الناس جمي ًعا حتى العاديني منهم ،وبخاصة
يف بعض البلدان التي تشكلت فيها صورة سلبية "للوحش" الصيني
الذي يبتلع أرزاق صغار التجار من خالل إغراق األسواق بالبضائع
الرخيصة واملــزورة ،كام يحدث ألمثالهم يف البلدان الرأساملية
املتقدمة .وقد أدى اإلعالم دور املح ِّرض عىل كراهية الصينيني عرب
تصويرهم عىل أنهم "مافيات" تحرتف رسقة منتجات اآلخرين ،وتقوم
بتزويرها وبيعها بأبخس األمثان ،مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد
رضرت كث ًريا من املنافسة
للصحة العامة واستقرار فئات اجتامعية ت ّ
الصينية غري العادلة وغري املرشوعة.

صعود اقتصادي
ورهانات الدور الدولي
ال شك يف أ ّن الصني حققت يف السنوات األخرية حضو ًرا الفتًا يف السياسة
الدولية بفضل متكّنها من تحسني أدائها االقتصادي واإلسرتاتيجي .وقد
جاء كل ذلك بفضل االنعطافة التاريخية الكربى التي شهدها هذا
البلد العظيم ابتدا ًء من الربع األخري من القرن العرشين؛ وتجلت يف
ٍ
تحديث مطّر ٍد للبنى االقتصادية والثقافية والعلمية ،وأمثرت
عملية
يف النهاية عن ارتفا ٍع يف مستوى الروح املعنوية للشعب العامل ،عىل
الرغم مام شكلته إصالحات عام  1978من ارتدا ٍد عن منط االقتصاد
االشرتايك املخطّط ،وبداية ظهور رأساملية جديدة مبالمح صينية
عجيبة .وليس غري ًبا أن تعرف الصني مثل هذا التحول املذهل يف
األداء االقتصادي؛ فهي وريثة حضارة عريقة كانت لقرون من الزمن
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أقوى وأمكن من الحضارة الغربية يف ما يتعلق باستخدام العلوم،
وبخاصة التطبيقية والتقنية منها ،قبل أن تتخلف عنها بسبب العجز
عن مواكبة نتائج الثورات العلمية الحديثة التي تف ّجرت بالغرب
األورويب؛ نتيجة املناخ السيايس الداخيل الذي عطّل حريات البحث
العلمي والفكري ،وك ّرس الجمود العقيل والتقوقع يف املايض.
وقد كان للصدمة الناتجة من الغزو الغريب للصني بداية من القرن
الثامن عرش وقع كبري يف نفوس قيادات األمة الصينية وعقولها،
املنقسمة واملتناحرة داخل ًيا ،ما دفعهم إىل االستنتاج بأ ّن تخلّف
البلد وتعطّل مسريته الحضارية هو نتيجة مركبة لتخلّف البنى
والهياكل االجتامعية والتنظيمية وتصلّب الثقافة التقليدية وتح ّجرها.
وقد عمل هؤالء بداية من ثورة  1911مرو ًرا بحركة  4أيار /مايو
 1919والثورة الشيوعية الكربى وليس انتهاء بإصالحات  ،1978عىل
تقليم أظافر التقليد املنغلق واملتصلب ،وأساسه الثقايف املتمثل يف
الكونفوشيوسية ،وعىل فسح املجال أمام القوى التحررية للرشوع
يف تنفيذ برنامج تحديث واسع للمجتمع الصيني عىل مدى طويل
رشّ ح البلد لتب ّوء مكانته بني قوى عظمى ،وإعادة التألق واإلشعاع
الحضاريني له.

ويف العقود الثالثة املاضية ،عززت الصني مكانتها يف منطقة الرشق
األوسط وأفريقيا ،مرتكزة عىل أداء اقتصاد رأساميل يعتمد عىل
التجارة الخارجية ،وأجربت عىل اتباع سياسة خارجية فعالة لضامن
الحصول عىل الطاقة واملواد الخام األخرى ،وكذلك حامية وجودها
يف األسواق لترصيف بضائعها املصنعة .ومن ث ّم ،أصبحت الصني أكرب
رشيك تجاري يف املنطقة ،وأكرب مستورد للنفط منها ،وبخاصة مع
انخفاض واردات الواليات املتحدة من املنطقة بنسبة  50يف املئة.
كام أصبحت أكرب مستثمر أجنبي يف كل من إيران والعراق ،خاصة
صناعة األسلحة اإليرانية .فمصنع الصواريخ يف إيران ،بوصفه أحد
فضل عن مشاركتها
أكرب املصانع من نوعه يف العامل ،أنشأته الصني؛ ً
يف مشاريع كربى للهندسة املدنية يف عرشات الدول ،مبا يف ذلك
السعودية والجزائر ،وتعزيز وجود البحرية الصينية يف املياه الدولية
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ملنطقة الخليج والبحر األحمر وخليج عدن ،ووجودها ضمن قوات
األمم املتحدة يف لبنان ،وإقامة عالقات وثيقة مع القوات املسلحة يف
عدد من البلدان الرشق األوسطية وبيع األسلحة لها .وسنقف عند
أرقام دالة يف هذا الباب يف فقرة الحقة.
غري أ ّن ما يستشعره الكثري من املهتمني والخرباء هو أ ّن هذا الحضور،
مع أهميته وتطوره امللحوظ ،فإنّه ال يحسم القول بالدور القيادي
للصني يف املنطقة؛ إذ من السابق ألوانه الحكم عىل هذا الدور يف
ظل انتهاج الصني الحذر يف سياستها الخارجية بسبب ثقافة نخبتها
الحاكمة املتوجسة من الخارج كمصدر للخطر ،وعدم حاجتها املاسة
للتجارة الخارجية واعتامدها عىل اقتصاد قاري ميكنها من إنتاج كل
يشء .إذ يالحظ أ ّن الصني تنتهج سياسة تحاول التقليل من االعتامد
عىل املصادر الخارجية للطاقة واملــواد األولية ،وتتجنب التورط
يف النزاعات والرصاعات خارج مجالها القومي ،وتتوخى الكثري من
املرونة يف التموقع يف بعض امللفات الحساسة ،مثل امللف اإليراين،
معتمدة عىل توجيه حلفائها وأصدقائها ،أكرث من اللجوء إىل "التحرش"
واالستفزاز والوقوف املتصلب إىل جانب الحلفاء.
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عكس الحضور املتصاعد للصني يف املرسح الدويل أيضً ا اهتامم مراكز
البحوث بدراسة هذا البلد تاريخًا وحضار ًة وثقاف ًة واقتصا ًدا؛ ما أتاح
هائل من األعامل والدراسات
كم ً
أمام املهتمني وأصحاب القرار ً
لتكوين صورة أولية وأساسية عن طبيعة التكوين التاريخي للصني،
وأسباب صعودها القوي وخصوصية نظامها االجتامعي والدميغرايف،
وغريها من املعطيات الرضورية لفهمٍ إسرتاتيجي لهذا الحضور .غري
أ ّن هذا يبقى صحي ًحا بالنسبة إىل الغرب أكرث من العرب واألفارقة؛
الهي ومل يكن كذلك يو ًما ،وبهذا يقول
فالتفكري يف الصني ليس باألمر ّ
الباحث واملؤلف املغريب أحمد الحاريث ،صاحب كتاب الصني  -عامل
واإلنسان الجديد؛ بأ ّن ذلك يتطلب جه ًدا علم ًيا كب ًريا ومغامر ًة
استشكالية قد تكون متعبة ،غري أنها ،بالنسبة إىل العرب واألفارقة
عىل وجه الخصوص ،أضحت رضورية لولوج مناطق بحث كانت
حتى وقت قريب من احتكار الغربيني ،واستثامر مزايا هذا النوع
من البحث العلمي للتمكّن من مسالك الذكاء اإلسرتاتيجي والخروج
بالعقل العريب واألفريقي من املحلية ونزعة االنغالق عىل الذات،
واالنفتاح عىل دروب الوعي العاملي وإعادة التفكري يف العامل خارج

143
األطر السائدة يف الغرب املهيمن ،ونظرته املريبة يف أغلب األحيان
لبلد مختلف عنه عىل نحو الفت.
هذا الكتاب الذي سنعرض بعض أفكاره وأطروحته يف هذه الورقة،
كم وكيفًا ،والتي تجعل من
يعترب من األعامل النادرة والقليلة ج ًدا ً
الصني موضوع تفكريٍ وتأملٍ واستشكا ٍل لتاريخها وفاعليتها االقتصادية
يف عاملنا املعارص .وهو مثرة ٍ
ٍ
لباحث تابع عن كثب تطور
جهد فردي
التجربة الصينية املعارصة وانشغل بخصوصيتها ليس انطالقًا من
مواد البحث العلمي وأدواته فحسب ،وإمنا أيضً ا بهواجس املالحظ
التاريخي واملنشغل بأسئلة التح ّرر السيايس .يشتمل الكتاب عىل 246
صفحة ،ويتوزع عىل قسمني وستة فصول ،إضافة إىل مقدمة وملحق
ببليوغرايف.

الصين والمســيرة الطويلة إلى
األمــام :منعطفــات وإصالحات
وإنجازات
أخطأت الصني موعدها مع التاريخ مرات عديدة حني كانت عىل
مرمى حجر من أن تصري قوة دولية تفرض نفسها وسيطرتها عىل
العامل .ففي مطلع القرن الخامس عرش كانت هذه اإلمرباطورية
الرشقية متتلك أكرب أسطول بحري يف التاريخ ،ما كان يسمح لها
بالرتبع عىل عرش العامل .بل إ ّن حمالتها البحرية كانت ترشحها
الكتشاف العامل الجديد قبل أن يفعل ذلك الغرب ،والذي كان ال
يزال يتلمس طريقه إىل عرص الحداثة وسط ظالم وتأخر خيّم عىل
بلدانه قرونًا عديدة .لك ّن الصني فوتت عىل نفسها هذا الخيار ،مع
أنها امتلكت يف العهد اإلمرباطوري لساللة "مينغ" أكرب سالح بحري يف
الكون من حيث الحجم والهالة والفخامة ،وهو ال يزال يثري إعجاب
املؤرخني وعلامء اآلثار إىل اليوم .فالحمالت والكشوفات البحرية
خصوصا التي غطت بحا ًرا ومحيطات وجز ًرا بعيدة عىل تخوم
للصني،
ً
القارتني اآلسيوية واألفريقية والخليج والبحر األحمر والقطب الجنويب
وسواحل أسرتاليا ،وبعضها تحقّق يف عهد اإلمرباطور "يونغل" ،مل تكن
بغرض البحث عن الخريات املادية والهيمنة الجيوسياسية ،بقدر
استعراض عظمة البلد وهيبته وانتزاع االعرتاف بذلك .ويذكر املؤلف
يف هذا الباب أ ّن أهم الرحالت والحمالت البحرية التي متت ما بني
الفرتة  1405و ،1433قادها األمريال "زينغ هي" ،والذي تقول مصادر
إنه مسلم ،ورمبا يكون هو أول من اكتشف أمريكا قبل كريستوفر
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كولومبوس .وقد كشفت جميعها ،مع ما صاحبها من مغامرات
واستطالعات ضخمة ومبهرة ،عن قوة البحرية الصينية والتفوق
الكاسح للصينيني يف مجال املالحة وعلومها وصناعة السفن .وبسبب
ابتعادها عن مشاغل الهيمنة السياسية واإلسرتاتيجية وتقوية نفوذها
االقتصادي ،مل ترتدد الصني أثناء تألق مالحتها يف اتخاذ قرار غريب
بتوقيف حمالتها البحرية ،ما وضع ح ًدا لسياسة االنفتاح الخارجي
للبلد وانغامسه من جديد يف انعزاليته التقليدية ،بل وتدمري أسطولها
البحري والتخيل عن صناعة السفن .ومن سخرية األقدار أ ّن ما صنعه
الصينيون من أدوات املالحة املتطورة ووسائلها سيكون من نصيب
الغرب الغازي الذي لن يرتدد يف استعاملها لغزو الصني وإخضاعها
لسيطرته مبوجب معاهدات ظاملة أو حروب طاحنة ،لتفقد بعدها
سيادتها وكرامتها ،التي حرصت عىل إبرازها أمام العامل طوال سنوات
املجد البحري.
كان عىل الصينيني أن ينتظروا قرونًا بعدها ليستعيدوا مرة أخرى
الشعور بعظمة أمتهم وكربيائها ،خاصة ملا بلغت اإلهانة ح ًدا ال يطاق
يف العرص الحديث إثر االحتالل الياباين ألرايض الصني ،وبعد سلسلة
من الحروب والثورات الداخلية التي أعقبت أفول عهد آخر ساللة
حاكمة (كينغ) ،وخلفت آثا ًرا مدمرة عىل املجتمع واالقتصاد .وكانت
ثورة  1911بقيادة سان ييت-سني قد مثلت طفرة نوعية يف التاريخ
الحديث للصني ،بنجاحها يف إرساء نظام جمهوري عىل أنقاض النظام
اإلقطاعي املنهار ،ومبا تالها من أحداث ثورية ومواجهات عنيفة من
أجل السلطة بني أمراء الحرب ،أفسحت املجال لربوز تجارب ثورية
جديدة ،خاصة بعد الحرب العاملية األوىل التي وضعت البالد يف
موقف كاريث استشعرته نخب املثقفني والربجوازية الحرضية يف وقت
مبكر ،ليكون بذلك بداية مسلسل طويل من الرصاعات السياسية
واأليديولوجية والعسكرية الدامية بني أجنحة الحركة التحررية ،ت ّوجت
بداية حرب أهلية استمرت إىل غاية غزو شامل الصني ومنشوريا من
قبل القوات اليابانية عام  .1931عىل أن ذلك مل يح ّد من الرصاعات
الداخلية ،خاصة بني الجناح الشيوعي املتنامي برسعة كبرية ،وورثة
الكومينتانغ ،إىل أن بدأت الحرب الصينية  -اليابانية الثانية (-1937
)1945؛ إذ أعيد بناء الجبهة الوطنية لتحالف الجناحني املتحاربني
ملواجهة العدو املوحد .غري أ ّن الجبهة رسعان من انفرطت من جديد
إثر هزمية العدو املشرتك (اليابان) مع نهاية الحرب العاملية الثانية
عام  ،1945لتبدأ حرب أهلية جديدة انتهت هذه املرة بنرص مكني
وحاسم للشيوعيني الذين أمكنهم أخ ًريا السيطرة والتحكم يف مجموع
الرتاب الوطني للبلد الشاسع عام  1949بإعالن قيام جمهورية الصني
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الشعبية ،باستثناء الجزء الذي هرب إليه تشانغ كاي-تشيك ليعلن
منه جمهورية الصني الجديدة (التايوان).
وها هي الصني الشعبية املت ّوجة أخ ًريا بعد قيام الجمهورية الجديدة
كقوة دولية صاعدة تستعيد ماضيها املجيد بوصفها وريثة إحدى
أعرق الحضارات وأكرثها تقد ًما يف العامل .ولكن هذه املرة بوصفها
أمة موحدة أيضً ا مرشحة ألداء دور تركيبي يجمع بني مكاسب
الحضارة الغربية وما تزخر به حضارات الرشق من مؤهالت وطاقات
تأهيل من بني
ً
(ص  .)116فهل هي مصادفة أن تكون الصني األكرث
حل تناقضات عاملنا املعارص
قوى الرشق وحضاراته لتويل مهامت ّ
واالستجابة لتطلعات اإلنسانية نحو ٍ
غد أفضل ،أم أ ّن األمر ال يعدو أن
يكون تحصيل مميزات ذاتية تف ّوقت بها الصني عىل بقية الحضارات
املجاورة يف الرشق القديم؛ األقىص منه واألدىن؟
تذهب إجابات املؤرخني والخرباء ،كام مؤلف الكتاب ،إىل اعتبار
مكانة الصني اليوم يف العامل ،وما يبرش به صعودها املتواصل ،كقوة
جيوسياسية واقتصادية كاسحة ،من آمال يف إعادة بناء رصح حضارة
عاملية جديدة وبديلة من العوملة الطاغية و"املتأمركة" ،هو بالفعل
نتاج مميزات ينفرد بها هذا البلد العظيم عىل أكرث من صعيد،
فضل عن ذكاء قيادته السياسية ومتتعها بحس إسرتاتيجي رفيع،
ً
وقوة ارتباط جالياته يف العامل بالوطن األم .ويف ما ييل بعض املزايا
وتفس جز ًءا من مسريتها الطويلة
والخصائص التي متتاز بها الصني ِّ
نحو التقدم والتألق الحضاريني.

 .1البنية الديمغرافية والموارد الطبيعية
يرصد آخر إحصا ٍء عامٍ لسنة  2010عدد سكان الصني بنحو 1.335
مليار نسمة ،مع استثناء الجهات اإلدارية الخاصة مثل هونغ كونغ
وماكاو وإقليم تايوان؛ إذ بلغ عدد السكان الحرض  662مليون نسمة
بنسبة  46.59يف املئة وعدد القرويني  713مليونًا بنسبة  53.41يف
املئة ،فيام يبلغ عدد األشخاص البالغني  65سنة فام فوق نحو 113
مليونًا بنسبة  8.5يف املئة ،وذلك حسب املكتب الوطني لإلحصاء
الصيني .وميثل سكان الصني خمس سكان األرض مبعدل تزايد سنوي
يبلغ  0.56يف املئة مقابل  1.19يف املئة يف العقد السابق؛ فيام يظل
أغلب السكان شبابًا عىل الرغم من بروز عالمات الشيخوخة مع
ارتفاع نسبة متجاوزي س ّن  60سنة إىل  13.26يف املئة ،بعدما كانت
يف حدود  33.10يف املئة قبل عرش سنوات ،أي بنسبة زيادة بلغت
 28.36يف املئة .أما مستوى التم ّدن فقد عرف تسار ًعا ملحوظًا ،إذ
قارب نسبة  50يف املئة ( 49.7يف املئة)؛ أي بنسبة تزايد بلغت 37.7
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مقارنة مع عام  ،2000عندما مل يتجاوز املعدل نسبة  37.67يف املئة.
وقد تم التحكّم يف التزايد الدميغرايف بشكل ملحوظ مع اعتامد
التوجيهات اإلصالحية لـ "دينغ هيساوبينغ" ،وس ّن سياسة الطفل
الواحد وإخضاع التخطيط العائيل ملقتضيات التنمية االقتصادية
بتناغم مع التحديثات األربعة .وهو الذي شكل منعطفًا يف هذا
االتجاه ابتدا ًء من عام .1980
أما نسبة السكان النشيطني فقد تجاوزت  798مليون نسمة بنهاية
عام  2009حسب اإلحصائيات الرسمية ،مع استثناء الجهات اإلدارية
املشار إليها سابقًا ،مسجلة بذلك نسبة زيادة  2.5يف املئة تقريبًا
مقارنة مع عام  .2005وقد بلغ العدد اإلجاميل للعامل  780مليونًا،
يعيش  40يف املئة منهم يف املدن ،فيام تدور نسبة البطالة يف حدود 4
يف املئة .وتظل الوحدات اإلنتاجية اململوكة للدولة والجامعات األكرث
تشغيل لليد العاملة ،بينام املقاوالت الخاصة يف منو متزايد بحيث
ً
بلغ عدد املدمجني فيها  86مليون شخص مع إضافة  66مليون فرد
يعملون لحسابهم الخاص ،مبا مجموعه  152مليون عامل ،مقابل
 228مليونًا تستوعبها املؤسسات والوحدات يف الدولة وامللكيات
الجامعية والتعاونيات ،فيام يتوزع الباقي عىل الرشكات األجنبية
واملجموعات القابضة والرشكات الكربى واملشاريع املختلطة.
وال يعود الفضل يف ما حققته الصني  -حسب املؤلف  -إىل اتساع
مواردها البرشية فحسب ،وإمنا أيضً ا إىل جودتها وفاعليتها ،بفضل
تطوير منظومة التعليم والقضاء التام عىل األمية وتعميم التمدرس
اإللزامي ،إذ استفاد السكان النشيطون الجدد من مدة تعليم بلغت
 12.4عا ًما يف املتوسط ،يف حني أ ّن معدل حائزي الشهادات الجامعية
ارتفع بني عامي  2001و 2009من  110إىل  568مليونًا .ومع نهاية
تأهيل وكفاءة  114مليونًا؛ ما
ً
عام  ،2008بلغ عدد األشخاص األكرث
يشكل قاعدة نخبة عالية التكوين ورفيعة املستوى وقادرة عىل
استثامر قدراتها ومؤهالتها وكفاءاتها يف مختلف الحقول والنشاطات
وفضاءات اتخاذ القرار ذات الطابع اإلسرتاتيجي .ويضاف إىل ذلك
عوامل أخرى ،مثل ارتفاع مستوى الدخل والتغطية الصحية والحامية
االجتامعية وتوزيع الــروات .وعىل الرغم من بروز التفاوتات
االجتامعية وتفاقمها ،فإ ّن نسبة منو الدخل مل ترتاجع؛ إذ يبلغ املعدل
السنوي ما بني  7و 10يف املئة عىل التوايل يف الوسطني الحرضي
والقروي.
وقد أدت املوارد الطبيعية الضخمة واملتنوعة التي تتوافر عليها الصني
دو ًرا ال يستهان به يف ما وصلت إليه من تقدم ومنو ،بفضل مساحة
فضل عن التطور املذهل الذي تحقّق عىل مستوى
البالد الشاسعةً ،
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البنى التحتية والتجهيزات األساسية والشبكة االتصاالتية املتنوعة
الخدمات ،وتطوير أنظمة التعليم والرتبية والتكوين العرصيني .وتعد
األرقام يف هذا الباب غنية عن كل تعليق ملن أراد التأمل واملقارنة
(انظر الصفحات  127-122يف الكتاب).

 .2النظام السياسي من الثورة إلى اإلصالح
عىل مستوى املؤسسات السياسية التي ما فتئت تثري الجدل والخالف
بني أنصار التجربة الصينية الحديثة وأعدائها يف الداخل والخارج،
يس ّجل الباحث أ ّن نظام الدولة الحايل يف الصني ،وريث آالف السنني
من عمر النظام اإلمرباطوري ،يعد مثرة االصطدام مع الغرب الغازي
ابتدا ًء من القرن التاسع عرش وانتشار األفكار الثورية التي هزت أركان
العهد القديم ،وحملت الصني إىل عهد جديد ال يخلو من سامت
خصوصية شديدة الصلة بالرتكيبة التاريخية والنفسية والثقافية
لإلنسان الصيني ،مع نجاح الثورة الشيوعية وقيام جمهورية الصني
الشعبية .فبعد وفاة ماو تيس تونغ عام  ،1976وضع شو إن الي اللبنة
األوىل ملا عرف باإلصالحات الكربى التي وضعت الصني عىل سكة عهد
جديد من التطور السيايس واالقتصادي الشامل ،والتي توىل قيادتها
وتنفيذها دينغ هيساوبينغ .تبلورت يف هذه املرحلة سياسة بناء
"اشرتاكية ذات خصوصية صينية" ،عامدها التجديد والتفتح والتقدم
االقتصادي ونهج دبلومايس جديد يرتكز عىل مناهضة الهيمنة
وحامية السلم الدويل ،فيام فرض إيقاع منو اإلصالحات وتقدمها يف
املجال االقتصادي (مع إصدار قانون الرشكات املختلطة الذي يسمح
لرأس املال األجنبي باملساهمة يف حدود  49يف املئة والتحريض
عىل االغتناء وس ّن سياسة تصديرية ابتدا ًء من عام  1984وإحداث
املناطق االقتصادية الخاصة واعتامد سياسة بلد واحد بنظامني)،
االنتقال إىل املوجة الثانية من اإلصالحات بد ًءا من عام  1992يف
االتجاه نفسه ،والظهور الرسمي ملفهوم "اقتصاد السوق االشرتايك".
وقد اعتمد نجاح هذه اإلصالحات عىل الدراسة الدقيقة واتباع خطة
إسرتاتيجية شاملة تقوم عىل الواقعية والحذر والفاعلية والتد ّرج يف
التطبيق ،ما مكّن الصني من بلوغ األهداف املركزية املخطط لها قبل
انتهاء اآلجال املحددة من دون تغيري يف الوسائل املعتمدة .ففي
وقت وجيز ،استطاعت الصني تحقيق طفرة كبرية يف تاريخها وانتقال
هادئ ومتحكم فيه ،ساعد عىل فرز منوذج من التنمية يجمع بني
مزايا االقتصاد املركزي املخطط ومردودية السوق .فرض هذا التحول
بالرضورة البحث له عن تكييفات مؤسساتية وسياسية وأيديولوجية.
فعىل الرغم من استمرار الحزب الشيوعي وحي ًدا يف الحكم باملرجعية
التاريخية نفسها التي تأسس عليها واملنصوص عليها يف أدبياته
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ووثائقه الرسمية ،فإ ّن واقع الحال يشري إىل ابتعاد الحزب عن مكاتب
الدولة ،باستثناء الجهاز الحكومي ،وتراجع ظاهرة الزعامة والقائد
الواحد ،وإعالن الحزب رغبته يف تأسيس جبهة سياسية عريضة
ومفتوحة عىل القوى الدميقراطية.

 .3المنجزات
كانت مثرة اإلصالحات الكربى مبهرة بجميع املعاين؛ فمستوى الناتج
الداخيل العام ارتفع منذ عام  1978مبعدل الضعف بعد عقد من
الزمان ،وثالث مرات بعد العقد الثاين ،فيام تضاعف بسبع مرات خالل
عرشين سنة .لقد بلغ عام  1978نحو  147.3مليار دوالر ،يف حني قفز
إىل  307.2مليار دوالر عام  ،1988وبلغ عام  1998نحو  1019.5مليار
دوالر ،أي بنسبة ارتفاع بلغت  108.5و 231.8يف املئة عىل التوايل.
ويف السنوات نفسها ،قفزت نسبة االدخار العائيل اإلجاميل من 55
مليار دوالر إىل  113مليار دوالر ،ثم إىل  422مليار دوالر ،مسجلة
نسبة زيادة  105.45و 273.45يف املئة عىل التوايل .بينام ارتفع معدل
االستثامر من  44مليار دوالر إىل  97مليار دوالر ثم إىل  345مليا ًرا ،أي
بنسبة زيادة متتالية من  120.45إىل  255.67يف املئة.

وبتحقيق معدل منو سنوي بنحو  10يف املئة عىل امتداد ثالثة عقود
متتابعة ،نجحت الصني يف صعود سلم الرتاتبية االقتصادية لدول العامل
برسعة مذهلة إن مل تكن مخيفة ،فتجاوزت دولً غنية كربى مثل
فرنسا وبريطانيا .واعتبا ًرا من عام  2008تجاوزت أملانيا أيضً ا ،فيام
اليابان التي شغلت املركز الثاين منذ عام  1968تركت مكانها للصني
منذ عام  ،2010والتي حلت يف هذا املركز بوصفها قوة اقتصادية
صاعدة عاملية ومنافسة ،ومبستوى ناتج داخيل إجاميل بلغ 5878.6
مليار دوالر ،أي بعد الواليات املتحدة ( 14660.2مليار دوالر) .ويف
عام  2011قارب هذا الناتج  7000مليار دوالر مقابل  15000مليار
دوالر للواليات املتحدة ،فيام مل يتجاوز عند اليابان  ،5800وفرنسا
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حصة الصني يف
 ،2808وبريطانيا  2481مليار دوالر .واملثري أيضً ا أ ّن ّ
االقتصاد العاملي قفزت من  1.8يف املئة عام  1978لتستقر عند حدود
 10يف املئة حاليًا ،وتصاعدت نسبة مساهمتها يف النمو االقصادي
العاملي من  11.8يف املئة خالل تنفيذ املخطط الرباعي ()1989/1985
إىل  23.1يف املئة خالل املخطط الرباعي املوايل ،لتتجاوز يف وقتنا
الحارض نسبة الثلث ،أي مبا يتعدى املساهمة املرتاكمة للواليات
املتحدة واليابان وأوروبا مجتمعة.
وعىل صعيد التجارة الدولية ،تحتل الصني مكانة مهمة ،إذ إ ّن نسبة
التدفقات العاملية لتبادل السلع تزايدت بشكل ملموس من  0.8يف
املئة عام  1978إىل نحو  9يف املئة عام .2008
وعىل امتداد ثالثني عا ًما ارتفع حجم التجارة الخارجية من 20.64
مليار دوالر إىل  2563.26مليار دوالر ،مبا يوازي معدل زيادة يقدر
بـ  124ضعفًا ،أو بنسبة زيادة متوسطة سنويًا تبلغ نحو  411يف
املئة .بينام بلغت الصادرات عام  2008نحو  1430.70مليار دوالر،
والواردات  1132.56مليار دوالر ،وامليزان التجاري  298.14مليار
دوالر.
متيز عام  2009بانكامش غري مسبوق للتجارة الدولية منذ الحرب
العاملية الثانية ،ما أتاح للصني ظروفًا مناسبة لتتحول إىل األمة
التجارية األوىل يف العامل ،بعدما أخذت مكان أملانيا ،وأضحت أول
مص ِّدر يف العامل وثاين مستورِد .ويف هذا املجال ،بلغ الحجم اإلجاميل
للتبادالت الخارجية للبضائع ما مجموعه  2207.54مليار دوالر ،مبا
يف ذلك  1201.61مليار دوالر بالنسبة إىل الصادرات و1005.92
للواردات ،وبفائض  195.59مليار دوالر .ويف السنة املوالية ،وعىل
الرغم من التوقعات املتشامئة ،حقّقت التجارة الخارجية للصني مبلغ
مهم بلغ نسبة  34.7يف
 2970مليار دوالر ،مسجلة بذلك ارتفا ًعا ً
املئة.
مهم يف تط ّور الصني
وقد أدت الجالية الصينية يف الخارج دو ًرا ً
الحديث ،بفضل السلطة والنفوذ اللذين توافرا لديها عىل املستوى
مثل بـ  75يف املئة من الناتج الداخيل اإلجاميل
االقتصادي .فهي متسك ً
لسنغافورة ،و 60إىل  70يف املئة ألندونيسيا وتايالند وماليزيا ،و75
يف املئة من االستثامرات الخارجية يف الصني ،و 70يف املئة من رقم
املعامالت العائد لـ  250من أكرب الرشكات يف الفلبني .وق ِّدر ما يوجد
تحت ترصف هذه الدياسبورا من السيولة بنحو  2000مليار دوالر عام
فضل عن حجم التحويالت املالية نحو الصني التي بلغت عام
ً ،1990
 2009نحو  49مليار دوالر من مجموع التحويالت يف العامل البالغة
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 443مليار دوالر؛ أي بنسبة  11يف املئة .وبلغت االحتياطيات النقدية
رقم قياسيًا عام  2010بنحو  2847مليار دوالر ،بنسبة زيادة
للصني ً
 18.7يف املئة ،مقارنة مع عام  .2009ويف عام  ،2012تجاوزت 3000
مليار دوالر .وتناهز هذه االحتياطيات ثلثي االحتياطيات العاملية؛
ما يعكس الدور الكبري للصينيني يف ما وراء البحار يف متويل االقتصاد
فضل عن دورهم السيايس املهم واملتزايد يف
وإنتاج الرثوات الضخمةً ،
الخارج .وقد وصفت الجاليات الصينية بـ "القبيلة العاملية" نظ ًرا إىل
خطورة ما تؤديه من أدوار القوة السياسية واملالية العاملية .فبفضلها،
متارس الصني اليوم حضورها الالفت ،وترتك بصمتها يف كل مكان ،ما
يجعل الدول تضع لها "ألف حساب" .وهي كذلك تسهم يف تغيري
وجه العامل ،بل إنها أضحت مؤهلة اليوم لتويل قيادة العامل عىل جميع
الصعد .صحيح أ ّن هيمنتها األيديولوجية ال تبدو قريبة ،وال نظامها
السيايس ومنط حكمها كذلك .لكن ،يقول الكاتب ،تزايد نفوذها
وتأثريها يف الخارج يفرض نهج إصالحات سياسية بالداخل وتحديث
وتطوير بنى السلطة وجعلها متامشية مع املعايري القامئة يف مجاالت
الحكامة والدمقرطة.

هل حانت نهاية الغرب وبدأ
العالم القديم يحتضر؟
يقول املؤلف إ ّن العامل القديم الذي ميثله الغرب األورويب يشعر
بالخوف والقلق وهو يرى نفسه متجاوزًا من طرف العامل الجديد
للحداثة .ومع ذلك تقاوم نزعة التمركز األورويب من أجل طرد هذا
الخوف يف محاولة يائسة إلبعاد شبح املوت من أفق غرب بدأت تظهر
فعل
عليه منذ مدة طويلة عالمات الشيخوخة ،إن مل يكن قد دخل ً
مرحلة االحتضار الطويل ،قبل أن يسلم "روحه" للعامل الجديد الذي
متثله القوى الصاعدة مثل الصني والهند والربازيل .فأوروبا فقدت
سيطرتها يف الغرب منذ تحولت إىل تابع ذليل للواليات املتحدة إبان
الحرب الباردة ،وصارت ميدان عمليات الرصاع واملجابهة بني القوى
العظمى؛ الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت ،باستثناء ما مثّلته
حالة أملانيا النازية من ٍ
تحد وخرو ٍج عن الحالة السائدة قبل سقوطها
الكاريث .وزيادة عىل الفكر الوحيد ،تتغذى نزعة التمركز الغريب
من الهواجس الهوياتية داخل أكرث الفضاءات هشاشة عىل مستوى
إدماج اآلخر واستيعابه يف أوروبا ،مثل فرنسا عىل وجه الخصوص.
وتنزع أكرث نحو الشوفينية واالنغالق داخل أطر أيديولوجيا وطنية
ميينية ومتطرفة .ومع اشتداد األزمات املالية واالقتصادية األخرية

147
التي اجتاحت العامل الرأساميل ،وجدت هذه النزعة ضالتها أخ ًريا
يف تجسيد الرش يف التشدد اإلسالمي والصني واملهاجرين .فقد جهد
الخطاب املحافظ يف الغرب األورو-أمرييك عىل تهريب أسباب األزمة
املتفاقمة لنموذجه الرأساميل املعومل يف شكل ليربايل متطرف ،إىل
الخارج بتص ّيد أعداء عىل املقاس .وهكذا وجدنا أنه بعد التشدد
اإلسالمي الذي صنعته أجهزة أمنية ملواجهة امل ّد الشيوعي ،جاء الدور
عىل الصني لريمي الغرب عليها أزماته واختالالت نظامه االقتصادي
واالجتامعي .فمثل قميص عثامن ،أصبحت الصني ودول االقتصادات
الصاعدة وجه ًة مناسب ًة لتصدير هواجس املواطنني ومخاوفهم من
مستقبل مجهول وتحريف النقاش حول أزمة الرأساملية املتوحشة.
وإلضفاء صدقية عىل خطاباتهم ،يركز املحافظون الجدد كل جهدهم
عىل إدانة النموذج الصيني من خالل استثامر ذيك النتهاكات حقوق
اإلنسان املدنية والسياسية وحقوق األقليات الدينية واإلثنية والبيئية
وكلفة اإلنتاج االجتامعية .عىل أنه مل يعد هناك إال القليل ممن
تنطيل عليهم تحيّزات هؤالء األيديولوجية وتج ُّندهم لخدمة أجندات
املجمع الصناعي  -العسكري .فإذا كان من املعقول أن تتج ّند قوى
الرأي العام لفضح االنتهاكات التي ترتكبها األنظمة الديكتاتورية
والشمولية يف مجال حقوق اإلنسان ،فإ ّن أمر تنفيذ الردع يجب أن
يوكل للمؤسسات الدولية املسؤولة ،والتي يعلم الجميع أنها فاقدة
اليوم للوسائل والقوة الالزمة لردع املنتهكني ومالحقتهم ،إال يف حال
توافق مصالح القوى الكربى مع تدخالت مربمجة ،والتي غال ًبا ما
تستهدف وتنشط بجدية عندما يتعلق األمر بعرقلة صعود قوة
جديدة منافسة عىل الصعيد الدويل مثلام يحدث مع الصني حاليًا.
نفس دعم القوى نفسها املهيمنة لديكتاتوريات دموية
وإال كيف ِّ
فائقة الشهرة وعىل نحو علني ،ويف أحيان كثرية ضد الرأي العام
الداخيل .وال تنقص األمثلة يف هذا الباب بالنسبة إىل كل من أمريكا
وفرنسا وبريطانيا مع أنظمة عسكرية وعنرصية مقيتة يف أمريكا
الجنوبية وأفريقيا عىل سبيل املثال.
بالنسبة إىل املؤلف ،ال يبدو من املنطقي أن تطرح املسألة
الدميقراطية يف الصني من دون مراعاة كثافة سكان بلد شاسع
املساحة (خمس سكان العامل عىل مساحة  7يف املئة من األرايض
املعمورة يف األرض) ،وأهمية الثورة االجتامعية التي أنجزتها ببعديها
املزدوج :التحرر الوطني ،والقطيعة مع الرأساملية ،وقبل كل يشء
تخلصها من اإلرث االقطاعي بفضل دعم الفالحني ،ما سمح للصني
ٍ
جديد يقوم عىل نوع من الدميقراطية الشعبية وانتهاج
بإرساء نظامٍ
سبيل مختلف نحو الحداثة .إال أنه ال ينكر مع ذلك أ ّن النزعة
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التسلطية غال ًبا ما تركب مزاعم التم ّيز التاريخي للبلد لرشعنة نفسها
والحفاظ عىل نظام االستبداد الفردي ،وتأبيد نظام مركزي ال يزال
بعي ًدا عن الدمقرطة .هذا عىل الرغم من التق ّدم النسبي الذي تحقّق
عىل مستوى الدميقراطية املحلية بفضل اعتامد جهوية متقدمة .وال
يبدو أ ّن املؤلف مرت ّدد يف كشف خواء الحجة التاريخية التي تلجأ
إليها األنظمة االستبدادية لاللتفاف عىل املطلب الدميقراطي يف بعده
الشامل بدعوى التم ّيز الذايت وسلوك سبيل مختلف للتقدم الحضاري،
وما يرتتّب عليه من رضورة إدانة االنحراف السلطوي للنظام الصيني
عىل غرار ما حصل مع "االشرتاكيات القامئة أو الفعلية" املنهارة
بذريعة رفض الدميقراطية الشكلية .إمنا مثل هذه اإلدانة ال يجب
أن ت ّربر أيضً ا االرتداد عىل املكاسب املتحقّقة ،بتدخل وضغط قوى
رجعية وإمربيالية ال ترتدد يف معاقبة أي منوذج مغاير للتنمية والتقدم
غري النموذج الغريب السائد .وباملقابل ،ال تغفل أيضً ا عن حقائق قامئة
بشأن استفراد الحزب الشيوعي بالحياة السياسية ومتاهيه مع سلطة
الدولة عىل نح ٍو يه ِّدد بتجذّر التطلعات الدميقراطية ،والتي قد تضع يف
النهاية كامل النظام عىل حافة الهاوية ،كام حدث مع البريوقراطيات
السابقة يف االتحاد السوفيايت وملحقاته يف أوروبا الرشقية ،ومن ثم،
التع ّرض لخطر التفتت الداخيل والفوىض الشاملة.
إ ّن الرهان عىل تطور مغاير للصني يف اتجاه دميقراطية "شاملة" ،هو
أيضً ا رهان عىل دور مفرتض لبلد كبري إلرساء دعائم حضارة كونية
فعل من الحضارة الغربية املهيمنة من دون
جديدة لن تكون بديلة ً
أن تتشبع باملثال الدميقراطي .وإال ،فإ ّن خطر االندحار إىل وضع
تغلب فيه السلطوية ويتمكن منه التسلط عىل الحياة السياسية
والعامة ،قد يدخل بل ًدا كب ًريا ومؤث ًرا إىل دائرة املجهول .فهل متيض
الصني قد ًما ،بعد استيعاب مكاسب الحضارة الكونية التي يجسدها
الغرب ،إىل القطع مع ماضيها اإلمرباطوري واستبدادها املايض ،أم
أنها ستعود إىل جذورها العريقة ومصدر أخالقها وتتمسك بحضارتها
األلفية وتنزوي يف حضارتها الرشقية األليفة؟ هذا سؤال ستجيب عنه
فقط األيام القادمة بالتأكيد.

نحن والصين
ملاذا االهتامم اليوم بالصني؟ وكيف ينظر العرب واألفارقة إىل هذا
البلد الكبري ومنوذجه يف التقدم االقتصادي واإلشعاع الحضاري؟ وأي
عالقة يتطلع هؤالء لبنائها مع الصني ،وعىل أي أسس ومعايري؟

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

بعي ًدا عن الهواجس االقتصادية واالعتبارات التجارية الرصف ،فإ ّن
أهم ما مييز عالقتنا  -عربًا وأفارقة  -بالصني ،عىل صعيد النخب
والدول ،هو نوع من الالمباالة والتجاهل يف ظل استمرار حالة من
الفراغ الرهيب عىل مستوى الفكر اإلسرتاتيجي .إ ّن التفكري يف الصني،
يقول املؤلف ،هو اليوم تفكري العامل ،إذ مل يعد من املمكن تجاهل
ما يجري بهذا البلد العظيم وما تفكر فيه األمة الصينية وما تخطط
له وتفعله ،باعتبار ما متثله التجربة الصينية من آفاق واعدة عىل
صعيد بناء حضارة كونية جديدة ،وما تقدمه من دروس ومعان ما
أحوجنا لتمثلها بحكم القرب من الدينامية العاملية التي تتجه نحو
الرشق كبؤرة كون جديد .وال ميكن بأي حال من األحوال االرتكان إىل
األسباب التاريخية والذاتية التي تجعل انخراطنا يف الشأن العاملي أم ًرا
دائم التأجيل ،عىل نحو ما يتصورنا اآلخر الغريب كعاجزين عن تفكري
العامل والتفكري عىل نطاق عاملي ،بل حتى تويل مهامت التفكري يف ما
يخصنا عىل املستوى املحيل.

صحيح أ ّن العاملني العريب واألفريقي ال يزاالن بعيدين عن التأثري يف
مجرى الزمن العاملي بالنظر إىل ثقل التأخر التاريخي الذي تعانيه
بلدانهام ،وتخلف بنى هذه البلدان االجتامعية واالقتصادية واستبداد
نظمها السياسية وتصلب التقاليد داخل مجتمعاتها ،لك ّن الصني هي
األخرى مل ت ُبد استعدا ًدا كافيًا وال فعليًا لبناء عالقة رشاكة إسرتاتيجية
مع هذين العاملني (ص  .)226واكتفت حتى اآلن بالرتكيز عىل
مصالحها االقتصادية أكرث مع البلدان الغنية باملواد األولية ومصادر
وفضل عن ذلك ،أضحت
ً
الطاقة التي هي يف أمس الحاجة إليها.
تدعم أنظمة سلطوية عىل حساب تطلعات الشعوب ،متجاوزة
حيادها الشكيل وسياسة عدم التدخل يف الشوؤن الداخلية للبلدان،
فيام ال تعدو أن تكون بلدان الرشق األوسط وأفريقيا يف الواقع مجرد
إكسسوارات القتصاد العامل الصيني (ص  ،)229وهوامش بعيدة
وفقرية .لكن يفرتض يف الصني أن تترصف كقوة عظمى مسؤولة عن
أفعالها ومدركة للرهانات اإلسرتاتيجية لعالقاتها الدولية ،ومسؤوليتها
العاملية يف تشييد رصح نظام عاملي جديد يحرتم القيم الكونية

مراجعات وعروض كتب
الصين  -عالم واإلنسان الجديد :اليوتوبيا والواقع

الحديثة ويقطع مع أساليب الهيمنة القدمية .لكنها حتى اآلن مل
تبعث بإشارات واضحة يف هذا االتجاه ،وال تزال عىل مستوى سياستها
الخارجية أسرية املامرسات القدمية للقوى الغربية .وكذلك الحال يف
ميدان التعاون االقتصادي ،إذ تترصف بنفس أساليب الغرب وأنظمة
متويله يف عهد الحرب الباردة .وبينام ط ّور الغرب عىل األقل منظومته
يف هذا الباب ،مستحدث ًا معايري دعم املشاريع التنموية (الدمقرطة
واحرتام حقوق اإلنسان والبيئة) ،ووضع آليات صارمة للتتبع واملراقبة
يف حدود معقولة إىل حد ما ،فإ ّن الصني تغمض عينيها عن كل ذلك،
م ْؤثرة منوذج تعاون جنوب -جنوب متحرر من أي رشطية وقائم عىل
رشاكة إسرتاتيجية ،يتفق مع نهجها الرباغاميت وحيادها الصوري الذي
ال يعري أهمية كبرية لطبيعة النظام السيايس لرشيكها االقتصادي.
ولعل هذا ما ينطبق عىل عالقاتها مع دول ديكتاتورية وتسلطية مثل
السودان وإيران وسورية وكوريا الشاملية وقبلها ليبيا .وقد تسببت
الثورات التي أطاحت بعض أنظمة املنطقة (تونس ومرص وليبيا حتى
اآلن) يف إرباك واضح ألولويات السياسة الخارجية للصني ،بل دفعتها
إىل معاداة املسلسل الثوري املتواصل مخافة أن تنتقل العدوى إىل
داخلها.

لقد اختارت الصني منذ انطالق اإلصالحات الكربى لسنوات الثامنينيات
نهج سياسة خارجية ودبلوماسية جديدة هاجسها األساس هو خدمة
مصالحها الحيوية وتنفيذ إسرتاتيجيتها االقتصادية ،برفع كل التحفظات
من النوع األيديولوجي والسيايس يف عالقتها التعاونية مع البلدان
السائرة يف طريق النمو .وابتدا ًء من تسعينيات القرن املايض أولت
أهمية متزايدة للقارة األفريقية والعامل العريب لترصيف إسرتاتيجيتها
الجديدة ،مستحرضة إىل جانب االعتبارات الجيوسرتاتيجية ،ما تحوزه
بلدان العاملني من مواد أولية ومصادر الطاقة .ولهذه الغاية ،أرست
الصني إطا ًرا مؤسساتيًا وقانونيًا لتمتني صالتها باألفارقة والعرب ،من
خالل إنشاء منتدى التعاون الصيني  -األفريقي ابتدا ًء من عام 2000
(عقدت أول دورة يف بكني يف ترشين األول /أكتوبر  ،2000والثانية
بأديس أبابا يف ترشين الثاين /نوفمرب  .)2003وقد أسفر هذا التعاون
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 عىل الرغم من أنه ال يزال محدو ًدا وال ميثل أكرث من  4.3يف املئةمن مجموع التجارة الخارجية  -عن زيادة حجم التجارة الصينية مع
أفريقيا باثني عرش ضعفًا ،من  10.6مليار دوالر عام  2000إىل 127
مليا ًرا عام  .2010وال تزال حصة الصني من التجارة الخارجية األفريقية
متواضعة ومتثل  10و 11يف املئة من مجموع الورادت والصادرات
األفريقية عىل التوايل ،بينام تظل التبادالت التجارية ألفريقيا مع بقية
العامل دامئًا تابعة ألوروبا التي تستحوذ عىل حصة  40يف املئة تقري ًبا،
فيام ترتاوح حصة الواليات املتحدة يف حدود  7إىل  8يف املئة.
وبينام مل تتجاوز االستثامرات املبارشة للصني يف أفريقيا عام 2010
نحو  1280مليون دوالر ،بعدما بلغت  1311مليونًا عام ،2009
وهو ما ميثل أقل من  1.2يف املئة من مجمل االستثامرات الخارجية
مهم من  91.8مليار
املبارشة ،يف حني أ ّن األخرية سجلت ارتفا ًعا ً
دوالر إىل  108.8مليار دوالر بني عامي  2009و ،2010بنسبة زيادة
 18.5يف املئة .ينطبق األمر ذاته عىل عالقة الصني االقتصادية بالعامل
العريب عىل الرغم من التق ّدم النسبي الذي شهدته منذ افتتاح
منتدى التعاون الصيني  -العريب يف القاهرة عام  .2004فالتبادالت
التجارية تضاعفت أربع مرات بني عامي  2004و ،2010وقفزت من
 36مليار دوالر إىل  145مليار دوالر ،مع أنها ال متثل سوى  4.8يف
املئة من الحجم اإلجاميل للتجارة الخارجية للصني .يف حني يالحظ
أ ّن أهم رشكائها يف املنطقة هم من الدول املنتجة للنفط ،وتأيت
يف املقدمة السعودية ،تليها اإلمارات وعامن والعراق والسودان
والكويت ومرص وليبيا ،فيام متثل حصة بلدان شامل أفريقيا نسبة
متواضعة من إجاميل التبادالت التجارية بني الصني والعامل العريب
( 13يف املئة).
أمل يف أن ينجح هذا الفضاء املركب الذي
ومع ذلك ،ال يعدم املؤلف ً
متثله الصني – عامل ،يف إطالق مسلسل بناء عامل أفضل ارتكازًا عىل
قيم وآفاق جديدة تضع يف االعتبار رضورة تجاوز كل عيوب النظام
الحايل ونواقصه ومساوئه ،بدلً من االستسالم لنهج تطوير رأساملية
عاملية عىل أسس أكرث تسلطية وبعيدة كل ًيا عن الروح االشرتاكية
املعلنة لخط "االشرتاكية ذات الخصوصية الصينية" .وال شك يف أ ّن
العرب واألفارقة هم أكرث من سيستفيد من اإلسهام بشكل أفضل
يف صريورة هذا البناء ،واستعادة دورهم الحضاري واستثامر أحسن
ملؤهالت شعوب املنطقة ومقدراتها وما تزخر به بلدانها من موارد
طبيعية وحيوية.

