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ُيبني الكاتب �أ َّن��ه ك��ان متفائ ً
ال من الإ�صالح
االق �ت �� �ص��ادي ال� ��ذي �أط �ل �ق��ه دن ��غ � �ش �ي��او بينغ
ميكن �أن يخفف م��ن قب�ضة احل ��زب وي ��ؤدي
يف النهاية �إىل تغيري �سيا�سي .لكن الأحداث
ال�لاح�ق��ة �أث�ب�ت��ت �أنَّ ه��ذا االف�ترا���ض ُمب�سط
للغاية .حيث مل يكن من املتوقع �أن النجاح
االق�ت���ص��ادي ُي�ك��ن �أن ُي�ع��زز �سيطرة احل��زب
ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة م��ن ال��وق��ت وع��رق�ل��ة التغيري
ال �� �س �ي��ا� �س��ي .وم� ��ع ذل � ��ك ،وب �� �س �ب��ب ال�ط�ب�ي�ع��ة
املفرت�سة ل�ق��اع��دة احل ��زب ال��واح��د ،ف� ��إنَّ هذا
ال�ن�ج��اح االق�ت���ص��ادي ال ُي�ك��ن �أن ي ��دوم� .أم��ا
بالن�سبة للمحللني الآخرين الذين يعتقدون
�أن احل� ��زب �أك �ث�ر دوام � ��ا م ��ن ذي ق �ب ��ل ،ف� ��إن
مت اال��س�ت���ش�ه��اد ب �ه��ا مل تعد
ال �ع��وام��ل ال �ت��ي َّ
ه�ن��اك .فالنمو �آخ��ذ يف التباط�ؤ ،واحل ��زب يف
حالة من الفو�ضى ،لأنَّ القواعد التي و�ضعها
ل�ل�ح��د م��ن احل ��رب ال�سيا�سية ال��داخ�ل�ي��ة قد
ان �ه ��ارت .وت �ق��ود ال�سيا�سة اخل��ارج �ي��ة لبكني
العالقات ال�صينية الأمريكية جتاه ال�صراع.
وقد ب��د�أ الر�ضا من الطبقة الو�سطى يت�آكل
ب���س�ب��ب ال �ت��ده��ور ال�ب�ي�ئ��ي ،و� �س��وء اخل��دم��ات،
وعدم امل�ساواة والف�ساد.
�أما مقولة �إنَّ الأداء املا�ضي ال ي�ضمن النتائج
امل�ستقبلية ،فهذا ال��واق��ع ينطبق �أي�ضاً على
احل � ��زب ن �ف �� �س��ه .وه � ��ذا ي �ع �ن��ي �أن جن ��اح ��ه يف
املا�ضي ال ي�ضمن ب�ق��اءه يف امل�ستقبل .وعند
ال�ت�ف�ك�ير يف م���س�ت�ق�ب��ل احل � ��زب ،ت �ق��دم �أم�ث�ل��ة
ال � ��دول الأخ� � ��رى ر�ؤى ُم �ف �ي��دة ح ��ول كيفية
تفاعل النخب احلاكمة مع البيئات امل ُتغرية.
ق��د ت�ك��ون ال�صني �ضخمة ،ولكنها حمكومة
ب��ال�ب���ش��ر ال��ذي��ن ي �ت �خ��ذون م�ث��ل ن�ظ��رائ�ه��م يف
الدول الأ�صغر ،خيارات تختارها قيود عملية
ميكن التنب�ؤ بها .ويف ال�سيا�سات املقارنة ،قد
ال ُي � ��ؤدي ا��س�ت�خ��دام �أم�ث�ل��ة ل ��دول �أخ ��رى �إىل
نهجا
حتقيق �أف�ضل النتائج ،ولكنه ال ي��زال ً
�أف���ض��ل م��ن درا� �س��ة ��ش�ج��رة ك�م��ا ل��و مل توجد
غابات.
�إنَّ ال�سجل التاريخي لي�س م�شجعاً بالن�سبة
ل �ل �ح ��زب ال �� �ش �ي��وع��ي يف جت �ن ��ب «ف� ��خ ال ��دخ ��ل
امل �ت��و� �س��ط» .وب���ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�ت�ح��دي��ات
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ب�ح�ت��ة ،ي�ق��دم ال�ت��اري��خ نوعني
م ��ن الأف � �ك� ��ار :الأول ه ��و �أن ال��دك �ت��ات��وري��ات
م��ن امل��رج��ح ج��دا �أن تنخف�ض ع�ن��د م�ستوى
ال��دخ��ل امل�ت��و��س��ط .وه ��ذا ه��و ال���س�ب��ب يف �أن�ن��ا
ال ن� ��رى ال �ن �ظ��م اال� �س �ت �ب ��دادي ��ة ذات ال��دخ��ل
امل ُرتفع خ��ارج ال��دول املنتجة للنفط .والآخ��ر
ه ��و �أنَّ ال ��دك �ت ��ات ��وري ��ات ت �� �س��رق ال �ك �ث�ير م��ن
جمتمعاتها وال ميكنها �أن حتافظ على النمو
االقت�صادي .والبلدان التي ال ت�ستطيع �أن تهز
الديكتاتوريات حما�صرة يف الدخل املتو�سط.

وهذا ال يعني �أن �إ�ضفاء الطابع الدميقراطي
وحده �سي�ؤدي �إىل ارتفاع الدخل ،ولكنه �شرط
�ضروري للتخل�ص من الديكتاتورية ،و�إن مل
يكن كاف ًيا ،للو�صول �إىل دخل مرتفع.
�أم� ��ا ح ��ول ال �� �س �ي �ن��اري��و الأك �ث��ر اح �ت �م ��ا ً
ال هل
الإ�صالح �أم الثورة� ،أم مزيج من الإثنني؟ يبني
منيك�سني �أن ��ه �إذا ك��ان اخل�ي��ار ه��و الإ� �ص�لاح،
ف�إنه يجب �إ�ضافة الطابع الدميقراطي عليه،
وي��رى �أن��ه ال�سيناريو املف�ضل ،ولكن النافذة
تغلق ب�سرعة .فتاريخياً مل يتم �إ�صالح نظام
�شيوعي واح��د �إىل الدميقراطية بنجاح� .أما
الثورة ،وقد تكون انتفا�ضة �شعبية على طراز
مظاهرات �ساحة «تيانامنن» ،من غري املرجح
�أن ت�ستمر لأن قوات الأمن ال�صينية ميكن �أن
ت�سحق ذلك ب�سهولة .الثورة هي عملية تبد�أ
ب��الإ��ص�لاح امل�ح��دود ولكنها ت�صبح متطرفة،
وهي ال�سيناريو الأكرث احتماالً .يرى الكاتب
�أنه ميكننا �أن نت�صور مثل هذا ال�سيناريو يف
منت�صف  2020عندما ي�صبح احلزب ،بعد عقد
من االنحالل ال�سيا�سي والركود االقت�صادي،
يائ�ساً مبا فيه الكفاية للمقامرة يف الإ�صالح
ال�سيا�سي لإنقاذ نف�سه .لكن نافذة الإ�صالح
�ستغلق بحلول ذل��ك ال��وق��ت ،وكما هو احلال
يف االحتاد ال�سوفييتي املت�أخر ،ف�إنَّ الإ�صالح
املحدود يك�سر النخب احلاكمة ويعبئ القوى
االجتماعية ال�ت��ي ت�سعى �إىل �إح ��داث تغيري
ج � ��ذري وي �ط �ل��ق ال �ع �ن ��ان ل� �ل� �ث ��ورة .ورف �� �ض��ت
ال�ب�لات�ي�ن�ي��ات التقليدية ح ��ول ق ��درة احل��زب
ال�شيوعي ال�صيني على ال�صمود ،بجمع �أدلة
ال لب�س فيها حتت واجهة ال�صني من االزدهار
واالزده��ار املتوا�صلني ،وهي دول��ة لينينية يف
مرحلة متقدمة من اال�ضمحالل.
على الرغم من �أن كتاب «ر�أ�سمالية املحا�سيب

يف ال�صني» يعطي نافذة على الو�سائل التي
يحدث فيها الف�ساد يف ال�صني� ،إال �أنها درا�سة
ُمثرية لالهتمام .حيث مت جمع البينات من
امل�صدر الرئي�س لها ،وخ�صو�صاً بعد �أن ذهبت
ال�صني يف طفرة البنية التحتية ال�ضخمة.
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ال �ب �ي ��ان ��ات ال��ر��س�م�ي��ة
الإج� �م ��ال� �ي ��ة ع� ��ن ال �ف �� �س ��اد ال ت ��وف ��ر ال �ك �ث�ير
م��ن امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ال �ت��واط ��ؤ ب�ين امل���س��ؤول�ين
ورج ��ال الأع �م��ال م��ن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،فمن
امل�ع�ق��ول اف�ترا���ض �أنَّ ه ��ذه الأن���ش�ط��ة ت�شكل
ن�سبة ك�ب�يرة ج � ًدا م��ن جميع ح��االت الف�ساد
ال�ت��ي مت الك�شف عنها وك�م��ا ت�شري البيانات
ع��ن ح ��االت ال��ر� �ش��اوي وك�ي��ف ي�ح��دث الف�ساد
ول�ك��ن م�ب��ال��غ معظم ال��ر� �ش��اوي ��ص�غ�يرة ج � ًدا
ل��درج��ة �أن�ه��ا غ�ير مقنعة م��ع �شناعة العمل.
وبلغت ح��االت الر�شوة التجارية يف ا�ستغالل
امل��وارد الطبيعية ،والتجارة يف حقوق امللكية،
وامل���ش�تري��ات احلكومية وح��ده��ا  1042حالة.
و % 57م��ن احل� ��االت مت ت�صنيفها «ب �ح��االت
اختال�س �أو ر�شوة كربى» .كما �شكك كثري من
النا�س وبالأخ�ص من ال�صينني يف م�صداقية
ال�ك�ت��اب ،حيث ي��رى البع�ض �أن النظام �أك�بر
م��ن �أن ي���س�ق��ط .ك�م��ا ي ��رى ال �ق��راء �أن هناك
اختالفات ج��ذري��ة ب�ين الثقافات يف التعامل
مع امل�ؤ�س�سة احلاكمة ،و�أن �أمثلة االختال�سات
قد توجد يف عديد من الدول ال تقارن بحجم
ال�صني و�أن احل��زب ل��دي��ه ال�ق��درة على �إدارة
الأزمة بكفاءة.
ه ��ذا ال�ك�ت��اب �أث� ��ار ق ��درا ك �ب�يرا م��ن االه�ت�م��ام
وال �ن �ق ��د .وق ��د ف���س��ر ال �ب �ع ����ض �أن ال �ك �ت��اب ال
يعطي �أي��ة م�صداقية .وق��د علق الكاتب �أن��ه
ع�ل��ى دراي���ة ب ��ردة ال�ف�ع��ل ،ول�ك�ن��ه ي���ش��دد بهذا
ال�ش�أن �أن��ه يجب جتنب ارت�ك��اب نف�س اخلط�أ
ال��ذي يفتقده ب�سقوط ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أو
الربيع العربي .وباعتبارها ممار�سة فكرية
خطرية ذات �آث��ار �سيا�سية ُمتملة وعميقة،
ف�إن النقا�ش املنهجي القائم على الأدلة ب�ش�أن
م�ستقبل ال�صني يت�سم بال�صحة والوقت الذي
طال انتظاره.
----------------------ا� � � �س� � ��م ال � � �ك � � �ت� � ��ابChina’s Crony :
Dynamics of
Regime Decay

The

Capitalism:

امل�ؤلف :مينك�سني بي
النا�شرHarvard University Press :
�سنة الن�شر2016:
عدد ال�صفحات� 376 :صفحة
اللغة :الإجنليزية
* كاتب ُعماين



ذو القعدة  1438هـ  -أغسطس 2017م

ديناميات تسوس النظام الصيني
لمينكسين بي

محمد السالمي *

دائ ًما ما ُيثري ده�شة علماء التطور االقت�صادي هو النهو�ض الآ�سيوي يف فرتة وجيزة ،و�أبرز هذه الدول هي ال�صني .فنموها امل�ضطرد �ساهم يف
جتاوز اليابان لتكون بعد الواليات املُتحدة من حيث الناجت املحلي الإجمايل .انفتاح ال�صني على العامل جعلها قوة لها اعتبارها .ولكن هل احلزب
ال�شيوعي ال�صيني قادر على ا�ستدامة النمو والإ�صالح على املدى البعيد؟ .ي�أتي مينك�سني بي يف كتابه :China’s Crony Capitalism
ليعطي �صورة ُمالفة عن م�ستقبل ال�صني على املدى البعيد.

فمينك�سني بي هو خبري يف ال�ش�ؤون ال�صينية
والآ�سيوية ،وي�شغل حال ًيا من�صب مدير مركز
كيك للدرا�سات الدولية واال�سرتاتيجية يف
كلية كلريمونت ماكينا ،وق��د �صنف يف عام
 2008ك�أحد �أف�ضل  100مفكر ع��ام من قبل
جملة برو�سبيكت .ي��رى الكاتب �أن��ه عندما
�أط �ل��ق دن ��غ ��ش�ي��او ب�ي�ن��غ ال���ص�ين ن�ح��و ط��ري��ق
الإ��ص�لاح االقت�صادي يف �أواخ��ر ال�سبعينات،
تعهد ببناء ا�شرتاكية ذات خ�صائ�ص �صينية.
وبعد �أكرث من ثالثة عقود� ،أدت اجلهود التي
بذلتها ال�صني للتحديث �إىل �شيء خمتلف
متاماً عن جنة ال�شعب العاملة التي ت�صورها
دن��غ ،وذل��ك م��ن خ�لال :الف�ساد امل�ست�شري،
وت� ��زاي� ��د ال� �ت� �ف ��اوت يف ال� ��دخ� ��ل ،وال� �ت ��وت ��رات
االج�ت�م��اع�ي��ة امل �ت��زاي��دة .وت�ت�ب��ع الر�أ�سمالية
ال�صينية احلالية �سل�سلة م��ن الإ��ص�لاح��ات
غ�ير امل�ك�ت�م�ل��ة م��ن ح�ق�ب��ة م��ا ب�ع��د ت�ي��ان��امن��ن
التي ال مركزية لها �إال ال�سيطرة على امللكية
العامة دون تو�ضيح ملكيتها.
وب� ��د ًءا م��ن الت�سعينيات� ،سمحت ال�ت�غ�يرات
يف حقوق التملك وال�سيطرة على الأ��ص��ول
امل �م �ل ��وك ��ة ل� �ل ��دول ��ة مم���ا �أم ��ك���ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن
احلكوميني ورجال الأعمال املت�صلني ب�شكل
ج�ي��د بتح�صيل ث� ��روات ��ض�خ�م��ة م��ن خ�لال
النهب املنهجي للممتلكات اململوكة للدولة،
وال � �س �ي �م��ا الأرا�� � �ض � ��ي وامل� � � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
والأ�� � �ص � ��ول ،وب �ت �� �ش �غ �ي��ل امل�����ش ��اري ��ع .و�أظ��ه ��ر
مينك�سني ب��ي �أدل ��ة م�ستمدة م��ن �أك�ث�ر من
م ��ائ �ت ��ي ق �� �ض �ي��ة ف �� �س ��اد ت �ت �ع �ل��ق مب �� �س ��ؤول�ين
ح�ك��وم�ي�ين وم �� �س ��ؤول�ين ع��ن �إن �ف ��اذ ال�ق��ان��ون
ورج��ال �أعمال من القطاع اخلا�ص و�أع�ضاء
يف جم ��ال اجل��رمي��ة امل�ن�ظ�م��ة ت�ب�ين ك�ي��ف �أن
ال�ت��واط��ؤ ب�ين النُّخب ق��د �أح ��دث �سوقاً غري



م���ش��روع��ة لل�سلطة داخ ��ل ال��دول��ة احل��زب�ي��ة
حيث كانت الر�شاوى والتعيينات الر�سمية
تتم ب�شكل خفي ،ويتم تداولها ب�شكل روتيني.
وقد خلق هذا النظام الر�أ�سمايل املح�سوبي
�إرث ��ا م��ن الإج� ��رام واالم �ت �ي��از ال��را��س��خ ال��ذي
�سيجعل �أي حترك نحو الدميقراطية �صع ًبا
وغري منظم.
ي�شرح الكاتب التغيري الذي حدث يف الدول
الآ�سيوية من خالل التغري االجتماعي الذي
طغى على الناحية الفكرية واالقت�صادية،
وكيف �أث��ر ه��ذا التغيري على �أنظمة احلكم.
ف �خ�لال ال �� �س �ن��وات الأرب� �ع�ي�ن امل��ا� �ض �ي��ة ،ب��رز
ع�ل��ى ال���س��اح��ة ت�غ�ير يف ال �ب �ل��دان ال�شيوعية
واملتو�سطة الدخل والآ�سيوية من االنتقال
م ��ن ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة �إىل � �ش �ك��ل م ��ن �أ� �ش �ك��ال
قيا�سا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة .ول��و �أخ ��ذ ه��ذا امل �ث��ال
ً
�إىل م��ا و��ص�ل��ت �إل �ي��ه ال�ت�ن�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة يف ال �� �ص�ين ،وارت � �ف� ��اع ن�سبة
الطبقة املتو�سطة ،حتى ول��و ب��وت�يرة �أب�ط��أ
بكثري ،ف�إنها �ستن�شئ بحلول الأعوام القليلة
ال �ق��ادم��ة جم�ت�م� ًع��ا ي�ك��ون ف�ي��ه احل �ف��اظ على
ال �ن �ظ��ام ا� �س �ت �ب ��دادي �اً �أك �ث�ر � �ص �ع��وب��ة� ،إن مل
يكن م�ستحيالً .تاريخياً ،مل تنجح �أي��ة من
�ام��ا،
الأن�ظ�م��ة اال��س�ت�ب��دادي��ة لأك�ثر م��ن  74ع� ً
ب�سبب انحالل �أيديولوجيتها وف�ساد النخب
احلاكمة .ومن هنا �سيكون احلزب ال�شيوعي
�ام��ا بحلول
يف ال�صني يف ال�سلطة مل��دة  81ع� ً
عام .2030
ومن �أهم مظاهر �ضعف احلزب �أو انحالله
ي�ب�رز ان�ت���ش��ار ال�ف���س��اد يف ال�ن�خ��ب احل��اك�م��ة،
وت �ف �ك ��ك وح� � ��دة ال �ن �خ �ب ��ة ،ك �م ��ا ي �ت �� �ض��ح م��ن
تطهري بو زي�لاي ،لينغ جيهوا ،وم�سلبيهم
م �ن ��ذ ع � ��ام  ،2012و�� �ض� �م ��ور �أي ��دي ��ول ��وج �ي ��ة

احل� ��زب م ��ن �إح �� �س��ا� �س��ه مب �ه��ام��ه .ك �م��ا بلغت
التكاليف االقت�صادية والأخالقية للحفاظ
على حكم احل��زب ال��واح��د م��ن خ�لال القمع
م�ستويات غري م�ستدامة .يبد�أ الكتاب من
خالل مالحظة � َّأن انت�شار الف�ساد حدث مع
حترير االقت�صاد .وكانت النتيجة الطبيعية
القدرة على �شراء وبيع و�سائل �إنتاج الدولة،
واال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال ال�ف���س��اد.
ي�غ�ط��ي ال �ك �ت��اب ط��ائ�ف��ة وا� �س �ع��ة م ��ن ال�ط��رق
التي يتم بها الف�ساد ولكنه يركز على ق�ضية
منطقة ميغوان باعتبارها اجل��ذر الأ�سا�سي
للف�ساد .تتمحور ق�ضية ميغوان حول �شراء
وبيع التعيينات احلكومية وكيف و�سعت هذه
الق�ضية �شبكة الف�ساد .وركزت معظم �أمثلة
الكتاب على الف�ساد الر�أ�سي ،وهو الت�سل�سل
الهرمي للجهات الفاعلة امل�شاركة يف الف�ساد
بد ً
ال من تواط�ؤ الرتب املت�ساوية .ومن ثم ف� َّإن
التواط�ؤ الر�أ�سي هو امتداد �سهل عند ت�شكيل
�سندات الثقة عند التعيينات� .إن التواط�ؤ
ب�ين النخب ال�سيا�سية ورج��ال الأع�م��ال من
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص يف ن �ظ��ام احل� ��زب ال��واح��د
وا� �ض��ح .فال�سلطة ال�سيا�سية ال�ت��ي ي�سيطر
عليها امل �� �س ��ؤول��ون يف دول ��ة احل ��زب ال��واح��د
ُي �ك��ن حت��وي�ل�ه��ا �إىل ث� ��روة ه��ائ �ل��ة ب���س��رع��ة.
ومع ذلك ،من ال�صعب تنفيذ هذا التحويل
دون �شركاء يف القطاع اخلا�ص .هذا املنطق
املقنع جعل الزواج بني ال�سلطة واملال ال�سمة
امل ُميزة للر�أ�سمالية يف ال�صني .ومن الناحية
العملية ،يتجلى هذا االحتاد يف التواط�ؤ بني
امل�س�ؤولني احلكوميني الذين ي�سيطرون على
تخ�صي�ص الأ�صول اململوكة للدولة وامل��وارد
االقت�صادية ورجال الأعمال الذين يحاولون
اال�ستيالء على هذه الأ�صول.

