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ورثة ماو :االقتصاد والمجتمع والسياسة في
عهد الرئيس شي جين بينج ..إليغناسيو موزو
ِّ
عزالدين عناية *
«و َرثة ماو» اإلجابةَ عن سؤال محوري؛ وهو :كَ يف نفهم نهضة الصين االقتصادية اليوم؟ حيث يس ّلط الكتاب الضوء باألساس
ُي َحاول ِكتاب َ
على العقود الثالثة األخيرة من تاريخ الصين المعاصر .وبوضوح ودقة ،يتت َّبع اإليطالي إيغناسيو موزو الثالثين سنة األخيرة من تاريخ
تضمنته من إصالحات اقتصادية جوهرية ،وهي فترة ما بعد الزعيم ماو تسي تونج التي جعلت من الصين في عهد شي
الصين ،وما
َّ
جين بينج قوة اقتصادية ،وإن تخ ّللتها جملة من التناقصات على المستويين االجتماعي والسياسي .صحيح ما تعيشه الصين في
تمدد لنفوذها االقتصادي ،يعودان إلى ما هو أبعد من تلك الفترة ،ولكن المؤلف اإليطالي
الوقت الحالي من نهضة ،وما تشهده من ّ
إيغناسيو موزو ُيحاول أن يس ِّلط الضوء على فترة محورية وراء النهضة االقتصادية .وللذكر ،مؤلّف الكتاب إيغناسيو موزو هو أستاذ
العليا للبنك المركزي اإليطالي ،وأحد المنتسبين ألكاديمية
االقتصاد السياسي في جامعة كافوسكاري في البندقية ،وهو عضو الهيئة ُ
لنشييه المرموقة في إيطاليا .أ َّلف جملة من األعمال المتع ّلقة باالقتصاد ،ومن إصداراته في السنوات األخيرة «الصين المعاصرة» (،)2011
و»الد ْين العمومي” (.)2012
َّ

ُي ��وزّع الأ��س�ت��اذ �إيغنا�سيو م ��وزو كتابه �إىل �ستّة ف�صول،
ي�سته ّلها مب�ق��دم��ة ،وي�شفعها بخامتة مبثابة حو�صلة
وا�ست�شراف .يحاول الكاتب �أن ُيربز منذ م�ستهل كتابه �أن
النه�ضة ال�صينية احلالية ما كانت لتتحقّق لوال اخلم�س
وثالثني �سنة من الإ�صالحات االقت�صادية التي م َّيزت
حقبة م��ا بعد م��او ت�سي ت ��وجن ،وه��و م��ا ع��اجل��ه الف�صل
الأول من الكتاب و�سعى يف التطرق �إىل تفا�صيله .يف حني
يتو ّقف الف�صل ال�ث��اين عند �شخ�صية الرئي�س احل��ايل
�شي ج�ين بينج (�� 65س�ن��ة) ،ال ��ذي ي�ت��وىل �أي���ض��ا من�صب
�سكرتري احل��زب ال�شيوعي .ثم يتناول ح�ضور �شي جني
بينج داخل النظام ال�سيا�سي امل�ؤ�س�ساتي ال�صيني ،ف�ضال
عن م�ساعي الرجل ملكافحة الف�ساد ،وال يغفل الكتاب عن
تو�ضيح ر�ؤيته الأيديولوجية ،مع متابعة دوره يف احلزب
وخا�صيات م�شروعه اجليو�سيا�سي.
ويف الف�صل الثالث من الكتابُ ،يعالج الكاتب التحوالت
ال�ت��ي �شهدها اق�ت���ص��اد ال���ص�ين يف ع�ه��د ��ش��ي ج�ين بينج،
ويحاول �أن ي�س ِّلط ال�ضوء على الظاهر واخلفي يف م�سار
التطور ،من خالل عر�ض العالقة الرابطة بني مقت�ضيات
�سيا�سة ال�سوق و�سيا�سة الدولة داخل ال�سياق ال�صيني .ويف
الف�صل ال��راب��ع ،يناق�ش التحديات التي تواجه الرئي�س
�شي ج�ين بينج ،م��ع ال�ت�ط��رق �إىل مظاهر االخ �ت�لال يف
ال�صني على امل�ستويني االجتماعي والبيئي� .أما الف�صل
اخل��ام ����س ،ف�يرك��ز يف حت�ل�ي��ل خم��اط��ر ع ��دم اال��س�ت�ق��رار
التي تتهدّد االقت�صاد ال�صيني ،ال �سيما خماطر �إ�صالح
ال�ن�ظ��ام�ين ال�ب�ن�ك��ي وامل � ��ايل .ويف ف���ص��ل �أخ �ي�ر -الف�صل
ال�ساد�س -ين�شغل الكاتب بتقدمي نظرة �شاملة عن الدور
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ال�صيني على نطاق عاملي ،كما يتوقف �إيغنا�سيو موزو عند
وعود الطرح ال�صيني ب�ش�أن طريق احلرير اجلديد ،كما
يعالج هذا الف�صل الثقل املتزايد لال�ستثمارات يف العامل
وم�ساعي عوملة ال ُعملة ال�صينية ،و�أث��ر ذلك على عالقة
ال�ب�ل��د مبختلف دول ال �ع��امل .وال يغفل امل ��ؤ ّل ��ف يف ه��ذا
الف�صل احلديث عن عالقات ال�صني املتينة ب��دول �آ�سيا
وباخل�صو�ص طبيعة عالقتها بالواليات املتحدة و�أوروبا.
لقد ج��اء حت��ول اقت�صاد ال�صني نتا َج �إ�صالحات حازمة
انطلقت يف مرحلة �أوىل م��ع دي�ن��غ �شياو بينج (�أواخ ��ر
ال�سبعينيات ومطلع الثمانينيات)؛ وذلك عقب رحيل ماو.
كان دينغ �شياو بينج نافذا بتو ّليه موقعا حموريا داخل
ن�ظ��ام احل ��زب .وبف�ضل ن�ف��وذ ال��رج��ل� ،صعد زه ��او زيانغ
لتويل رئا�سة احلكومة وعربه ا�ستطاع �أن مي ّرر �إ�صالحات
تتوجه ر�أ�سا نحو ال�صناعة ،بل
اقت�صادية جوهرية ،مل ّ
ا�ستهدفت الزراعة يف مرحلة �أوىل ،وهو ما �سمح بنوع من
حرية ال�سوق املرا َقبة من قِبل الدولة ،وما خلق م�ؤ�س�سات
موازية (م�ؤ�س�سات املدن والقرى) و�شملت قطاعات �أخرى
ق��ري�ب��ة� ،أدخ �ل��ت ح��رك��ة مهمة ع�ل��ى االق�ت���ص��اد ال�صيني.
يف ح�ين ج ��اءت املرحلة الثانية م��ن ح��زم��ة الإ��ص�لاح��ات
مع جان زميني (�أواخ��ر الألفية الثانية ومطلع الألفية
الثالثة) ،و�شملت �إعادة ت�أهيل امل�ؤ�س�سات الرئي�سة للدولة،
املحرك الأ�سا�س لالقت�صاد ال�صيني .وهي الفرتة التي
�شهدت يف الغرب �آماال بتحول ال�صني �إىل اقت�صاد ال�سوق،
مب��ا ه��دف يف احلقيقة �إىل خلق ن�ظ��ام م��ر َت�ه��ن للغرب.
وكانت املرحلة الثالثة من الإ�صالحات مع الرئي�س هو
جينتاو ( ،)2012-2003ال��ذي توا�صل معه ظهور كوكبة

من رج��ال الأع�م��ال ال�صينيني ،غ��دوا نا�شطني وفاعلني
على نطاق عاملي ،مع ذلك مل يتنكروا لهيمنة م�ؤ�س�سات
الدولة على القطاعات الإ�سرتاتيجية.
ويف ال �ت ��اري ��خ ال ��راه ��ن ،ي �ح��وز اق �ت �� �ص��اد ال �� �ص�ين م��رت�ب��ة
متقدمة على م�ستوى عاملي؛ حيث جند مائة �شركة من
جملة خم�سمائة �شركة عاملية كربى هي �شركات �صينية،
ناهيك عن تخطي الناجت املحلي الإجمايل لل�صني الناجت
الأم��ري �ك��ي ،و�إن ي�صعب ت�صنيف ال�صني �ضمن ال��دول
الغنية .ف�لا ي ��زال ال�ن��اجت ال�ق��وم��ي للفرد ال�صيني دون
م�ستوى املعدل العاملي ،وه��و ما ي�ساوي رب��ع ن��اجت الفرد
الأمريكي تقريبا .مع ه��ذا يوا�صل املجتمع واالقت�صاد
ال�صينيان التحول بن�سق مت�سارع ،وب�شكل لي�س له نظري
يف تاريخ االقت�صاد العاملي ال�سابق :فنحن �أمام م�شهد بلد
يعي�ش تطورا مطردا من حيث لعب دور نافذ على نطاق
عاملي ،وتتوىل زمام �أمره قيادة تت�شابه من عديد الأوجه
مع القيادة التاريخية مل��او ت�سي ت��وجن من حيث الت�أثري
والكاريزما وال�سلطة.
ال بد �أن نعي -كما يقول �إيغنا�سيو م��وزو� -أن عقودا من
املعاناة واخل�ضوع قد دفعت ال�صني �إىل �شقّ م�سار ثوري
�أ�صيل ومتميز ع��ن كافة املناف�سني العامليني الآخ��ري��ن.
فانطالقا من �إ�صالحات دانغ �سنة  ،1978وبرغم خمتلف
امل�صاعب والتناق�ضات احلا�صلة ،د�شّ نت ال�صني م�سار
حتديث اقت�صاديا ر�سمت من خالله معامل انفتاح على
الأ�سواق العاملية ،وخا�ضت م�سار تطور علميا وتقنيا ،وهي
اليوم جتابه مقت�ضيات العوملة ب�شكل عملي دون �أن تهجر
امل�ب��ادئ التي قامت عليها ال�ث��ورة �أو تتنكر لها .فقد ّ
مت
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التواجه خالل تلك الرحلة مع م�صاعب جمة ،يف بلد ي ُع ّد
�سكانه ُخم�س الب�شرية ،وبحوزته �سبعة باملئة من الأرا�ضي
ال�صاحلة ل�ل��زراع��ة على م�ستوى ال�ع��امل ،ومب ��واد �أول�ي��ة
وم�صادر للطاقة حم ��دودة ،م��ع ذل��ك ي�شق البلد م�سارا
نحو التطور ُ
بخطى ثابتة.
ال يغفل الكاتب عن الإ�شارة �إىل �أمر ُمهم يف خ�ضم هذا
التحليل ،وهو �أ َّن التطور املت�سارع على م�ستوى اقت�صادي
ال ي���س�ير مب � ��وازاة حت ��ول ��س�ي��ا��س��ي وال ي�صحبه ان�ف�ت��اح
دميقراطي ،بل ي�شهد البلد ثباتا يف ذلك اجلانب ،حيث ال
يزال احلزب ال�شيوعي مي�سك بزمام الت�سيري والتوجيه
جل � ّ�ل ال �ق �ط��اع��ات احل �ي ��وي ��ة� .إذ ل �ط��امل��ا ذه ��ب امل�ح�ل�ل��ون
االقت�صاديون -ال �سيما الغربيني منهم� -إىل �أ َّن التطور
التنموي واالنخراط يف دورة االقت�صاد العاملي �سيدفعان
�آجال �أم عاجال نحو حت ّول ليربايل دميقراطي على غرار
النمط الغربيْ � .أم�ل��ت ذل��ك الت�صور قناعة ب��أن اقت�صاد
ال�سوق يف �أع�ل��ى م�ستوياته ال ي�ت�لاءم م��ع نظام �سيا�سي
مركزي ،وهو ال�شكل ال�سائد يف ال�صني .فالبلد ال يزال
رهني حزب مهيمن ،وجند فيه ثمانني مليون منخرط
يف احل� ��زب ال �� �ش �ي��وع��ي .ك �م��ا ت�ب�ق��ى احل �ك��وم��ة واجل�ي����ش
واالقت�صاد والإعالم و�إدارة ت�سيري املحافظات واقعة حتت
رقابة امل�ؤ�س�سة احلزبية.
لقد �أذه ��ل ن�سق ال�ت�ط��ور وح�ج�م��ه ،يف ك��اف��ة القطاعات،
لي�س ال��دول الغرمية فح�سب بل ال��دول احلليفة �أي�ضا.
وم��ن خ�لال �إر��س��اء ال�صني «م�شروع  »2025بق�صد بلوغ
م���س�ت��وي��ات م ��ن ال�ت�ق�ن�ي��ة امل �ت �ط��ورة ت���ض��اه��ي امل���س�ت��وي��ات
الغربية وتناف�سها ،وم��ا تخو�ضه من عمليات حثيثة يف
البحث العلمي لأجل بلوغ الريادة يف الأجهزة احلا�سوبية
الراقية ،ويف الذكاء اال�صطناعي والبيوتكنولوجيا ،ويف
ُنظم االت�صاالت املتقدمة ،جلبت تلك اخلطى العمالقة
انتباه الغرب وع��داءه يف الآن نف�سه ،وحتديدا الواليات
املتحدة الأمريكية ،وهو ما ظهرت م�ؤ�شّ راته يف خطابات
الرئي�س ترامب وتغريداته املعنية بال�صني� .إذ ع��ادة ما
تنتقد التوجهات الغربي ُة الر�أ�سمالي ُة ال�صنيَ ،متع ّللة
بغياب الدميقراطية وت��ر ّدي حقوق الإن�سان ،ف�ضال عن
تهويل االنحطاط الداخلي على م�ستوى اجتماعي ،يف
م�سعى للتهوين من جاذبية النه�ضة ال�صينية .وهو ما
ال يف�صح عن �صورة واقعية ومو�ضوعية للتحوالت التي
ي�شهدها البلد .يقول رئي�س ال ��وزراء الإي�ط��ايل الأ�سبق
رومانو ب��رودي و�أ�ستاذ االقت�صاد :كتبتُ مقاال يف مطلع
الت�سعينيات بعنوان «الواحدة ب�أربعني»؛ �شرحت فيه �أ َّن
�أجر �ساعة العمل وتكاليفها يف �إيطاليا �أعلى �أربعني مرة
مما عليه �ساعة العمل يف ال�صني .الآن ،لو �أعدتُ �صياغة
ذلك املقال لعنونته بـ»الواحدة بثالثة» ،وهو ما يك�شف
ع��ن حجم التحول احلا�صل داخ ��ل الن�سيج االجتماعي
ال�صيني ،ومبا يف�صح عن م�سار حثيث يعي�شه البلد على

م�ستوى ك�سب احلقوق االجتماعية �أي�ضا .نحن �أمام بلد
ي�شهد منوا مطردا على م�ستوى اقت�صادي ،بد�أ ي�صحبه
باملثل تطور على م�ستوى اجتماعي.
ُي���ش�ير م ��ؤل��ف ال�ك�ت��اب �إىل �أ َّن �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ع�لاق��ات
ال�صينية على م�ستوى اقت�صادي وا�سعة ومتداخلة ،من
بناء جمموعة ال�ستة ع�شر زائ��د واح��د التي ت�ضم بلدان
و�سط �أوروب ��ا و�شرقها� ،إىل متتني العالقات م��ع ال��دول
الإف��ري�ق�ي��ة .لكن خيطا نا�سجا ي��رب��ط ب�ين جميعها� ،أن
ال�صني رغ��م قوتها ورغ��م ال�ضغوطات الهائلة امل�س َّلطة
ع�ل�ي�ه��ا ،ف�ه��ي ع�ل��ى م���س�ت��وى �أول ق ��وة ال ت��ذه��ب للحرب
وتتفاداها ،وعلى م�ستوى ثان ال ت�سعى �إىل فر�ض منوذج
�أي ��دي ��ول ��وج ��ي م �ع�ين يف اخل� � ��ارج ،م�ه�م��ا ب �ل��غ جن ��اح ذل��ك
النموذج يف الداخل ،و�إمنا ت�سعى دائما لعر�ض ّ
توغلها يف
العامل عرب التعاون والبناء امل�شرتك؛ لذلك تعلن ال�صني
با�ستمرار احرتامها ومراعاتها �أمناط احلكم ال�سائدة يف
اخلارج.
ُي ��ويل ال�ك�ت��اب ال�شخ�صية ال���س�ي��ا��س��ة الأوىل يف ال�صني
�شخ�صية �شي جني بينج -اهتماما خا�صا ،فمنذ العام 2012مي�سك الرجل مبقاليد القيادة .يقول �إيغنا�سيو
موزو :ميكن القول وبكل ت�أكيد �إن البلد مل يعرف زعيما
م�ؤثرا بعد ماو ي�ضاهي ت�أثري �شي جني بينج ،فمنذ العام
 2017دخل جني بينج يف عهدة رئا�سية ثانية و�شهد القانون
تنقيحات د�ستورية ميكن �أن ت�سمح له بعهدة ثالثة �أي مبا
يتجاوز  .2022ويف م�ستهل عهدته الثانية ،يجد �شي جني
بينج نف�سه �أمام حت ّد كبري ،يف الوقت الذي يتوا�صل فيه
تر�سخ التحديث ،و�إن ك��ان يواجه
�صعود ال�صني وي��زداد ّ
ال�ب�ل��د اخ �ت�لاال ال ي ��زال ح��ا��ض��را يف امل �ج��ال االج�ت�م��اع��ي.
يف واق��ع الأم��ر �شي جني بينج �شخ�صية �إ�شكالية ،ي�سود
يف ال�غ��رب انتقاد ل�سيا�ساته مبوجب الطابع ال�سلطوي
مل�ساره امل�شوب بالطابع «الإم�ب�راط ��وري» ،وه��و ما يذ ِّكر

بانبعاث ال�صني جمددا مع �أباطرة �أواخر القرن التا�سع
ع�شر؛ �إذ ثمة خ�شية من الرجل بفعل �إجنازاته املذهلة.
فقد غ��ادرت ال�صني معه مرحلة ال�سري يف طريق النمو
�إىل ال�سري يف ط��ري��ق تركيز دع��ائ��م االق�ت���ص��اد املتطور،
وه��و ما جعل ال�صني بلد القفزة التقنية ،كما مل يتوان
الرجل يف �إعطاء املبادرة اخلا�صة �شكال �آخر من احل�ضور
والن�شاط؛ مبا َخلق �شريحة تفاخر مبا بلغته ال�صني وما
ت�سري نحوه ،و�إن توا�صلت هيمنة الدولة على قطاعات
االقت�صاد الإ�سرتاتيجية .لكن يف تو�ضيح طبيعة عالقة
الدولة باملبادرة اخلا�صة الن�شيطة ،يقول الكاتب :ينبغي
�أن ن�ق��ول �إ َّن العالقة ب�ين ن�ظ��ام ال�سوق وال��دول��ة �ضمن
ري يف
الواقع ال�صيني احلايل تبقى غري وا�ضحة .ثمة �س ٌ
هذا الطريق ،ولكن لي�س بال�شكل الر�أ�سمايل الأمريكي،
فقد �سمحت ال��دول��ة بخو�ض ه��ذا ال�ط��ري��ق ،ول�ك��ن وفق
�ضوابط �صينية.
ثمة من يقول مع �شي جني بينج انتهت مرحلة الإ�صالحات
االقت�صادية اجلوهرية لي�شهد البلد عودة للأيديولوجيا
املاوية .لكن يف خ�ضم ذلك اال�ست�شراف مل�ستقبل ال�صني،
يعي�ش البلد اليوم ما ُي�س ّمى «حكم القانون» ،ولي�س ما
ُيعرف يف الغرب بـ»النظام الدميقراطي» .كما �أن هناك
�سعيا مع �شي جني بينج لرتويج �صورة لل�صني لي�س كقوة
اقت�صادية ،بل كقوة تعاون وبناء م�شرتك ،وهو ما يغري
بالفعل عديد الدول.
وب��وج� ٍه ع��ام ،يث ّمن الكتاب عديد املظاهر التي تعي�شها
ال�صني وينتقد �أخ ��رى .فقد ب��ات احل�ضور االقت�صادي
ال�ق��وي ُيخ�شى �أث ��ره العاملي بال�سلب وب��الإي�ج��اب� ،أي يف
حالة تزايد النمو ويف حال تراجعه ،و�أن حالة االنكما�ش
ال�ت��ي ق��د حت ��دث ،م�ظ��اه��ره��ا ال�سلبية �أك�ث�ر � �ض��ررا على
االقت�صاد العاملي .ليختتم م�ؤلف الكتاب حديثه مبا ي�شبه
النبوءة قائال :التناف�س بني ال�صني والنموذج الغربي
مر�شّ ح لأن يبقى على م�ستوى اقت�صادي ،و�أ ّال ميتد �إىل
قطاعات �أخرى؛ ولكن �أوروبا املرتابة وامل�أزومة ينبغي �أن
جتد ال�شكل املنا�سب خلو�ض التعاون مع ال�صني ،و�إن مل
يحدث ذلك ف�إن الزحف ال�صيني قادم ال حمالة.

----------------------------«و َرثـــة م ــاو ...االقتصاد والمجتمع
الكتابَ :
والسياسة فــي عهد الــرئــيــس شــي جين
بينج”.
 تأليف :إيغناسيو موزو. الناشر :منشورات دونزيللي ،روما ،باللغةاإليطالية.2018 ،
عدد الصفحات 198 :صفحة.

* أستاذ تونسي بجامعة روما
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