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يتناول الكتاب التداعيات والتأثيرات العالمية السياسية واالقتصادية والبيئية للنمو االقتصااد واالساتكي ف اف الصايقد اد
انت ل ميييق الصينييق مق ئة الف راء إلى الطب ة الوسطىد ويستطيع الصينيون الحصول على تشكيلة أ بر مق ذ قبال ماق
السلع وأدوات الر اهيةد و ف الوقت نفسه إن الصيق تُعد أ بر مصدر النبعاثات غاز الد يئةد ما تكدد األغذية الجديدة التاف
يتناولكا الصينيون أنواعًا باالن راضد وتباع األدوية وقطع الغيار الصينية الزائفة حول العالم.
إن العواقب الم صودة وغير الم صودة لكذا التحول ف الصايق تُحادت تغيا ًرا
نواح مكمة وإن انت غير محددة ف الغالابد ولكاق المد اد أن
ف العالم مق
ٍ

عنوان الكتاب بافنكليزيةAs :

مسات بل الصاايق ومسات بل العااالم سيتشا ًكل تشااكيً عاذريًا بفعاال اناد اع الصاايق

china goes, so goes the

نحو االستكي يةد أينما تَ ِس ِر الصيق يَ ِس ِر العالم!

world

عرض :إبراهيم غرايبة

االستكيك يتطور ف الصيق بعدما انت بلدًا اشترا يًا محدود السلع؛ وعلى

تأليف :ارل غيرت

سبيل المثال د ارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل ماق  42ملياون دوالر

ترعمة :حار عليان

ف عام  1891إلى  169مليار دوالر ف عام 4008د ويبلا إعماالف افنفاا

أبو ظبف :هيئة (أبو ظبف) للث ا ة
والفنوند مشروع " لمة"د 4011

االستكي ف الصينف  2تريليونات دوالر متفوقة بذلك علاى عمياع دول العاالم
بعد الواليات المتحدة األمير ية.
لكق زعماء الصيق حاولوا توعيه االستكيك والح ًد مق تأثير على النماو االقتصااد وتنمياة الثاروة الوحنياة حتاى ال يتاد
رأس المال الصينف إلى الخارج لد ع ثمق متع استكي ية زائلة .و ف الم ابال اإن قاادة العاالم يحااولون -وبخاصاة بعاد أزماة
العاام  -4009د اع الصايق إلاى مزياد ماق االساتكيك واالسااتيراد لمسااعدة االقتصااد العاالمفد وقاد حلاب الارئير األمير ااف
الساب عورج بوش مق الحكومة الصينية العمل على زيادة االستكيك المحلف معلنًا أمله أن تتغير الصيق مق مجتمع ما ًدرر
إلى مجتمع مستكلكد وقد اتبعت إدارة أوباما السياسة نفسكا.

2

ضا أسبابكا الخاصة لكذا التشجيعد نفذت سياسات تفكياك
واستجابت ال يادة الصينية لنداءات تشجيع االستكيك و ان لديكا أي ً
الحواعز أمام زيادة االستكيك الصينفد ومق ضمنكا تيساير إقاراض البناوك لاماوال بتخفياف قياود االئتماان واالحتياعااتد
وتثبيط االدرار بتخفيض أسعار الفائدةد وحاول ال ادة الصينيون تحفيز االستكيك الريفف بتحسايق شابكة الطاقاة ودعام تكلفاة
الكواتف الجوالة والغساالت وأعكزة التليفزيون ..إلخ.
ويمكق اليوم تصنيف ثلث السكان ف الصايقد أ حاوالف  230ملياون صاينفد علاى أنكام حب اة وساطىد قاادرة علاى شاراء
أعكزة التليفزيون والغساالت والمبردات ..إلخد وهناك حوالف  150مليون صينف قادر على شراء سلع الر اهيةد مثل أزيااء
المصمميق وح ائب اليد الغالية وساعات اليد ذات العيمات التجارية .ومق الواضح اليوم أن العالم لديه أساباب ثيارة تجعلاه
يكتم باالستكيك الصينف ما يكتم بافنتاج الصينف؛ كناك تداعيات بيرة إذا ما اتجه الصينيون إلى قياادة السايارات أو أ ال
المزيد مق لحوم األب ار أو قضاء مزيد مق العطيت.

الصين الرأسمالية االستهالكية
زادت أعداد السيارات ف المدن الصينية زيادة بيرة ولكق ذلك أدى إلى زيادة التلوتد وصارت  7ماق المادن الصاينية ماق
أ ثر  13مدينة تلوثًا ف العالم؛ وبالطبع د أدى ذلك إلى زيادة هائلة ف استكيك النفطد ويمثل الطلب الصينف علاى الطاقاة
اليوم  14ف المائة مق حجم الطلب العالمفد وتبذل الصيق اليوم عكودًا بيرة لتخفيف مشكيت السياراتد وقد نجحت أ ثار
مق الواليات المتحدة ف زيادة فاءتكا وت ليل استكي كا للنفطد وأنتجت سيارات هجينة قابلة للشحق.
وتشكد الصيق اليوم صعودًا استكي يًا بي ًرا وتحاوالً اف أسااليب الحيااةد مثال :اساتخدام السايارات واألعكازة وافقباال علاى
السلع والمنتجات ذات العيمات التجارية المشكورةد وصارت الصيق ثالث أ بر ساو عاالمف للحلاف بعاد الوالياات المتحادة
وأوروبااد واتسااعت الممارساات الرياضااية مثاال الجولاف وساابا الساايارات ورحايت التاازل والتسااو د ونشاأت حب ااة ثريااة
واسعة.
ين سم أثرياء الصيق إلى  2ئات رئيسية :أصحاب مبادرات األعمال واأل راد الاذيق ظكاروا اف نكاياة السابعينيات ماع بداياة
افصيحد وقادوا ثورة تجارة التجزئة .وظكرت الفئة الثانية ماع إصايحات عاام  1895عنادما سامحت الحكوماة لمدسساات
الدولة ببيع منتجاتكا الفائضة واالحتفاظ باألربااح وأغلاب عناصار هاذ الفئاة ماق ذو االتصااالت السياساية وبخاصاة أوالد
بار المسدوليق أصحاب المناصب افقليمياة والوحنياة .وظكارت الفئاة األ ثار غناى اف ثاورة تجاارة األراضاف والع اارات
(المطورون الع اريون) ومعظم هدالء مق أبناء بار المسدوليق .والفئة الرابعة تسمى "األثريااء الجادد" وهام الاذيق اشاتروا
صا وأسك ًما ف مدسسات الدولة بأسعار بخسة ليصبحوا مسااهميق باا ًرا بمجارد رصخصاة هاذ المدسسااتد ثام قااموا
حص ً
بتصفية هذ المدسسات بربح بير وباعوا األراضف الم امة عليكا المدسسات بأرباح ضخمة.

تايوان وتشكيل االستهالكية الصينية
اناات تااايوان بأسااب يتكا ااف الرأساامالية وقاادرتكا الث ا يااة علااى التواصاال مااع الصاايق المدساار األ باار للتحااول االقتصاااد
واالستكي ف ف الصيقد د أنشأت استثمارات هائلة ف الصيقد وأدارت تبادالً تجاريًا واسعًا معكا؛ مع االنفتاح الصاينف-
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التايوانف عام  1897انت ل حوالف مليون تايوانف لإلقامة والعمل واالستثمار ف الصيقد والح ي ة أن معظمكم لم ينت ل وإنماا
عاد إلى الصيق موحنه األم؛ د هاعر مق الصيق إلى تايوان عام  1828حوالف مليونف مواحق ير ضون الشيوعية.
وقد مارست تايوان تأثي ًرا مبك ًرا وشديد ال وة على انتشار االستكي ية الصينيةد وما يكم أن نتذ ر ف هذا الصدد ً
أن هاذا قاد
علااب معااه سلساالة مااق التبعااات مااا هااو الحااال مااع الساايارات؛ ااد اناات الصاايق تريااد االسااتثمارات والتكنولوعيااا والخباارة
التايوانية فتحت البابد ولمح التايوانيون الفرصة اغتنموها..
أدرل التايوانيون أنماحًا عديدة مق الث ا ة وأساليب الحياةد مثل أغانف البوب؛ صعد ف أوارر السبعينيات نجم مغنية الباوب
التايوانيااة تيرياازا تينا د وتساالل الحااب والحناايق إلااى الماضااف إلااى الموسااي ى والغناااء ااف الصاايق باادالً مااق اقتصااارهما علااى
ضا دراما مختلفة عق التعبئاة التاف انات تمارساكا قياادة الصايق علاى شاعبكاد وشاملت الث ا اة
األغانف الوحنيةد وانتشرت أي ً
االستكي ية المطبوعات والنشر وافعين ..إلخ.
ولكق تايوان برغم عم تأثيرها علاى الث ا اة االساتكي ية الصاينية إال أنكاا ليسات الوحيادة؛ كنااك منا ساة حامياة ماق بلادان
أررى ف المنط ةد مثل ورياد وهو تأثير يُس ًمى ف الصيق "الموعة الكورياة"د وماق مظااهر  :الادراماد مثال مسلسال "ماا
الحب؟" الذ ب ً
ُث ف عام  1888وح

نجا ًحا بي ًراد وبحلول عاام  4000انات الصايق قاد اساتوردت  67عمايً تليفزيونيًاا

ضا الرسوم المتحر ة واألغذية وافلكترونيات وألعاب الكمبيوتر.
مق وريا .وبافضا ة إلى الدراما الكورية انتشرت أي ً
وبالطبع اإن االساتكيك يادد إلاى سلسالة ماق التاداعيات؛ اد بادأت أعاداد بيارة ماق الصاينييق تساا ر ألغاراض الساياحة
واالستجمامد واتجاهات التسو واقتناء السلع والكمالياتد وهناك دائ ًما اسبون وراسرون..

جعل الوفرة هي القاعدة ،والتمييز التجاري للوعي االستهالكي
عندما بدأت الحكومة الصينية تخفف مق توعيه االقتصاد والتادرل ياه وتسامح لل طااع الخااع بالعمال بادأت أساوا عديادة
تتشكل؛ وأرذت هذ بدورها تُنشئ مزيدًا مق األسوا وزياادة اف االساتكيك وافعاين والتاروي د وبادأت سيسال المتااعر
الكبرى تنشئ مرا ز لكا ف المدن الصينيةد وامتات المحايت التجارياة بالسالع والمنتجاات ماق عمياع أنحااء العاالم! ويتباع
ذلك بطبيعة الحال تحول السكان إلى مستكلكيق مست ليق علايكم االرتياار وع ينيايق علايكم الم ارناة بايق مختلاف المنتجااتد
ولكم شخصيتكم الفرديةد ويمكنكم الحصول على مجموعاة متنوعاة ماق السالع والمتااعر لميءماة أذواقكام .وبادأت أعاراض
الو رة تظكر أيضً اد مثل :افسرافد وأمراض مق قبيل زيادة الوزن الزائدد وارتفاع ضغط الدم والسكر .
وعاء مع افصيح االقتصااد افعاين التجاار د نَ َمات ساو افعيناات الصاينية بنسابة  20اف المائاة سانويًا علاى مادى
الع اديق الماضاييقد ويوعاد اف الصايق الياوم أ ثار ماق ألفاف صاحيفة بإعماالف توزياع يزياد علاى الملياار نساخةد وأ باار 10
مجاايت توزي ًعااا عا ًمااا ااف العااالمد وأ ثاار مااق ألااف قناااة تليفزيونيااة ضااائية وأرضاايةد و 300محطااة إذاعيااةد ويشاااهد عميااع
الصينييق ت ريبًا التليفزيوند وبدأت افعينات عبار الموبايالد وربماا تتفاو الصايق الياوم علاى الوالياات المتحادة اف إيجااد
أما ق عامة توضع يكا افعينات ..ل د صارت افعينات صناعة هائلة ف الصيق تضام أ ثار ماق  90ألاف شار ة إعاين
يعمل يكا أ ثر مق مليون شخص.
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وأصبحت بريات المدن الصينية أسواقًا برى للعيمات التجارية الصينية والدولية على الساواء ..وت اوم الشار ات بإضافاء
صاابغة معياريااة علااى تجربااة التسااو بإنشاااء سيساال وعيمااات تجاريااة معتاارف بكااا وحنيًاااد حتااى صااارت أغلبيااة السااكان
تتعرف اآلن على المئات بل اآلالف مق العيمات التجارية.

عالم من المنتجات المقلدة
ضا الهتزاز بسابب افنتااج الكائال للسالع الصاينية المغشوشاةد وقاد
تعرضت ث ة المستكلك على المستوى الوحنف والدولف أي ً
تجاوزت نوعية السلع الم لدة التف تباع ف الصيق األنماح الت ليدية مثل ح ائب اليد وساعات اليادد اإن ال ماا يمكناك تخيلاه
مق منتجات يتم ت ليد ف الصيقد ومق بينكا منتجات تح

أعلى أرقام المبيعات.

ضا الشار ات األعنبياة والازوار والساياح ورعاال األعماال بال وحتاى ممثلاف
وساهم ف تكرير السلع الم لدة والمغشوشة أي ً
الحكوماتد كف سلع تعكر الطلب الخارعف عليكاد د تحولت سو "زقا الحرير" المتخصصة بالت ليد والتزوير م صدًا
سياحيًا وتجاريًا يلف ف أهميته وشكرته سور الصيق العظيم .وقد حادثت بسابب ذلاك ضاائح ثيارةد مثال التلاوت اف حلياب
األحفالد وربما تكون هذ الفضائح قد ساهمت ف تحويل اتجا المستكلك الصينف إلى المنتجات والمار ات األعنبية.
وقااد أعاارت الحكومااة الصااينية عااددًا مااق افصاايحاتد وش انًت عاادة حماايت مداهمااة روًعاات لكااا إعيميًااا ترويجً ااا هااائيًد
وصادرت بضائع مغشوشةد و ثي ًرا ما تُعرض بشكل مسرحف أ وام هائلاة ماق السالع المغشوشاة أو المحظاورة قانونيًاا وياتم
إعادامكا .وقااد باادأت الحكوماة تشااجع المسااتكلكيق علاى الاد اع عااق ح ااوقكم ماق راايل منظمااة شابه حكوميااةد وهااف "رابطااة
المستكلكيق الصينييق"د وأصدرت األقاليم قوانيق مكمة لحماية المستكلك.

أسواق متطرفة
أدت سياسات تحديد النسل وإعبار األسر علاى إنجااب حفال واحاد اط إلاى متوالياة ماق النتاائ المتطر اة؛ األسار الصاينية
تفضً ل الذ ورد وأ دى ذلك إلى تجارة واسعة لتبنف األحفال الصينييق ف الواليات المتحدةد واستطاعت دور رعاياة األحفاال
األيتام والمشرديق أن تجنف مئات الميييق مق الدوالرات مق وراء هذ التجارة.
و ف ظل ن ص عدد الفتيات اف ساق الازواجد وزياادة الرعاال ماق ال األعماارد وارتفااع مساتوى الادرل ازدهارت بطبيعاة
الحال تجارة الجنر وصناعة الدعارةد وأصبحت الصيق أضخم مر ز لتجارة الجنر ف العالم؛ مق الم ا ًدر أن  10مييايق
ضا المر ز افقليمف الرئير ليتجار ف البشرد و ًا
رعل وامرأة ف الصيق يعملون ف تجارة الجنرد وأصبحت الصيق أي ً
لمكتب مراقبة ومكا حة االتجار بالبشر التابع لوزارة الخارعية األمير ية.
ضااا سااو أراارى متطر ااة؛ هااف تجااارة األعضاااء البشااريةد مثاال :ال رنيااة والكلااى وال لاابد وأصاابحت الصاايق ااف
وهناااك أي ً
المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمير ية ف تجارة األعضاء البشريةد وتحصد الصيق سنويًا  3400عضو بشار ماق
السجناء المحكوم عليكم بافعدام.
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وتزدهر ف الصيق تجارة واستكيك النباتات والحيوانات المكاددة بااالن راضد وبسابب التطاور االقتصااد

اد زاد الطلاب

على هذا السلوك والطب الشعبف والوصفات ال ائماة علاى عيعاات مشاكورة اف الصايقد مثال دم السايحف الذهبياة لعايج
السرحاند و رس البحر لعيج الربو وأمراض ال لب والع مد وزعانف السيحف المخللاة لزياادة أعماار البشارد ولحام الباوم
لتحسيق البصر .واستغل الصينيون قوتكم الشرائية الجديدة لشراء سلع لم تكق متاحة مق قبلد وتتمتع ب داسة وقيمة عالية ف
الث ا ة الصينيةد مثل :مخالاب الدبباة ولحاوم حياوان أم قر اة وسانام الجمال وماخ ال اردة وعظاام النماور وأعضاائكا الذ رياة.
واتسعت تجارة الحيوانات النادرة والمكددة باالن راض لتشمل أنحاء واسعة مق العالم.

اآلثار البيئية
ال يمكق توقع وتخيل اآلثار البيئية الناتجة عق مضااعفة االساتكيك اف الصايق علاى الطعاام والطاقاة والفضايت والغاازات
والمبااانف والطاار واألرصاافة والساايارات واألسااوا والمجمعااات التجاريااة الكائلااة واألساامنت والفااوالذ واللحااوم والميااا
والحبوب ...إلخ ..إنكا متوالية مع دة مق افنتاج والتلوت؛ الصحار

ف الصيق تنمو بمعدل غير مسبو نتيجة التوساع اف

تربية الحيوانات ألغراض إنتاج اللحوم التف يتزايد الطلب عليكاد وقد دمرت الصيق ثيثة أرباع غاباتكاد وإذا لجأت الصيق
إلى استيراد الحباوب واألغذياة ساوف تنشاأ مشاكلة بيئياة عالمياةد وقاد بادأ الصاينيون بالفعال يتجكاون إلاى إ ري ياا وسايبيريا
ليستثمار الزراعف .وهناك منتجات ثيرة مصنوعة ف الصيق تسفر عق مفاضيت بيق سلع رريصة تحفز الطلب العالمف
لكنكا ذات آثار م ل ة.
وتتجه الصيق إلى أزمة قمامةد كف تنات ثلاث قماماة العاالمد ومعظمكاا ال تاتم معالجتاهد وتضام ضاواحف بكايق وشانغكا 7
آالف مكبً قمامة ..وقد تحولت بلدات بأ ملكا إلى مكبات نفايات إلكترونية؛ مثال بلادة غوياو؛ التاف تشا ثغل أ ثار ماق  30ألاف
عامل ف  5آالف محل عائلف للنفايات افلكترونيةد وتطرح الصيق ف النفايات سنويًا  49ملياون عكااز تليفزياون وغساالةد
و 70مليون هاتف عوال.
إن الصيق اليوم تبدو بالنسبة للكثيريق ب عة حبر مع دة؛ الصيق أرض المتناقضات؛ كف احشة الثاراءد ومدقعاة الف ار اف
آن وا حد؛ هف بلد يه نحو نصف مليار ير مدقع الف ر يعيشون على أقل مق دوالريق ف اليومد وهف ف الوقت نفساه أ بار
أ ًمة دائنة ألثرى أ ًمة على وعه األرض؛ وهف الواليات المتحدة .والصيق سوداء ورضراء على ح ًد سواءد كف أسوأ ملاوًت
بالكربون ف العالمد وهف أ بر منت للطاقة الخضراء مق حاقة الرياح والطاقة الشمسية.
و ف النكاية يخلص المدلف إلى ال ول :إنه ما أن العالم يسير ما تسير الصيقد لكق ما يحدت أيضً ا أن الصايق تتاأثر بعما
يس ِر المستكلك
بأ عال البلدان األررىد ورصو ً
يس ِر المستكلك األمير ف ِ
صا الواليات المتحدةد ويمكق ال ول بالمثل :إنه أينما ِ
الصينف والعالم.
ورتا ًما يف يمكننا أن نتوقع أن تُ ِدم الصيق على ارتيارات صعبة هناك يما ال نستطيع نحق ذلاك هناا؟ إذن لعال ماا نحتااج
إليه هو قاعدة ذهبية عديدة ت ول :استكلك ما تحب أن يستكلك الصينيون.
___________________________________

* اتب أردنف
انتكى
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