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ســـــــــــاحة

�أوزان ثقيلة يئن منها التالميذ
ثمة منظر يتكرر ب�شكل يومي يف املراكز
ال�صحية املنت�شرة يف ال��ب�لاد ..تالميذ
يف امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة ي��ع��ان��ون م��ن �آالم
���ش��دي��دة بالظهر ب�سبب ت��ل��ك احلقائب
امل��در���س��ي��ة ال��ت��ي يحملونها ك��ل ي���وم من
ب��ي��وت��ه��م �إل����ى امل���در����س���ة ،و�أن���ت���م تعلمون
مدى ِث َقل تلك احلقيبة املمتلئة بالكتب
والدفاتر.
ومعظم هذه الكتب �أو الدفاتر الت�ستعمل

ك���ل ي����وم و�إمن������ا ه���ي م�ت�راك���م���ة يف ه��ذه
احل��ق��ي��ب��ة ال���ت���ي ي���ف���وق وزن���ه���ا وزن ه��ذا
التلميذ ال��ذي اليتعدى عمره التا�سعة،
وحتى طريقة حملها خاطئة ،والتتوفر
هناك معايري و���ض��واب��ط تثقيفية حول
ال�سالمة �أو تب�صري التالميذ بكيفية
ح��م��ل الأوزان الثقيلة ن�سبياً بطريقة
���ص��ح��ي��ح��ة ع�ب�ر ن������دوات �أو حم��ا���ض��رات
توعوية ت�شرح لهم ذلك يف جميع الأوقات
�أو على فرتات متفاوتة كما هو مفرو�ض

صالح بن علي V
كي ي�ستوعب التالميذ �شروط ال�سالمة
يف ك��ل م��ك��ان ،وه���ذا الأم����ر امل��ه��م يحتاج
�إل��ى مراجعة م��رة تلو �أخ��رى من خالل
التدقيق يف حمتويات احلقيبة املدر�سية
وما حتتويه من كتب �أ�سا�سية �أو �إ�ضافية.
وق����د ����ص���ادف �أنْ زرت م��در���س��ة ���ص�لاح
الدين االبتدائية للبنني مبنطقة الرفاع

واكت�شفت �أن��ه تقدم بها ب��رام��ج توعوية
ع���ن ه����ذا امل���و����ض���وع ،ومت��ن��ي��ت �أن حت��ذو
جميع املدار�س يف البالد حذوها وت�سري
على هذا املنهج الطيب الذي يُ�شكر عليه
متبعوه ،ويُرجى االقتداء به وال�سري على
منواله.
وهل تعلم يا �أخي القارىء �إذا ما ا�ستمر
جت��� ُّ��ش��م �أب��ن��ائ��ن��ا ال��ت�لام��ي��ذ م�شقة حمل
احلقائب املدر�سية ماذا �سيكون م�صريهم
وم�����اذا ���س��ي��ك��ون م�ستقبلهم؟ ه���ل امل���راد
م��ن ذل��ك حتديد الن�سل والق�ضاء على

الب�شر؟! هذه ر�سالة �إل��ى وزارة الرتبية
والتعليم امل��وق��رة �أوج��ه��ه��ا بالنيابة عن
�أول���ي���اء الأم�����ور ال���ذي���ن ي�����ش��ك��ون الكثري
م���ن ه����ذه امل�����ش��ك��ل��ة وي�����س��اوره��م اخل���وف
على م�ستقبل �أطفالهم ،وي�شددون على
امل��ط��ال��ب��ة ب��االل��ت��ف��ات �إل����ى ع���واق���ب ه��ذه
الظاهرة واحلد منها ،و�أن الواجب علينا
ال��ي��وم �أنْ نحافظ على �سالمة �أطفالنا
ف��ه��م ج��ي��ل امل�����س��ت��ق��ب��ل امل�����أم����ول مبملكة
البحرين.
 Vنا�شط اجتماعي

ما مو�ضع «�صني ال�سوق اال�شرتاكية» من الإعراب الر�أ�سمايل..؟
(فاينان�شيال ت��امي��ز) م��ن ل��ن��دن :هنالك
ث��ل�اث ك��ل��م��ات يف ب���روت���وك���ول م���ك���ون من
� 102صفحة كانت ال�صني قد و َّقعت عليه،
عندما وافقت على االن�ضمام �إلى منظمة
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ،وه��ي تتحول الآن �إل��ى
اخ���ت���ب���ار ح��ا���س��م ل��ل��م��ن��ظ��م��ة يف الأ����س���ا����س،
ولرمبا لل�صني �إل��ى حد ما :اقت�صاد غري
�سوقي �أم �سوق غري اقت�صادية؟ باملفهوم
الرا�سخ من قبل.
قبل ع��ام واح���د م��ن ت��اري��خ حلت ال��ذك��رى
اخل��ام�����س��ة ع�����ش��رة الن�����ض��م��ام ال�����ص�ين �إل��ى
املنظمة .التاريخ مهم ب�سبب عبارة �صغرية
وردت يف بروتوكوالت املوافقة ،تتناول كيف
ينبغي للبلدان �أنْ تقرر ما �إذا كانت ال�سلع
التي ت�صدِّرها ال�صني يف و�ضع �إغراق ب�شكل
غري عادل .تقول العبارة« :على �أية حال،
�ستنتهي �صالحية الأح��ك��ام ،ال��ت��ي ت�سمح
للمتنازعني يف امل��ج��ال ال��ت��ج��اري التعامل
مع ال�صني على �أنها اقت�صاد غري �سوقي،
يف غ�ضون  15عاماً بعد تاريخ االن�ضمام».
يف ال�سنة التالية لتاريخ انتهاء ال�صالحية،
ان��دل��ع��ت م��ع��رك��ة ب�ين ع���دد م��ن الالعبني
ح�����ول م����ا �إذا ك�����ان ي��ن��ب��غ��ي ع���ل���ى �أوروب�������ا
والواليات املتحدة الأمريكية ،اح�ترام ما
تعتربه بكني م��ي��زة ل��ه��ا ،يف ال��وق��ت ال��ذي
تقول فيه البلدان الأخ��رى� ،إن ال�صني مل
تف بالتزاماتها.
دع���ون���ا ن��ع��ود �أو ًال �إل����ى ف�ت�رة ت�سعينيات
ال����ق����رن امل���ا����ض���ي .يف ذل�����ك ال����وق����ت ،ك���ان
ال�س�ؤال بالن�سبة للمفاو�ضني الأمريكيني
والأوروبيني هو :كيف ميكن لأي �شخ�ص
معرفة م��ا �إذا ك��ان امل�����ص��دِّرون ال�صينيون
يقومون ب�إغراق الأ�سواق الأخرى بال�سلع؟
امل��ق��ي��ا���س ال��ع��ادي ه��و م��ا �إذا ك���ان ي��ت��م بيع
ال�سلع بتكلفة �أق���ل م��ن تكلفة �إن��ت��اج��ه��ا،
مبعنى �آخر� ،أنْ يتم بيعها دون حتقيق �أي
ربح!
ذلك املعيار كان من امل�ستحيل تطبيقه على
االقت�صادات املركزية يف الكتلة ال�سوفيتية،
فقد يت�سم باالفتقار �إلى �أ�سعار طبيعية يف
�أ�سواقه املحلية ،باملفهوم الر�أ�سمايل.
ل��ذل��ك مي��ك��ن ق��ي��ا���س ���س��ل��ع م�شتبه ب���أن��ه��ا
تتعر�ض للإغراق من قبل اقت�صادات غري
�سوقية ،مع �سلع يف اقت�صادات �أخ��رى ذات

م�ستويات تطور مماثلة نوعاً ما ،لرنى ما
�إذا كان ال�سعر عاد ًال �أم ال؟
ع��ن��دم��ا واف��ق��ت ال�����ص�ين ع��ل��ى االن�����ض��م��ام،
ت�� َف�� َّه��م مفاو�ضوها ب����أن مفهوم (اقت�صاد
ال�����س��وق) ي�شري �إل���ى بلد يخلو م��ن وج��ود
���ض��واب��ط ع��ل��ى الأ����س���ع���ار .وه��ن��ال��ك بع�ض
امل���ؤ���ش��رات ال��ت��ي ت�شري �إل���ى �أن املفاو�ضني
الأجانب فهموا ذلك �أي�ضاً.
على �أي���ة ح���ال ،ك��ان��وا ي��ر ِّك��زون اهتمامهم
على ف�سح املجال لإمكانية الو�صول �إلى
ال�سوق ال�صينية لل�سلع املن َتجة من قبل
ال�شركات الأجنبية.
ثم �أ�صبحت الآن م�س�ألة ما �إذا كان يجب
م��ن��ح ال�����ص�ين م��ك��ان��ة االق��ت�����ص��اد ال�سوقي،
دالل��ة على م�شاعر الإح�ب��اط م��ن الهيكل
االقت�صادي الكلي لل�صني ،ومبثابة ع ْذر
لتعري�ض مفهوم منظمة التجارة العاملية
برمته للت�سا�ؤل.
بعد ان�ضمام ال�صني �إل��ى منظمة التجارة
العاملية� ،أ�صبحت املكانة (غري ال�سوقية)
ب�سرعة مبثابة عيب فيها.
مع اندفاع اال�ستثمارات والتناف�سية يف كل
�صناعة ،ن�شط املنتجون ال�صينيون يف كل
جم��ال م��ن ال�صلب �إل��ى الأح��ذي��ة و�صو ًال
�إلى الفيتامينات ،ودفعوا ب�سرعة هوام�ش
الربح املحلية �إلى الأدنى ب�شكل كبري.
و�أ�صبح الت�صدير و�سيلة للح�صول على
�أ����س���ع���ار �أع���ل���ى يف اخل�������ارج .ع��ل��ى ال��ع��ك�����س
م��ن الإغ����راق ،ك��ان امل�����ص��دِّرون ال�صينيون
يتطلعون �إلى حتقيق الربح� ،إال �أن الأ�سعار
التي كانوا يبيعون بها كانت �أقل بكثري من
الأ�سعار يف معظم البلدان الأخ��رى ،فعاث
الف�ساد يف هوام�ش ر ْبح املنتجني الدوليني،
و�أدى �إل���ى ���ش��ك��اوى الحت�����ص��ى م��ن جانب
املنظمة.
مل يكن ب�إمكان �أي بلد ثالث ت��ك��رار مثل
ه���ذا احل��ج��م م��ن من��ط ت��ك��ال��ي��ف العمالة
املنخف�ضة واملناف�سة املحتدمة يف ال�سوق
ال�صينية.
���ش��رك��اء ال�����ص�ين ال��ت��ج��اري��ون ا���س��ت��خ��دم��وا
ال��ع��ب��ارة ل��ف��ر���ض ر����س���وم ج��م��رك��ي��ة عالية
ب�شكل غري معقول ،والتي غالباً ما تتجاوز
 %100على �صادراتها.

لهذا ال�سبب ي�صمم املفاو�ضون ال�صينيون
على �إرغ��ام الأوروب��ي�ين والأمريكيني على
االعرتاف بال�صني كـ(اقت�صاد لل�سوق).
تركزت املعركة على �أوروب���ا التي حتتاج
�إلى �إجراء تغيري قانوين .يف حركة تقوم
على خفة اليد ،تخ َّل�ص الأوروب��ي��ون من
فئة (االقت�صادات غري ال�سوقية) ب�أكملها
يف �أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي ،وه���و م��ا ق���دم ميزة
�إيجابية غ�ير متوقعة لفيتنام و�ألبانيا
ومنغوليا وتركمان�ستان ،لكنه يحتفظ
ب��احل��ق لإج�����راء م��ق��ارن��ة م���ع ب��ل��د ث��ال��ث
على �أ�سا�س التعامل مع كل حالة ب�شكل
منفرد.
واليتعني على الواليات املتحدة تغيري �أي
قانون� .إن عليها االمتناع يف امل�ستقبل عن
مقارنة الب�ضائع ال�صينية بب�ضائع بلد
ثالث ،عندما تقرر ما �إذا كانت �سوقها قد
تعر�ضت للإغراق من ِق َبل ال�صني.
ال�صني طلبت م�شاورات من جانب املنظمة
�إ�ضافة �إلى م�شاورة الواليات املتحدة �أي�ضاً،
مما �أدى �إل��ى قيام حمامي وا�شنطن برد
�سلبي بقوة واالدع���اء ب���أن قوانني املنظمة
تقف �إلى جانبهم .الرد يو�ضح متاماً ب�أن
هذه الق�ضية مل تعد تدور حول الت�سعري،
بل تتعلق بكافة ال�سبل التي تبني اختالف
االقت�صاد ال�صيني عن نظريه الأمريكي.
وي���������ش����ع����ر امل�����ف�����او������ض�����ون الأوروب���������ي���������ون
والأمريكيون ب���أن ال�صني مل ت�صبح ،ولو
من بعيد ،اقت�صاداً �سوقياً.
وامل�����ي�����زات اخل���ف���ي���ة امل���م���ن���وح���ة ل�لاع��ب�ين
امل��ح��ل��ي�ين وخ���ا����ص���ة ال�������ش���رك���ات امل��م��ل��وك��ة
للدولة ،ت�شتمل على التمويل الرخي�ص
وال���ق���واع���د ال��ت��م��ي��ي��زي��ة وحم������اوالت بكني
ل���ت���دم�ي�ر ال���ق���ي���م���ة م�����ن ح���ي���ث ت�����ش��ج��ي��ع
ال�صناعات اجلديدة.
وع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات ع��دي��دة ،ك��ان��ت �إدارة
�أوباما تقيم حججاً بطيئة ومت�أنية لدى
امل��ن��ظ��م��ة ���ض��د الإع���ان���ات اخل��ف��ي��ة املتعلقة
ب��الأرا���ض��ي وامل��ي��اه و�أ�سعار الفائدة ،والتي
متنحها بكني ل�شركاتها اململوكة للدولة
و�شركاتها الأكرب حجماً والأكرث تف�ضي ً
ال
يف القطاع اخلا�ص.
ي��ق��ول �أح���د امل��ف��او���ض�ين ال�صينيني« :لقد
متكنوا منا».

وعلى الرغم من الطعون ال�شديدة املقدَّمة
م��ن قِ�� َب��ل ف��ري��ق وزارة ال��ت��ج��ارة ال�صينية
رح��ب بع�ض
املتمر�س يف قوانني املنظمةَّ ،
امل�صلحني ال�صينيني �سراً باعتبارها ع�صا
لف ْر�ض �إ�صالحات هيكلية �أك�ثر �صرامة،
على الأعداء املحليني املتمردين.
وق���د ا�ستغنت �إدارة ال��رئ��ي�����س الأم�يرك��ي
(ترمب) عن النهج املت�أين امل َّتبع يف �إدارة
�سلفه (�أوباما) وقذفت به بعيداً بد ًال من
اختيار الق�ضايا التي رمبا ت�ؤدي �إلى �إجراء
�إ����ص�ل�اح���ات ه��ي��ك��ل��ي��ة يف ال�����ص�ين ،ورك����زت
ع��ل��ى ب��ن��ود معينة ت�صل �إل���ى ال�����ش��واط��ىء
الأمريكية بكميات كبرية.
وهذه حماولة لرفع جدران احلاجز املنيع،
خطوة بخطوة ،بد ًال من حماربة الطوفان
من م�صدره ،والتعر�ض خلطر االجنراف
بعيداً.
وهذا من �ش�أنه �أنْ يجعل مكانة االقت�صاد
ال�������س���وق���ي يف ح���ال���ة م����ن ال���ف���و����ض���ى .ق��د
يعرت�ض املحامون ،لكن العبارة احلرفية
«يف �أي حال» وا�ضحة متاماً.
وبالتايل ف�إن املجادلة �ضدها جتعل الغرب
يبدو كما لو �أن��ه و َّّق��ع على اتفاق املنظمة
وغريها من االتفاقيات ب�سوء نية.
امل�����ص��ل��ح��ون ال�����ص��ي��ن��ي��ون ،ال���ذي���ن ع�� َّل��ق��وا
�آم���ال���ه���م م���ن �أج�����ل ب�ل�اده���م ع��ل��ى �إن�����ش��اء
اقت�صاد متكامل عاملياً ،يحتاجون �إلى �إبرام
اتفاقيات دولية للح�صول على امل�صداقية.
وخ�لاف��اً ل��ذل��ك ،ف���إن��ه��م ي��ق��دم��ون احلافز
ل��ل��ن��وع��ي��ات امل��ت��ع�����ص��ب��ة يف ال�����ص�ين ،وال��ت��ي
تعتقد �أن امل�ؤ�س�سات الدولية هدفها فقط
�إبقاء ال�صني يف حالة من الرتاجع.
وم���ع ذل���ك ك��ل��ه ،م��ن ال��وا���ض��ح �أن ال�صني
لي�ست اقت�صاد �سوق مبا تعنيه (املناف�سة
ال�سوقية) .فعلى �سبيل املثال ،تعطي بكني
الأولوية مل�صالح �شركاتها اململوكة للدولة،
ول��ي�����س ل��ل�����ش��رك��ات الأج��ن��ب��ي��ة وال�����ص��ي��ن��ي��ة
اخلا�صة.
وم���ن���ح ل��ق��ب م��ك��ان��ة االق��ت�����ص��اد ال�����س��وق��ي
يبدو �أن��ه �أم��ر الميكن ت�بري��ره لل�شركات
التجارية والعمال ،الذين يرون �أن الأرباح
والفر�ص الوظيفية تت�ضرر عندما ت�صل
الب�ضائع ال�صينية الرخي�صة �إلى بالدهم.

كما �أ َّن ر ْف�ض ه��ذا اللقب هو �أم��ر خمادع
�أي�ضاً .ف����أو ًال غالباً ما ي�شتمل (طوفان)
ال��ب�����ض��ائ��ع ال��رخ��ي�����ص��ة ال��ت��ي حت��م��ل ع��ب��ارة
(�ص ِن َع يف ال�صني) على منتجات مل�شاريع
ُ
م�������ش�ت�رك���ة م����ن ق���ب���ل ����ش���رك���ات م���ت���ع���ددة
اجل��ن�����س��ي��ات ،ق���ام���ت ب��ن��ق��ل �إن��ت��اج��ه��ا �إل���ى
ال�صني.
ومبا �أن جميع ال�شركات ال�صينية ،اململوكة
ل���ل���دول���ة واخل���ا����ص���ة ،ت�������ص���دِّر ب���ع���ي���داً عن
�أ�سواقها املحلية ذات امل�ستوى التناف�سي
امل��رت��ف��ع ج�����داً ،م���ن �أج����ل ت����أم�ي�ن الأرب�����اح
يتبني يف معظم الأحيان من مقارنة �أ�سعار
ال�������ص���ادرات ال�����ص��ي��ن��ي��ة ب���أ���س��ع��ار الب�ضائع
ال�صينية امل��ح��ل��ي��ة� ،أن امل��ن��ت��ج��ات مل يتم
�إغراقها.
وهنالك العوامل ال�سيا�سية يف الواليات
املتحدة .فق�ضاة املنظمة يدركون متاماً �أن
�إدارة (ترمب) تتطلع فقط للح�صول على
حكم واح���د (ف��اح�����ش) لتربير ان�سحابها
من املنظمة.
ورمب��ا ي�تردد الق�ضاة يف تقدمي حكم من
ه���ذا ال���ن���وع ،ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن �سالمة
احلجة ال�صينية ،التي تقول �إنها يف الواقع
انتقلت من اقت�صاد مركزي على الطراز
ال�سوفيتي �إل��ى اقت�صاد قائم على �أ�سعار
ال�سوق ،و�إنْ مل يكن قائماً على التناف�س
ال�سوقي.
وي����ق����ول �أح�������د امل���ف���او����ض�ي�ن ال���ت���ج���اري�ي�ن
ال���غ���رب���ي�ي�ن�« :أ����ص���ب���ح امل���و����ض���وع م�����ش��ك��ل��ة
�سيا�سية ،وب��ال��ت��ايل فهو بحاجة �إل���ى حل
�سيا�سي».
بيد �أن هناك مو�ضوعاً �أكرث �أهمية ،وهو
�أن معظم ال�شكاوى تثار ح��ول االقت�صاد
ال�����ص��ي��ن��ي .ول�ل�إن�����ص��اف ن��ق��ول �أي�����ض��اً �إن
���ش��ك��اوى ال��ب��ل��دان الأخ����رى ح���ول خ��ي��ارات
وا���ش��ن��ط��ن االق��ت�����ص��ادي��ة غ�ي�ر ال�����س��ل��ي��م��ة،
ت���ت���ج���اوز ك����ث��ي�راً م���و����ض���وع���ات ال���ت���ج���ارة
والر�سوم اجلمركية بحد ذاتها.
واملنظمة منتدى غري منا�سب للمجادلة
ب�����ش���أن امل��و���ض��وع��ات الهيكلية ال��ك�برى يف
االقت�صادات الرئي�سية ،ويبقى �أن امل�شكلة
يف �أنه لي�س هناك خيار �آخر �ألبتة.
 Vنقال عن موقع �صحيفة
(االقت�صادية) ال�سعودية

