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العالم

على الغالف
ُ
قبل يومين من انعقاد المؤتمر الـ  19للحزب الشيوعي الصيني ،استضيفت «األخبار»
في مقاطعة فوجيان في الساحل الجنوبي للصين حيث جالت في أرجائها مسجلة
تطور العمران والتكنولوجيا فيها .لكن لعل أبرز ما استرعى االهتمام هو إنجاز رفع
مستوى العيش لماليين البشر بحسب الخطة التي كانت قد أطلقتها قيادة الحزب
الشيوعي منذ خمس سنوات

خطة «الجيل الخامس»

مضاعفة دخل
 800مليون صيني
فوجيان ــ عمر نشابة

بكين تستقبل مؤتمر
الجيل الخامس

«إن مـ ــا ي ـه ـم ـنــي أكـ ـث ــر مـ ــن أي ش ــيء
آخ ــر هــو االه ـت ـمــام بــالــذيــن ال يــزالــون
ي ـع ـي ـشــون ظ ــروف ــا مـعـيـشـيــة صـعـبــة»
ق ــال األم ــن ال ـعــام لـلـحــزب الـشـيــوعــي،
رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة ال ـص ــن الـشـعـبـيــة
تشي جينغ بينغ خالل جلسة مناقشة
اللجنة املركزية لدراسة وضع الحزب
بـشــأن مستوى الـعـيــش؛ وأض ــاف «إن
أبسط متطلبات بناء مجتمع مزدهر
ه ــي تــأمــن تـخـلــص ال ــري ــف م ــن الـفـقــر
طبقًا للخطط التي وضعناها».
ع ـل ــى ه ــام ــش امل ــؤت ـم ــر ال ـت ــاس ــع عـشــر
ل ـل ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي فـ ــي ب ـل ــد امل ـل ـي ــار
والثالثمئة وخمسون مليون نسمة،
يتباهى مـســؤولــو الـحــزب بنجاحهم
في رفع مستوى عيش نحو  14مليون
م ــواط ــن صـيـنــي مـنــذ ان ـع ـقــاد املــؤتـمــر
الثامن عشر عام .2012
ال ـق ـي ــادة الـصـيـنـيــة لـ ّـبــت ال ــوع ــد ال ــذي
كانت قد أعلنت عنه منذ خمس سنوات
(ي ـم ـك ــن م ــراج ـع ــة ت ـغ ـط ـيــة «األخ ـ ـبـ ــار»
ل ـل ـمــؤت ـمــر ال ـث ــام ــن ع ـش ــر عـ ــام )2012
حيث إن املعدل السنوي للرواتب زاد
م ــن  16500يـ ــوان (ن ـحــو  2600دوالر
أمـيــركــي) عــام  2012إلــى  23821يــوان

الساعة الواحدة فجرًا ،مئات املتطوعني في شوارع حي «سانليتون» في العاصمة
بكني يقومون بأعمال ترميم األرصفة وتنظيف الجدران وتشحيل األشجار وزرع
الزهور تمهيدًا الستقبال املشاركني في املؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي
الصيني .وإضافة إلى أعمال التجميل ،تنتشر قوى الشرطة واألمن على مفارق
الطرقات وتنشط املراقبة ملنع أي أحــداث أمنية أو أي هجوم يمكن أن يستهدف
املؤتمر ،في ظل التهديدات األمنية التي يشهدها العالم اليوم.
أمــا فــي ســاحــة «تـيــان ان م ــن» ،فكل شــيء بــات جــاهـزًا حيث تــم تجديد صــورة
مؤسس الحزب الشيوعي ماو تسي تونغ على مدخل املدينة التاريخية املحرمة،
وانتصبت األعــام الحمراء في كل مكان ورفعت الشعارات الحزبية التي تؤكد
ّ
وتعرف الخصائص الصينية للشيوعية
ثبات حكم الحزب األوحــد في الصني،
التي تتميز عن النظام السوفياتي السابق.
هنا ،ومــع تولي الجيل الخامس قـيــادة الـبــاد منذ عــام  ،2012يترسخ االقتناع
بأن «املوديل» الصيني للشيوعية أتاح االستقرار والنمو االقتصادي ،وسمح في
تحسني أحوال مئات ماليني البشر بعدما عانوا املرض والجوع والحروب األهلية
لقرون سبقت املسيرة الطويلة للقائد املؤسس.

يتباهى المسؤولون بنجاحهم في رفع مستوى عيش
نحو  14مليون مواطن منذ المؤتمر الثامن عشر عام ( 2012أ ف ب)

(نحو  4000دوالر أميركي) عام .2016
يعني ذل ــك أن مـعــدل الــدخــل الشهري
لـكــل مــن الـ ـ  800مـلـيــون عــامــل صيني
بات يبلغ نحو  335دوالرًا أميركيًا.
وال شك أن ذلــك يزيد القوة الشرائية،
ما ّ
يطور األســواق الداخلية الضخمة
في جميع أرجــاء الصني وقــد يخفض

ليبيا

ما قل
ودل

«مفاوضات تونس» تتعثر ...مؤقتًا
أعـ ـل ــن وفـ ـ ـ ٌـد ن ـي ــاب ــي ل ـي ـبــي «ت ـع ـل ـيــق»
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ج ـ ــول ـ ــة املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات
الـ ـج ــدي ــدة ب ــن أط ـ ـ ــراف ال ـ ـنـ ــزاع ال ـتــي
كانت قد بــدأت يــوم األحــد في تونس
ب ــرع ــاي ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ال ـت ــي أك ــدت
تواصل «املشاورات الداخلية».
وي ـج ـت ـم ــع فـ ــي ت ــون ــس م ـم ـث ـل ــون عــن
طــرفــي ال ـنــزاع الليبي بــإشــراف األمــم
امل ـت ـحــدة ف ــي م ـح ــادث ــات ســاع ـيــة إلــى
تـعــديــل ات ـفــاق ال ـصـخـيــرات لــانـتـقــال
السياسي املوقع في أواخــر  2015في
املغربُ .
ويـشــارك في املحادثات وفدا
ٍّ
كــل مــن الـبــرملــان الليبي املنتخب في
 2014الذي يتخذ مقرًا في شرق البالد
وال يـعـتــرف بــ«حـكــومــة ال ــوف ــاق» من
جهة ،واملجلس األعلى للدولة التابع
لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز
السراج املنبثقة من اتفاق الصخيرات
وتلقى اعترافًا دوليًا وتتخذ مقرًا في
طرابلس من جهة أخرى.
واتـهــم رئـيــس لجنة ال ـحــوار املنبثقة
م ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب عـ ـب ــد الـ ـس ــام
نصية ،خصومه ،مساء أول من أمس،

بــ«الــرجــوع إلــى نـقــاط وتـفــاهـمــات قد
حسمت في السابق» ،وأعلن «تعليق
أعـ ـم ــال ال ـل ـج ـنــة إلـ ــى ح ــن ال ـح ـصــول
عـلــى صـيــغ مـكـتــوبــة مــن لـجـنــة حــوار
مجلس الدولة في ما يخص القضايا
الخالفية املقدمة مــن مجلس النواب
في إطار االتفاق السياسي».
والح ـ ـقـ ــا أكـ ـ ــد وفـ ـ ــد املـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
للدولة ،في بيان ،أنه «لم ُيطالب بأي
ّ
تعديالت أساسًا ،وأن مجلس النواب
ه ــو ال ـج ـه ــة ال ـت ــي رف ـض ــت ال ـت ـعــاطــي
م ــع االتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي وأل ـ ّـح ــت فــي
الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى تـ ـع ــديـ ـل ــه ،األم ـ ـ ــر الـ ــذي
يتعني معه فــي هــذه الـحــالــة أن ُيـقـ ِّـدم
مجلس النواب صيغًا مكتوبة للمواد
امل ـع ـت ــرض ع ـل ـي ـهــا ،ونـ ـح ــن ع ـل ــى أت ـ ّـم
االستعداد للتعاطي معها بإيجابية
وتحديد ما ُيمكن قبوله بشأنها».
أمـ ــا ب ـع ـثــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـلــدعــم في
لـيـبـيــا ال ـتــي يــرأس ـهــا املــوفــد الـخــاص
جهتها في
غسان سالمة ،فأعلنت من ً
بيان «رفــع الجلسة» ،مشيرة إلى أنه
«ال ي ــزال أمــامـهــا الكثير مــن الـعـمــل».

ّ
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن «االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
واملـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاورات الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة» ك ــان ــت
ستستمر.
ول ــم تنجح حـكــومــة الــوفــاق الوطني
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـصـ ـخـ ـي ــرات

يتمحور الخالف خصوصًا
حول المادة الثامنة من
اتفاق الصخيرات
ب ـق ـيــادة ف ــاي ــز الـ ـس ــراج ف ــي الـحـصــول
ّ
ع ـل ــى إج ـ ـمـ ــاع فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا .ورغ ـ ـ ــم أن
الحكومة نجحت في توسيع نفوذها
فــي العاصمة ُوبعض املــدن فــي غرب
ليبيا ،إال أنها تعاني لفرض سلطتها
على أجزاء كبيرة من البالد .ويرفض
البرملان املنتخب في الشرق بدعم من

نسبة اعتماد االقتصاد على التصدير
الخارجي.
غ ـي ــر أن الـ ـقـ ـي ــادة ال ـص ـي ـن ـيــة ال ت ـبــدو
مكتفية بما تحقق ،إذ تعترف بأن 43
مليون مواطن ال يزالون يعانون الفقر
ّ
الشديد ،وبالتالي فإن أحد أهم أهداف
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس الـ ـق ــادم ــة (ح ـتــى

املشير خليفة حفتر أن يمنحها ثقته.
ويـتـمـحــور ال ـخ ــاف خـصــوصــا حــول
امل ــادة الثامنة مــن اتـفــاق الصخيرات
الـتــي تمنح حـكــومــة الــوفــاق الوطني
سلطة تعيني قــائــد ال ـقــوات املسلحة.
وقـ ـ ـ ــد ض ـ ـمـ ــت الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى مــن
امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات فـ ـ ــي أيـ ـل ــول/سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر
امل ــاض ــي مـمـثـلــي ال ـب ــرمل ــان املنتخبني
عام  2014ومجلس الدولة الناجم عن
اتفاق الصخيرات املشكل من أعضاء
ســاب ـقــن ف ــي املــؤت ـمــر الــوط ـنــي الـعــام
(البرملان السابق) .وقد اتفق الطرفان
على تشكيل مجلس رئاسي من ثالثة
أعضاء.
ُ ِّ
وينبغي أن تركز املناقشات الجديدة
ف ــي ت ــون ــس ع ـلــى ص ــاح ـي ــات هــاتــن
الـسـلـطـتــن ،وك ــذل ــك عـلــى صــاحـيــات
البرملان .والهدف من ذلك هو التمهيد
الستفتاء على دسـتــور جــديــد يــؤدي
إلى انتخابات ،وفقًا لخريطة الطريق
ال ـ ـتـ ــي قـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا سـ ــامـ ــة ف ـ ــي أي ـ ـلـ ــول/
سبتمبر إلى األمم املتحدة.
(األخبار ،أ ف ب)

بعد  15عامًا من الضربات الجوية
ضد تنظيم «القاعدة» في
اليمن ،أعلن الجيش األميركي
أمس ،أن قواته «قتلت العشرات
من عناصر داعش في غارة
على معسكري تدريب في
محافظة البيضاء في اليمن».
ووفق البيان ،فإن «داعش»
يستخدم «المناطق الشاغرة
أمنيًا في اليمن ،ليخطط
ويشن هجمات تستهدف
الواليات المتحدة وحلفاءها
حول العالم» ،مشيرًا إلى أن البلد
العربي ،الذي يتعرض لعدوان
بقيادة السعودية منذ عام
« ،2015أصبح مركز تدريب وعبور
للتنظيمات اإلرهابية»ّ ،ومن
ضمنها «داعش» الذي نفذ أول
هجوم له في اليمن قبيل بدء
العدوان.

