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احلَكيم 
صدق اهلل العظيم
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اإلهـداء
بعد محد اهلل صاحب اجلاللة واملنة وتوفيقه ونعمته علي  .أهدي عملي
ومثرة جهدي ...
إىل روح جدي وجدتي من ربياني صغرياً رمحهما اهلل .
إىل اليت محلتين وهنا على وهن  ،أمي العزيزة حفظها اهلل وأطال عمرها .
إىل والدي وأخوتي وأقاربي.
إىل روح الدكتور  .....فيصل خلف اهلل

رمحه اهلل

إىل أسرتي الصغرية زوجيت وأبنائي االعزاء
إىل أصدقاء الدراسة يف مدرسة طه حسني الثانوية يف خميم حطني  -األردن
إىل زمالء الدراسة يف قسم االقتصاد ( مرحلة البكالوريوس واملاجستري )
إىل زمالئي املعلمني وطالبي األعزاء يف املدارس الثانوية
الدارس
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الشكر والتقدير
ال يسعني بعد االنتهاء من هذا الجهد إال أن أحمد اهلل كثي اًر وأشكره  ،الذي وفقني ومكنني
من إتمام هذا البحث فالحمد هلل أوله وأخره .
كما أتقدم بالشكر واالمتنان والتقدير إلى كل من :
 الدكتور  /سمير أبو مدللة  -عميد كلية االقتصاد والعلوم التجارية ورئيس قسم االقتصاد
بجامعة االزهر– غزة  ،والمشرف الرئيسي على هذه الرسالة .
 الدكتور  /فاروق دواس – استاذ االقتصاد بجامعة االزهر – غزة " المشرف المساعد "
أشكرهما على تكريس وقتهما وجهدهما في إرشادي وتقديم النصح والتشجيع ال نجاز هذه الرسالة
كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي في قسم االقتصاد جامعة االزهر
 االستاذ الدكتور معين رجب  /الدكتور نسيم أبو جامع  /الدكتور محمود صبرة
على كل ما بذلوه من جهد في تدريسي في مرحلة البكالوريوس والماجستير .
كما أشكر االستاذ الدكتور مازن العجلة  ،والدكتور محمود صبرة لتفضلهما بمناقشة هذه الدراسة
واتقدم بخالص الشكر لكل من أسهم معي في إعداد هذه الدراسة بتوفير أو إعارة كتاباً أو تقديم
نصيحة  .وخاصة االستاذ الكريم يوسف البطش الذي قام بالتدقيق اللغوي للدراسة واألستاذ
حسنين القانوع الذي ترجم ملخص الدراسة.
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ملخص الدراســة - :
تبحث هذه الدراسة في تجربة الصين االقتصادية  ،وتحليل أبرز التحديات والمشكالت التي

قد تؤثر على عملية النمو االقتصادي في الصين  ،في ظل الظروف والمتغيرات االقتصادية التي
تمر بها دول العالم  .حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم ركائز االقتصاد الصيني  ،وبيان
مراحل تطور االقتصاد الصيني :ما قبل تأسيس الجمهورية  ،وما قبل االنفتاح  ،وفي زمن

االصالح واالنفتاح  ،من خالل استعراض الخطط الخمسية التي بدأها ماو تسي تونغ ،وصوالً

إلى مراحل اإلصالح واالنفتاح بقيادة دنغ شياو بينغ  .ومن ثم تحليل معمق ألبرز عالقات
الصين الدولية  .كما هدفت الدراسة إلى حصر وتحليل أهم مقومات االقتصاد الصيني  ،وبيان

أثر االزمات المالية العالمية واثر الدوالر على تحقيق معدالت النمو المرتفعة ألداء االقتصاد
الصيني  .وبيان مدى االستفادة من النموذج الصيني في تجارب الدول النامية .

وتعتمد منهجية البحث في تحليل الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي للتحقق

من مدى صحة فرضيات الدراسة .
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها -:
هناك مجموعة من المشكالت والتحديات التي قد تؤثر على مستوى التقدم االقتصادي الذي

وصلت إليه الصين  ،والتحدي األكبر الذي سيواجه الصين هو كيفية إعادة توجيه النمو إلى
مسار أكثر استدامة  .خاصة في ظل ما يشهده االقتصاد العالمي من تباطؤ وتراجع فإن استعادة

التوازن في الهياكل اإلنتاجية

لن تحدث من تلقاء نفسها ،بل من خالل جهد يعتمد على

السياسات النقدية  ،وتغير في سياسات اإلنفاق الحكومية  .ومن التحديات التي تواجه الصين

أيضاً هو الضغط على العملة الصينية " اليوان" من أجل رفع قيمتها مقابل الدوالر مما يؤدي

إلى انخفاض الصادرات الصينية وزيادة الواردات  ،وان ارتفاع الدوالر بشكل كبير سيكون مض ار

باالقتصاد الصيني  ،مثلما يضر االنخفاض الكبير للدوالر .
وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها -:
يجب أن تبذل الحكومة الصينية مزيداً من اإلصالحات الهيكلية والمالية واالجتماعية المصاحبة

للتوزيع العادل  .وأن تطور نظام اإلصالح االقتصادي ليشمل اإلصالح السياسي ومحاربة الفساد
وعدم العودة إلى التخطيط المركزي  ،وفي ظل تراجع الطلب العالمي  ،يتعين علي الصين أن
تدرك أن التنمية االقتصادية المستدامة واآلمنة تتطلب تأسيس قاعدة استهالكية عريضة في

الداخل  ،ومواصلة تقليص الفروق بين سكان الحضر والريف كل ذلك في ظل الدور القيادي
االقتصادي الذي تلعبه الصين  .كما يتوجب على الصين أن تستبدل الدوالر االمريكي كاحتياطي

لعملتها المحلية " اليوان "  ،وأن تعمل جاهدة على حل مشكالتها ومواجهة تحدياتها المستقبلية .
ك

Study Abstract:This Study examines China's economic experience recognition,

challenges analysis, issues that may affect the developing

the major

growth process and

development in China, under the circumstances of experienced economic variables that
the world's countries undergo. The study aimed to identify the most important pillars of

China's economy. It also shows Chain's economic developing three stages: pre-republic
foundation, pre-openness, and at the openness and reform era,

through showing the simplified five-year plans initiated, down to the stages of reform

and opening-up designed by the architect of reform Deng Xiao Ping . Aftermath , it
shows in-depth analysis and an interpreter for a highlighted China's international
relations. The study also aims to inventory and analyze the most important elements of

the Chinese economy . It also shows the world financial and the dollar impact in the
achieving of the rising development rates in the Chinese economic performance . It also

shows the implication of the Chinese paradigm in the developing countries experience

.The study analysis research methodology depends on the use of descriptive analytical
method to verify the study hypotheses validity.

The study concludes the following result range:
There are some Chinese reached problems and challenges , which may affect the

economic advance level . The great challenge of how to redirect the Chinese permanent
development . Moreover , with the slowdown of global economy , it is impossible to
rebalance the productivity restructuring. How over, it depends on the financial policy,
and the government expenditure policy . Whit's more , china faces

a huge pressure

on its currency " Yuan " in order to raise its value regarding the dollar , which results in

Chinese export decrease and import increase . Moreover, the increase of dollar value
damages the dollar value decrease .

The researcher set recommendations such as:

Chinese government has to do effort to reform restructuring, financial and

accompanied social for fair income distribution. It also has to develop economic
reform system in order to include the political reformation, fighting corruption ,and
put an end to the central planning . Under the global demand retreatment , China
should realize that the safe permanent economic development requires a wide
consumption interior base , and to decrease the metropolitan-rural deference under
its leadership It also should replace dollar reserve dependence with " Yuan", and to
solve its problems , and future challenges .
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أوالً  :املقدمـــــــة :
تعتبر التجربة االقتصادية الصينية واحدة من أنجح التجارب التي أثرت بشكل كبير على أهم
االقتصادات العالمية  ،واستطاعت أن تتخطى العديد منها  ،حتى أصبحت الصين القوة االقتصادية
الثانية في العالم ،بعد الواليات المتحدة األمريكية ،األمر الذي جذب إعجاب العالم بأسره لها لما حققته
من تقدم اقتصادي غير معالم الحياة الصينية  ،وكذلك مكانة الصين على خريطة العالقات الدولية .
واستحوذت هذه التجربة على اهتمام العديد من الدول المتخلفة  ،أمالً منها في جعل هذه التجربة
نموذجاً يحتذى به من أجل تحقيق معدالت معقولة في النمو االقتصادي  ،تنعش به اقتصاداتها الهشة
والهزيلة  .وال شك بأن هذه التجربة مرت بمرحلة والدة طويلة وشاقة حتى استطاعت أن ترى النور ،
وتحول من خاللها االقتصاد الصيني من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق االجتماعي  ،من خالل
تشكيل منظومة سوقية تقوم على المنافسة المنتظمة  ،قادت الصين فيما بعد إلى االنفتاح  ،وأدت إلى
تحوالت كبيرة في االقتصاد الصيني  ،ويتضح ذلك من خالل تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية
وارتفاع في حجم الناتج المحلي اإلجمالي  ،وزيادة دخل المواطن الصيني وزيادة مستوى رفاهيته .
إن ما تشهده الصين اليوم من تقدم وانفتاح جاء نتيجة لثورة اإلصالح التي قادها الحزب
الشيوعي الصيني خالل ما يقارب القرن من الزمن  ،منذ انعقاد المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي
الصيني  ،في اكتوبر عام  ، 1922والذي طرح فيه بوضوح" أن هدف الصين من إصالح بنيتها
االقتصادية هو إنشاء نظام اقتصاد السوق االجتماعي "  .معتمدة في ذلك على األعداد الهائلة من
االيدي العاملة المدربة ورخيصة األجر  ،ورأس المال األجنبي  ،وما تملكه من موارد طبيعة  .كما أن
وجود عملة صينية " اليوان" ذات قيمة منخفضة ساهم في وجود سلعاً صينية رخيصة الثمن تستطيع
منافسة السلع الغربية ذات الجودة العالية  .وسلع ذات جودة تناسب أيضاً األفراد ذوي الدخل
المنخفض  ،حتى أصبحت السلع الصينية األكثر انتشا اًر ومبيعاً في العالم  .وقد استولى النمو
االقتصادي السريع للصين منذ بداية اإلصالحات االقتصادية في عام 8791على اهتمام العديد من
الباحثين  .وكانت ردود الفعل تتراوح بين التشاؤم التام حول مستقبل الصين وحتمية انهياره إلى الخوف
من وجود صين قوية  .هذا ألن االقتصاد الصيني كغيره من االقتصادات الكبيرة  ،يمتلك العديد من
مقومات النمو والتنمية  ،والعديد من التحديات والمشكالت  .ولقد جاءت هذه الدراسة لكي تحلل وتقيم
أهم التحديات والمشكالت التي تسعى الصين لتجاوزها  ،ومعرفة مدى تأثيرها على مكانة الصين بين
ولتقدم كنموذج يمكن االستفادة منه في تنمية اقتصادات الدول النامية .
االقتصادات الكبرى َ ،
[]2

ثانيـاً  :مشـكلـة الدراســة :
حققت الصين نمواَ اقتصادياً سريعاً ومرتفعاً خالل العقود األخيرة  ،األمر الذي جعلها تتخطى

العديد من االقتصادات المتقدمة  ،كان آخرها اليابان  ،لتصبح بذلك ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد

الواليات المتحدة األمريكية  .رغم ذلك تواجه الصين اليوم بعض التحديات التي قد تحد من نموها
المتسارع  ،في الوقت الذي تسعى فيه عدة دول كالب ارزيل وروسيا والهند  ،وماليزيا وغيرها إلى بلوغ هذا

الدور .وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عن السؤال الرئيس التالي :

ما هي المشكالت و التحديات التي تواجه الصين ،والتي يسعى الصينيون لتجاوزها والتغلب عليها ؟
ومن هذا السؤال الرئيس يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية -:

-8

ماهي مقومات الصين االقتصادية  ،وما هي آليات التحول من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد

-2

ما مدى تأثير التذبذب المستمر في قيمة الدوالر األمريكي على تحقيق معدالت نمو مرتفعة

-3

هل انخفاض قيمة "اليوان" سبب في تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي للصين؟

-4

ما مدى تأثير اعتماد الصين على الصادرات بشكل رئيس في تحقيق التنمية المستدامة .

-5

هل وجود مشكالت وتحديات كالطاقة والتضخم والفساد والشيخوخة وغيرها من التحديات قد

السوق االجتماعي ؟

ومنتظمة في االقتصاد الصيني ؟

تسبب تراجعاً في معدالت النمو المرتفعة التي حققها االقتصاد الصيني.
-6

هل يمكن اعتبار التجربة االقتصادية الصينية نموذجاً مناسباً تستطيع الدول النامية أن تحتذي

به ؟

ثالثـاً  :فرضيات الدراسـة :
-8

تمتلك الصين من المقومات االقتصادية ما يجعلها قادرة على منافسة االقتصاديات الكبيرة .

-2

التذبذبات المستمرة في قيمة الدوالر األمريكي تؤثر سلباً على تحقيق معدالت نمو مرتفعة

-3

توجد عالقة بين إبقاء قيمة " اليوان" منخفضة وبين زيادة معدالت النمو االقتصادي للصين .

-4

توجد تحديات ضاغطة قد تعيق الصين من تحقيق طموحاتها االقتصادية .

-5
-6

ومنتظمة في االقتصاد الصيني .

إن اعتماد الصين على الصادرات لتحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي لن يخدم
الصين على المدى الطويل .

التجربة االقتصادية الصينية تجربة رائدة تستطيع الدول النامية تطبيقها في اقتصاداتها  ،إذا ما

توفرت الظروف المالئمة لذلك .

[]3

رابعـاً  :أهداف الدراســة :
-8

التعرف على مقومات االقتصاد الصيني ومحددات نموه المتسارع .

-2

حصر وتحليل التحديات المستقبلية التي تواجه الصين .

-4

التطرق إلى الدور المهم للتجربة الصينية ومدى االستفادة منها في تجارب الدول النامية .

-3

التعرف على عالقات الصين الدولية وكيفية االنفتاح على دول العالم .

خامسـاً  :أهميـة الدراســة :
تكمن أهمية هذه الدراسة في أصالتها حيث إنها:
-8

تعتبر من الدراسات التي تتطرق للتجربة الصينية بمختلف جوانبها وأبعادها االقتصادية .

-3

إضافة جديدة إلى عالم المعرفة والبحث العلمي في فلسطين  ،والوطن العربي .

-2

تثبت قدرة العالم الثالث على التقدم والتطور  ،األمر الذي لم يعد قاص اًر على الدول المتقدمة .

سادسـاً  :حدود الدراســة :
تركز هذه الدراسة على الفترة الزمنية الواقعة بين عام  ، 2088 – 8791وقد تم اختيار هذه
الفترة ألنها تمثل الفترة الفعلية التي بدأ فيها التنين الصيني بالنهضة  ،وهي فترة انفتاح الصين على

العالم الخارجي  ،رغم أن االقتصاد الصيني مر بفترات مهمة في مسيرته منذ عام  " 8747مرحلة
تولي الشيوعيين الحكم في البالد " .

سابعـاً  :منهجية الدراسـة :
تعتمد منهجية البحث على :

المنهج الوصفي التحليلي  :لكونه يناسب الظاهرة موضع الدراسة  ،حيث اعتمد الباحث في دراسته
على المصادر الثانوية مثل  :الكتب والمجالت العلمية المتخصصة والدوريات والمقاالت واألبحاث

المنشورة  ،والمجالت  ،ومواقع اإلنترنت .

ثامنـاً  :الصعوبات اليت واجهت الدراسة :
يبقى أن نشير هنا إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهت الباحث في مجال الحصول على المصادر
والمراجع  ،حيث تفتقر المكتبات العامة الفلسطينية في قطاع غزة للكتب والمراجع التي تعنى باالقتصاد
الصيني  ،وأيضا عدم توفر المراجع المطلوبة في العديد من المكتبات المصرية  .فضالً عن الوضع
األمني السيئ وصعوبة التنقل واالتصال والذي كان له دور كبير في اطالة مدة الدراسة وصعوبة
الحصول على المصادر والبيانات والمعلومات .

[]4

ثامناً  :الدراسات السابقة :
 - 1الدراسات العربية :
أ -دراسة شعبان ( )8002بعنوان  :تقييم تجربة التنمية االقتصادية في الصين ومصر
هدفت الدراسة -:
إلى التعرف على تجربة التنمية االقتصادية في الصين ورصد مؤشرات نجاح الصين في

التنمية االقتصادية لكل من القطاع الزراعي والقطاع الصناعي  ،وكذلك معرفة أهمية اإلصالح
االقتصادي والتعرف على مكوناته ومراحله ومدى تأثيره في أحداث التنمية االقتصادية في الصين،

من خالل مقارنة مؤشرات التنمية االقتصادية قبل وبعد اإلصالح  ،كما يهدف إلى معرفة تجربة

التنمية االقتصادية في مصر بنفس الطريقة وذلك لسهولة المقارنة بين التجربتين  ،من خالل بناء
نموذج قياسي يوضح أثر المتغيرات االقتصادية المستقلة محل الدراسة على الناتج المحلي

اإلجمالي كأحد مؤشرات التنمية .

توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:

-8

بالرغم من إن الهدف النهائي لإلصالح هو تحقيق الرخاء المشترك لكل الشعب  .إال انه

في سياق تحقيق هذا الهدف في الصين فإن النسبة الضئيلة من األفراد ذوي القدرات
التخصصية العالية والذين يديرون أعمالهم بأمانة واخالص أصبحوا أثرياء بعد أن تبنت

البالد سياسة اإلصالح واالنفتاح  .وهذا حطم نظام توزيع الدخل المتساوي الذي تحقق في
-2

-3
-4

-5

ظل االقتصاد المخطط الذي كان متبعا.

لم تكن الكثافة السكانية الهائلة عبئاً على الحكومة الصينية في تحقيق التنمية االقتصادية،

بل تميزت الحكومات الصينية في فن إدارة الموارد البشرية وحسن استغاللها لزيادة اإلنتاج ،
فجعلت من ضخامة السكان ميزة تتمتع بها وليست عائق أمام التنمية .

إ ن مؤشرات تجربة التنمية االقتصادية في كال من مصر والصين تدل على نجاح
التجربتين  ،معدالت النمو في الصين جاءت أفضل بكثير من مثيلتها في مصر.

تخلت مصر عن اشتراكية عبد الناصر  ،وبدأت في مطلع السبعينات مراجعة شاملة لمنهج

برامجها وخططها االقتصادية بما يتالءم مع التحديث وتطبيق برامج اإلصالح على نحو
يتفق مع ظروف مصر الخاصة واحتياجاتها االجتماعية .

هناك تشابه بين التجربة المصرية والتجربة الصينية رغم خصوصية كل منهما في االنتقال

من منهاج التخطيط المركزي إلى آليات السوق  ،واطالق المبادرة الفردية والمشروع الخاص

إلى جانب الدور الهام للملكية الجماعية .

[]5

-6

إن تطوير القطاع العام وانشاء المناطق الحرة وسياسة تشجيع االستثمارات األجنبية وتطوير

الصناعات الصغيرة  ،من مالمح التجربة الصينية التي نلمس نماذج مماثلة لها على نطاق

أصغر بطبيعة الحال في تجربة اإلصالح االقتصادي في مصر.
ب-

دراسة عاقل ( )8002بعنوان  :دراسة تحليلية لتجربة الصين التنموية وامكانية االستفادة
منها في سوريا .

هدفت الدراسة -:

إلى إلقاء الضوء على كل من االقتصادين السوري والصيني  ،والتطرق إلى

اإلصالح االقتصادي في سورية من خالل تبيان أسباب القيام بهذا اإلصالح والمحاور

التي يقوم عليها اإلصالح االقتصادي في سوريا  .كما تهدف من خالل البحث إلى
القيام بمقارنة بين االقتصادين المذكورين لبيان مدى االستفادة من اإلصالح االقتصادي

الصيني واسقاط النجاح الذي حققه على االقتصاد السوري  ،مع األخذ بعين االعتبار

خصوصية كل من االقتصادين  ،لتصل في النهاية إلى تقديم مجموعة من االقتراحات
التي تجدها ضرورية ومفيدة في عملية اإلصالح االقتصادي السوري.

توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:

-8

إن الدور الملقى على عاتق الدولة حالياً كبير جداً  ،ألن الدولة القوية هي التي
تولد في أحضانها األسواق القوية وتكون قادرة على إنجاز التنمية الشاملة ،
وصياغة قرارها الوطني المستقل  .ودورها يكون من خالل توجيه (السياسة النقدية

والمالية والتجارية واالستثمارية) واستخدام هذه األدوات بشكل أفضل مع امتالكها

-2

-3

-4

قطاعاً حكومياً قوياً .
إن سيطرة التجارة على الصناعة في أي دولة يعمق المشكلة  ،ألن الصناعة

المتطورة هي التي تخلق تجارة متطورة  ،إضافة إلى أن االستهالك يتطلب إنتاجها

أوالً  ،لذلك مستوى التطور التجاري يتوقف على مستوى التطور الصناعي.

إن قيام المزيد من االستثمارات األجنبية في سورية يخفف عبء إقامة الدولة للعديد

من المشاريع إضافة إلى االستفادة من خبرات الجهات المستثمرة وما تمتلكه من
تقنيات متطورة .

إعطاء القطاع الخاص دوره بشكله الصحيح يساهم في التخفيف من مشكلة

البطالة .

[]6
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ج-

االنتقال من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق االجتماعي بحاجة إلى دراسة

معمقة لالقتصاد السوري  ،والفهم الصحيح القتصاد السوق االجتماعي  ،وبالتالي
تهيئة البيئة المناسبة لهذا النوع من االقتصاد .

-6

إن الصين حققت تجربة رائدة ونوعية في عملية اإلصالح االقتصادي  ،جعلتها محط

-9

الصين تعتمد الحنكة الدبلوماسية في عالقتها مع دول العالم رغم وجود خالفات

أنظار الكثير من الدول .

مع بعضها  ،ومثالنا الواليات المتحدة األمريكية .

دراسة العمار ( )8002بعنوان  :مكانة الصين الدولية (دراسة تحليلية في عوامل

البروز)8002-1991
هدفت الدراسة -:

إلى البحث في المكانة المتميزة التي وصلت إليها الصين في الوقت الراهن  ،دون

غيرها  ،وكذلك مستقبل الصين في إطار النظام الدولي الجديد  ،حيث ال تزال الصين مثا اًر

للجدل كقوة عالمية مستقبلية من الناحية العسكرية ،والصناعية واالقتصادية إثر التطور السريع.
توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:

-8

من حيث الثقافة  :إن الثقافة الصينية التي بنيت على مفهوم األخالق في الفكر

الكونفوشيوسي كانت عامالً فعاالً في تطور الصين  ،حيث حفزت الفرد على بذل

قصارى جهده من أجل تقدم المجتمع قبل تحقيق أهدافه الذاتية .

-2

جغرافياً  :الموارد والمعادن والثروات الطبيعية في الصين لم تكن العامل الوحيد للتطور

-3

اقتصادياً :برزت الصين بالرغم من عدد السكان الكبير الذي وظفته لخدمة التنمية دون

-4

سياسياً  :حولت المرونة والدبلوماسية في الصين التوتر والتطاحن إلى التنافس .

ولكنها كانت أرضية خصبة للبروز.

غيرها من الدول التي يسبب عدد السكان فيها مشكلة مستعصية .

د -دراسة حسين ( )8002بعنوان  :الصين واليابان ومقومات القطبية العالمية .
هدفت الدراسة -:

إلى تحليل المقومات االستراتيجية لهاتين الدولتين(الصين واليابان) للتعرف عن كثب ،

على ما تمتلكانه من مؤهالت يمكن أن تدفع بهما إلى تبوؤ مواقع قطبية في النظام الدولي
خالل المرحلة المقبلة.
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توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:

-8

الصين هي األولى عالميا من حيث الموارد البشرية  ،ومن حيث معدل سرعة النمو

االقتصادي  ،وثاني أكبر اقتصاد عالميا من حيث القوة الشرائية  ،وتمتلك أضخم جيش

-2

في العالم  ،والرابعة عالميا من حيث المساحة بعد روسيا وكندا والواليات المتحدة .

استراتيجية الصين القومية والفكر السياسي للنخب الصينية المتمثلة بقيادات الحزب

الشيوعي الصيني  ،وأقطاب الحكومة وكبار القادة العسكريين وطبيعة اتجاهات التنمية

الوطنية  ،تسير باتجاه التمهيد لتبوؤ الموقع القطبي العالمي  ،من خالل السعي إلى

-3

-4

مشاركة الواليات المتحدة في صنع الق اررات ذات الشأن العالمي.

تتميز الصين بالتالحم الوطني بين طوائف شعوبها  ،وبنظام أمني واستخباري قادر على

توفير التغطية األمنية واالستخبارية داخل الصين وخارجها  ،فضال عن قبضة الحزب
الشيوعي الصيني على السلطة في الصين.

الصين مرشحة للتفوق على االقتصاد األميركي عام  ، 2020إذا ما استمر نموها

االقتصادي على نفس الوتيرة  ،وقد تستغل الصين الظروف الدولية المناسبة لفرض

آرائها على الواليات المتحدة في عدة قضايا عالمية .

ه -دراسة عبد الحي ( )8002بعنوان  :المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي .
هدفت الدراسة -:

إلى تحليل التفاعل بين البيئة الداخلية للكيان السياسي الصيني بما يشمله من ( بنى

سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية ) والبيئة الخارجية ( البيئة المحايدة واإلقليمية والدولية )
من أجل التعرف على تفاعل الصين مع متغيرات الحياة الدولية وجعل التذبذبات في بنيتها
األساسية في حدها األدنى لكي ال تتعرض لالنهيار .
توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:

-8
-2
-3
-4

ثقافة المجتمع الصيني أحد عناصر االستقرار السياسي بفعل البعد البنيوي الوظيفي لها.
تدل التركيبة السكانية على أن االتجاه العام للدولة يسير نحو التقليص التدريجي

للتباينات بين األقاليم  ،في حين يشكل النزوح الريفي مصدر توتر .

يتوقف مصير الحزب الشيوعي الصيني على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية

التي تحدد شرعية بقائه في السلطة .

مستقبل الصين مرهون إلى حد بعيد بمدى امتالك برنامج التحديثات األربعة
كافية لمواجهة التغيرات .

( )1التحديثات األربعة  :هي االقتصاد والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والدفاع الوطني .
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()1

آلليات

 -2الدراسات األجنبية :

أ-

دراسة  )8009( Clem Tisdellبعنوان Economic Reform and Openness :
in China: China’s Development Policies in the Last 30 Years

هدفت الدراسة -:
إلى إلقاء الضوء على األحداث السياسية التي قادت الصين إلى اتخاذ قرارها في بدء

االصالحات االقتصادية عام  ،8791وكذلك الطريقة التي قاد فيها دنغ شياو بينغ التطور

الجديد .كما تناقش مؤشرات التقدم االقتصادي في الصين منذ عام  ، 8791وتسلط الضوء

على مفهوم اشتراكية السوق الصينية مع تحليل خصائصها  ،وتحليل أهم التحديات االقتصادية

التي تواجه الصين حالياً نتيجة الركود االقتصادي العالمي والطريقة التي تمكن الصين في
مواجهة هذه التحديات  ،إضافة إلى مناقشة مستقبل الصين السياسي واالقتصادي ومكانتها
الدولية المتنامية .

توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:

-8

أن المؤسسات السياسية ليست هي الوحيدة صاحبة النفوذ االقتصادي في إدارة شؤون

الدولة  ،بل تلعب الخلفية الثقافية والتفاعالت االجتماعية للمجتمع الصيني دورها في
التأثير على المؤسسات االقتصادية والسياسية  ،والتي قد تكون مرتبطة مع

-2
-3

الكونفوشيوسية التي تدعم احترام السلطة وتقدر االستقرار االجتماعي .

يجب أن يتطور نظام اإلصالح االقتصادي ليشمل اإلصالح السياسي ومحاربة الفساد

وعدم العودة إلى التخطيط المركزي .

أن دنغ شياو بينغ كان زعيم حكيم وشجاع  ،حيث استطاع بحكمته أن يدرك دور

اإلصالح واالنفتاح الستغالل المزايا التي تتمتع بها الصين  ،وكان يدرك أيضا أن

اإلصالحات يجب أن تتم على مراحل بوتيرة تدريجية ومنتظمة  ،ولكن كما هو متوقع ،
لم يستطع التنبؤ بتقديم الحلول لجميع قضايا التنمية التي من شأنها أن تنشأ في نهاية

المطاف بالنسبة للصين  ،مثل عدم المساواة المتزايد في الدخل  ،ومشكالت البيئة ،
واألزمة االقتصادية العالمية التي تعصف حاليا بالصين.

-4

أن النمو االقتصادي السريع الذي شهدته الصين في السنوات الـ  30الماضية يرجع
إلى قيادة حكيمة وقوية وذات حنكة سياسية واقتصادية عالية  ،وأن االستمرار في

تحسين رفاهية الشعب الصيني يعتمد على نوعية القيادة التي يجب الحفاظ عليها ،

-5

وتحسينها  ،في الوقت الذي أصبحت التنمية االقتصادية فيه أكثر تعقيدا.

عملت التنمية االقتصادية خالل فترة اإلصالح على توسيع السوق المحلية بشكل كبير،
في حين أن الصين ليست محصنة ضد آثار الركود االقتصادي العالمي  ،والمزيد من
[]9

-6

التوسع في السوق المحلية الصينية يخفف من أثر الركود العالمي على اقتصادها

أن األهداف األساسية للسياسة الصينية ال تزال دون تغيير ،وستستمر الصين في ضبط

توازنها بين العدالة في توزيع الدخل والحصول على الخدمات االجتماعية  ،والحفاظ

على البيئة والتنمية الثقافية والتنمية المستمرة .

ب -دراسة  )8002( Institute of World Economics and Politicsبعنوان :

CHINA'S ECONOMIC REFORM: SUCCESS, PROBLEMS AND CHALLENGES

هدفت الدراسة -:

إلى تقديم لمحة عن االقتصاد الصيني منذ عام  8747حتى الوقت الحاضر  ،وتحليل

إنجازات االصالح االقتصادي في الصين  ،وتحديد العناصر األساسية لنجاح اإلصالح في
الصين  ،ومن ثم التعرف على التحديات الرئيسية والقيود التي تواجه الصين في المستقبل .
توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:
-8

لم يحقق االقتصاد المخطط التنمية المستدامة للصين  ،حيث وجدت الحكومة الصينية
أنه كان يشكل صعوبة كبيرة في تحقيق معدالت نمو مرتفعة مما جعلها تخطو نحو

اإلصالح واتباع نهج تدريجي في صعود القطاع الخاص الذي أسهم اسهاماً كبي ار في
النمو االقتصادي للصين .

-2

استخدمت الالمركزية كعنصر فعال في التحول االقتصادي للصين  ،حيث تمتعت

حكومات المناطق المحلية بالحكم الذاتي الذي كان حاف اًز قويا في تشجيع ونجاح تجارب
االصالح االقتصادي  ،ولكن في الوقت نفسه ظهرت بعض المشكالت العميقة الجذور

في النظام االقتصادي للصين مثل  :الحماية المحلية  ،وتفاقم عدم المساواة  ،واتساع

التفاوت بين المحافظات المختلفة ومشكالت الفساد والفوضى المالية وغيرها .
-3

إن قنبلة النمو السريع في الصين سوف تنفجر في أي وقت لظهور العديد من المشكالت

التي ظهرت في مرحلة االصالح والتحول إلى نظام السوق مثل  :زيادة عدم المساواة
والتلوث البيئي ونظام المالية الهش ومشكلة الطاقة واالصالح السياسي وال يمكن للصين

-4

تفكيك قنبلة النمو إلصالح تلك المشكالت .

دخلت الصين حقبة جديدة من عملية التنمية االقتصادية مع مجموعة من التحديات ،

والتي تختلف إلى حد كبير عما كانت عليه في الماضي القريب  ،األمر الذي سيؤدي

إلى فقدان الصين زخمها من النمو االقتصادي  ،والتحدي األكبر الذي سيواجه الصين
هو كيفية إعادة توجيه النمو إلى مسار أكثر استدامة .
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-5

هناك ارتفاع في االدخار المحلي للصين بشكل أسرع من االستثمار ،والفائض التجاري

الصيني  ،والذي يعادل فائض االدخار الذي يتم استثماره في الخارج  ،ال سيما في

سندات الخزينة االمريكية  ،مما يقلل من تحفيز االستهالك المحلي والذي بدوره يدعم
-6
-9

زيادة قيمة الناتج المحلي االجمالي للصين .

إن المزيد من انخفاض قيمة الدوالر األمريكي يعرض التجارة الخارجية للصين لمزيد من
المخاطر .

من التحديات التي تواجه الصين هو الضغط على العملة الصينية من أجل رفع قيمتها

مقابل الدوالر  ،مما يؤدي الى انخفاض الصادرات الصينية وزيادة الواردات وبالتالي الحد

من الفائض التجاري بصورة مباشرة  ،االمر الذي سيكون له تأثير قوي على االقتصاد

الصيني واالقتصاد العالمي .
ج-

دراسة  )8002( Jinglian Wuبعنوان :

Contemporary China's Economic
Reform

هدفت الدراسة -:

إلى كشف وتحليل عمق العوامل األساسية التي أدت إلى إقامة النظام االقتصادي في

الصين  ،مع إجراء مسح عام وشامل لعملية اإلصالح االقتصادي  ،ويشمل كل قطاع من

قطاعات االقتصاد الصيني  ،وبيان المشكالت االجتماعية ومشكالت االقتصاد الكلي ،

والكشف عن المهام التي لم تنته من إصالح بناء اقتصاد السوق وكذلك تحقيق العدالة
االجتماعية والرخاء المشترك .

توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:

-8

أن النظم االقتصادية في االتحاد السوفيتي السابق ودول الكتلة الشرقية مركزيا لم تعمل

-2

يجب أن يتطور نظام اإلصالح االقتصادي ليشمل اإلصالح السياسي ومحاربة الفساد

-3

ال بد أن يستند اقتصاد السوق على سيادة القانون والشفافية وأن يقوم النظام السياسي

-4

على النحو المنشود .

وعدم العودة إلى التخطيط المركزي .
على الديمقراطية بشكل أفضل .

يجب أن تبذل الحكومة الصينية مزيداً من اإلصالحات الهيكلية والمالية واالجتماعية
المصاحبة للتوزيع العادل .
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د -دراسة  )8002( Wang Mengkuiبعنوان China's Economy :
هدفت الدراسة -:

إلى التعرف على إنجازات اإلصالح االقتصادي في الصين واالنفتاح والتنمية االقتصادية

في مناطق الصين الريفية والحضرية  ،وبيان أثر التغيرات االقتصادية في حياة أفراد المجتمع

الصيني  ،وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للصناعة التحويلية في الصين  ،وبيان أثر

اإلصالح الزراعي في اقتصاد الصين  ،وأثر االستراتيجية االقتصادية في بروز الصين عالمياً
وتغير نمط العيش لدى الشعب الصيني  ،والتعرف على التعليقات الغربية المختلفة على

النموذج الصيني .

توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:
 -8منذ أن تبنت الصين سياسة اإلصالح واالنفتاح استطاعت الصين أن تحافظ على معدالت
نمو مرتفعة بمتوسط قدره  ، %7األمر الذي خلق من الصين معجزة في تاريخ العالم

االقتصادي  ،وأصبحت الصين القوة الدافعة لالقتصاد العالمي .

 -2هناك حاجة للصين في إعادة هيكلة االقتصاد بصورة أكبر نحو اقتصاد السوق  ،واصالح
وتطوير المناطق الريفية من أجل تحقيق التنمية المستدامة .

 -3إن مشكلة تحديث الصين تقع في الغرب وليس في الشرق ،والجولة األخيرة من تحديث
الصين قد تكون في الغرب الصيني  ،ولذلك فإن حملة تنمية المناطق الغربية هي

استراتيجية التنمية طويلة األجل للصينيين .

 -4تنمية المناطق الغربية يحتاج إلى تخطيط دقيق ضمن عملية تحديث تدريجية وعبر عدة
مراحل .
ه-

دراسة  )1992( Justin Yifu Lin , Fang Cai , and Zhou Liبعنوان :
THE LESSONS OF CHINA'S TRANSITION TO A MARKET ECONOMY

هدفت الدراسة -:

إلى تحليل عملية التحول في االقتصاد الصيني من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد

السوق من أجل تقديم العبر والدروس لالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية  ،مع بيان
المشكالت التي مرت بها الصين مقارنة مع طبيعة وأسباب المشكالت للدول التي تمر بمرحلة
انتقالية ومدى التشابه بينها  ،ونناقش هذه الدراسة أيضاً استراتيجية التنمية االقتصادية في

الصين قبل اإلصالحات وتقدم تحليل للمشكالت المرتبطة بتلك االستراتيجية  ،وكذلك تحليل

للمشكالت في فترة االقتصاد المخطط مثل انخفاض كفاءة تخصيص الموارد ،وانخفاض الكفاءة

الفنية المتمثلة في فشل توزيع الموارد  ،وانخفاض جهد العمال في التعاونيات الزراعية
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النخفاض أو شبه انعدام للحوافز واألجور ،وهذه العوامل مجتمعة كانت سبباً في معظم

المشكالت االقتصادية التي ظهرت من خالل اإلصالحات .
توصلت الدراسة لعدة نتائج من بينها -:

-8

تعود اإلصالحات االقتصادية بالنفع على غالبية الناس داخل الصين  ،وحافظت على

-2

تم تحسين كفاءة مؤسسات الدولة من خالل إنشاء مناطق الحكم الذاتي وتلبية المنافسة

-3

معدالت نمو قوية في جميع مراحلها .

من القطاعات غير حكومية  ،وانشاء المشاريع الصغيرة وغير الحكومية  ،األمر الذي

أدى إلى زيادة وتيرة النمو االقتصادي.

استخدمت الصين النهج التدريجي في االنتقال إلى اقتصاد السوق من خالل إصالح

مؤسسات الدولة واالهتمام بالمناطق األكثر قدرة على التطور والتقدم  ،ولكن الصين

دفعت ثمن ذلك  ،فقد تخلفت اإلصالحات للمؤسسة الصغيرة واإلدارة  ،وآلية تخصيص

الموارد ،وأصبحت الترتيبات المؤسسية في النظام االقتصادي غير متناسقة داخليا ،
نتيجة لعدم التوافق المؤسسي  ،وظهرت مشاكل عدة مثل ارتفاع معدالت التضخم

وغيرها  ،وللتخفيف من هذه المشاكل  ،تلجأ الحكومة في كثير من األحيان إلى تدابير

إدارية تقليدية والتي تتسبب في نمو القطاعات الحيوية في االقتصاد الصيني دون
-4

التوصل إلى التنمية المستدامة .

مع كل المشاكل التي ظهرت في الصين  ،فإن تجربة التنمية الصينية قد تقدم درسا مفيدا

لتصميم سياسات اإلصالح في اقتصادات أخرى ،حيث تم اعتماد استراتيجية الصناعات

الثقيلة أو غيرها من استراتيجيات التنمية المماثلة  ،رغم أن مراحل التنمية  ،والنظم

السياسية  ،والتراث الثقافي تختلف من اقتصاد إلى آخر.

تاسع ًا  :تعقيب الباحث على الدراسات السابقة:
يبين الباحث أن الدراسة التي أعدها تختلف عن الدراسات السابقة في أنها تتناول التجربة
االقتصادية الصينية من نواحي عدة  ،حيث أنها تتطرق إلى مراحل تطور االقتصاد الصيني منذ بداية

القرن العشرين  ،وكيفية انتقال الصين من االقتصاد المغلق إلى االقتصاد المفتوح من خالل استخدام
سياسات اإلصالح واالنفتاح  ،وبيان أهم المقومات التي يرتكز عليها نجاح التجربة االقتصادية

الصينية  ،كما أن الدراسة توضح أهم العالقات الصينية الدولية  ،سعياً منها إلبراز أهم التحديات
والمشكالت التي تواجه مستقبل الصين االقتصادي  ،مع توضيح دور الصين المتميز في مواجهة

األزمات العالمية المالية االخيرة  ،التي كان لها تأثيرها على مسيرة النمو االقتصادي للصين .
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الفصل األول

بنيـــة الصـيـن اجلـغرافـيـــة والثـقــــــافيــة
المبحث األول  :الجغرافيا االقتصادية ( المقومات الطبيعية والموارد االقتصادية للصين)
المبحث الثاني  :ثقـافــــــــة الصيــــــــــــــــن
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مقدمة -:
الصين دولة واسعة المساحة  ،متنوعة التضاريس ،جميلة المناظر ،كثيرة السكان  ،وفيرة الموارد.

ميزها الخالق بعوامل جغرافية وطبيعية هائلة  ،هي هبة اهلل التي منحها لخلقه في تلك البالد وكل

البالد  ،جبال شاهقة تناطح السحاب  ،وثروة مائية هائلة ما بين وفرة من البحار ،وآالف األنهار
والبحيرات والشالالت واألحواض المائية  ،وأراض زراعية خصبة تتنوع فيها المزروعات والحيوانات ،

وثروة بشرية هي األكبر في العالم  ،األمر الذي أدى إلى وجود وفرة من األيدي العاملة المؤهلة
والرخيصة  ،وسوق استهالكية من أكبر األسواق االستهالكية في العالم والتي من المتوقع أن تصبح
السوق االستهالكية األكبر في العالم عام  ، 2085كما تشير التقديرات الصينية  ،حيث يتوقع
الصينيون أن حجم المبيعات بالتجزئة سيتجاوز  5تريليونات دوالر بحلول ذلك الوقت وسط معدل

التحضر السريع وارتفاع مستويات الدخل .
وال غرابة في الحديث عن جغرافية وثقافة الصين ضمن هذه الدراسة  ،حيث لعبت العوامل
الطبيعية والبشرية دو اًر بار اًز في نجاح التجربة االقتصادية الصينية  ،فهي اللبنة األساسية في اإلنتاج
والتطور والتقدم  .إلى جانب ذلك برزت الصين بأصالة ثقافتها وقدم حضارتها التي تمتد إلى أكثر من

 4000سنة  .والبنية الجغرافية للصين هي المسرح الرئيس الذي دارت عليه أحداث تطور الحضارة
الصينية  ،حيث لعبت دو ًار مهماً في تحديد الفوارق بين الثقافتين األوروبية والصينية  .واستطاعت
الثقافة الصينية أن توحد أكثر من مليار وثلث المليار من البشر على حياة فكر متقارب .

ومن خالل تلك المقومات تعمل الصين على صياغة منظومتها الخاصة في التنمية والتي

تختلف عن التنمية الغربية  ،فتحافظ على روح حضارتها القديمة  ،وتكشف جذورها في ضوء األحوال

الموضوعية التي تمر بها في الوقت الحاضر  ،كما تسعى الصين إلى اختيار نموذج التحديث الخاص
بها في حذر شديد  ،والسير نحو ذلك بخطى ثابتة ومخطط لها  ،وترفض أن تقلد النموذج الغربي

تقليداً كامالً  ،وتعمل على صنع مكانة خاصة لها على المستوى العالمي يقوم على السلم والتبادل

المشترك للمصالح .
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املبحث األول
اجلغرافيا االقتصادية ( املوقماا

الطبيعية واملمارد االقتصادية للصني)

تمهيد -:
تتميز الجغرافيا االقتصادية والمقومات الطبيعية للصين بتنوع وتباين ال حدود له  .وتعتبر الموارد

الطبيعية جزءاً هاماً من البيئة الطبيعية وتضم موارد األراضي والمياه والمناخ والحيوانات والمعادن
وغيرها من الموارد  .فمساحة البالد تقارب 80ماليين كم ، 2متمتعة بموقع بالغ األهمية  ،وتضاريس
غنية بالسهول والجبال  ،ومناخ يجمع ما بين المناطق الباردة وحتى االستوائية  ،وبحيرات وأنهار

وشالالت تقدم إمكانيات وافرة للحياة  .والصين هي أكثر البلدان سكاناً ويعيش فيها العشرات من

القوميات واألعراق  ،واألقليات الدينية  ،ومع ذلك تسودها الوحدة والتفاهم والتعايش السمح بين أبنائها.
وتتمتع الصين بثروات طبيعية متنوعة  ،تشكل أبرز المقومات الرئيسة لالقتصاد الوطني  .ورغم كثرة
الموارد وتنوعها إال أن متوسط نصيب الفرد ال زال دون الطموح  ،وذلك لحجم التعداد المذهل للسكان

الذي تقترب نسبته من  %20من سكان البشرية  ،ولذلك ومنذ مطلع السبعينات تم العمل بسياسة

الطفل الوحيد من أجل إنجاح استراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد .
أوالا :

المساحة والموقع -:
الصين هي من أكبر الدول في العالم  ،حيث تمتلك أكبر مساحة في آسيا و رابع أكبر مساحة

في العالم بعد روسيا وكندا والواليات المتحدة األمريكية

()

 .تبلغ مساحتها  9.596.960كم(2ال

تتضمن تايوان و هونغ كونغ و ماكاو)  ،أي واحد على خمسة عشر من إجمالي المساحة البرية للكرة

األرضية  ،وربع إجمالي مساحة آسيا  .منها 9.326.401كم 2يابسة و 270550كم 2مياه(. ) 1

تقع الصين في نصف الكرة الشمالي في الجزء الشرقي من آسيا  ،وتعتبر من بين أطول الدول
من حيث ساحل البحر في العالم  ،حيث تطل على بحر الصين الشرقي وخليج كوريا والبحر األصفر
وبحر جنوب الصين  ،وجميعها جزء من المحيط الهادي  .وللصين بحر داخلي هو بحر بوهاي  .ولها

حدود مشتركة مع  14دولة  -وهو رقم قياسي بكل تأكيد : -كوريا الشمالية من الشرق  ،وروسيا من

الشمال الشرقي  ،ومنغوليا من الشمال  ،وكازاخستان وكرغيزستان وطاجيكستان من الشمال الغربي ،
( )هناك عدم يقين فيما يتعلق بترتيب الصين الثالثة أو الرابعة من حيث المساحة يعود عدم اليقين حول المساحة لسببين :أولهما مدى
صحة ادعاءات الصين حول أراض مثل اكساي تشين والمسالك عبر كاراكورام (حيث تطالب بهما الهند) وثانيهما كيفية حساب الحجم اإلجمالي
للواليات المتحدة حيث يعطي كتاب  the world factbook ,2011,U.S.Aالواليات المتحدة مساحة  9.826.675كم ،2بينما تعطيها
الموسوعة البريطانية  9.526.462كمhttp://www.britannica.com/EBchecked/topic/616563/United-States 2
)1( http://geography.about.com /library /cia/blcchina.htm
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وفيتنام والوس وميانمار من الجنوب  ،والهند وبوتان ونيبال وباكستان وافغانستان من الجنوب الغربي
والغرب  ،وتجاور الصين عبر البحر الشرقي كالً من اليابان وكوريا الجنوبية  ،وعبر بحر الصين

الجنوبي في الجنوب والجنوب الشرقي الفلبين وبروناي وماليزيا واندونيسيا  .هذا ما يكسبها موقعاً

اقتصاديا واستراتيجيا هاماً بين تلك الدول وباقي دول العالم .

تبدأ حدود الصين من أقصى الشمال من الخط المركزي لنهر هيولنغ شمال بلدة موخة (خط

عرض 53.30درجة شماالً)  ،وحدودها في أقصى الجنوب هي تسنغمو البحري من طرف جزر نانشا

الجنوبي (خط عرض  4درجات شماالً)  ،وتمتد أكثر من  49من خط العرض  ،وتمتد في الشرق من
ملتقى نهر هيولنغ ونهر ووسولي (خط طول  135.05درجة شرقاً)  ،وأقصاها في الغرب هضبة
() 1

البامير (خط طول  73.40درجة شرقاً)  ،وعلى أكثر من درجة من خط الطول

.

وتبلغ المسافة بين طرفي الصين الجنوبي والشمالي  5500كم  ،والمسافة بين الطرفين الغربي

والشرقي  5200كم  .ويبلغ طول الحدود البرية للصين عشرين ألف كم  .يبدأ طرفها الشرقي من

مدخل نهر يا لو جيانغ الواقع على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية  ،ويتجاوز طول خط الساحل
الصيني ثمانية عشر ألف كيلومتر ،وطرفه الشمالي في مدخل نهر يا لو جيانغ  ،وطرفه الجنوبي في

مدخل نهر بي لون على الحدود بين الصين وفيتنام

()2

.

وتتناثر على طول الساحل الصيني كثير من الخلجان الساحرة والموانئ المهمة التي نشأت

عليها مدن كبيرة ومتوسطة الحجم ذات األهمية االقتصادية والتجارية الكبيرة للصين  ،منها ( من

الشمال إلى الجنوب) داليا  ،وانجداو ،وتيانجين  ،ويانتاي  ،وليانو نكانج  ،ونانتونغ  ،وشنغهاي (أكبر
مدن الصين وأهم الموانئ ومركز مالي وصناعي وتجاري كبير تنطلق منه حركة النقل في المحيط

الهادي) وغيرها من المدن المهمة  ،والسواحل المنبسطة الرملية الصالحة لتطوير السياحة  ،والسواحل
الطينية الصالحة لصناعة الملح البحري  ،حيث توفر المواد الخام لتطوير الصناعة الكيمياوية .

وتنتشر في المناطق البحرية الصينية أكثر من خمسة آالف جزيرة  ،يبلغ إجمالي مساحتها

حوالي  80ألف كم ، 2وأن أكثر من  %90من هذه الجزر ال تتجاوز مساحة الواحدة منها كيلو متر
مربع واحد  .وتعتبر جزيرة تايوان أكبر الجزر الصينية  ،ومساحتها  35.788الف كم ، 2وتليها جزيرة

هاينان التي تشتهر بالمحصوالت االستوائية  ،ومساحتها  34.380الف كم .2ومن ثم جزيرة تشونغمينغ
ثالثة كبرى الجزر في الصين  ،مساحتها  1083كم ، 2وهي أكبر الجزر الفيضية  ،تشكلت من الطين

والطمي الذي يحمله نهر اليانغتسي  ،لذلك فهي متطورة في الزراعة والثروة الحيوانية واألسماك

() 3

.

أما جزيرتا دياويوي وتشيوي يو فهما أقصى جزيرتين صينيتين شرقا  .وينتشر على بحر الصين
( )1إبراهيم نافع  ،الصين معجزة القرن العشرين  ،الطبعة األولى  ،القاهرة مركز األهرام للترجمة والنشر  ،مؤسسة االهرام .8777 ،ص816
)2( http://arabic.cri.cn/other/china_geography
( )3شوي قوانج  ،جغرافيا الصين  ،ترجمة محمد أبو جراد  ،الطبعة االولى  ،بكين  ،دار النشر باللغات االجنبية  .8719 ،ص2
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الجنوبي عدد كبير من الجزر الكبيرة والصغيرة  ،والجزر الرملية يطلق عليها جزر بحر الصين

الجنوبي  ،وتعرف بجزر دونغشا وجزر شيشا وجزر تشونغشا وجزر نانشا (. )1

وترجع األهمية االقتصادية لمعظم هذه الجزر في كونها مصدر رئيس للسياحة في الصين ،

ومناطق غنية باألنواع المختلفة والكثيرة من األسماك والحيوانات البحرية والطحالب والمحار كما هو

موجود في جزيرة نانجي جنوب شرق بحر الصين وجزر تنغو غرب جزيرة تايوان والتي تعتبر قاعدة
مشهورة لتربية األسماك  ،وجزر شيشا في بحر الصين الجنوبي والتي فيها أكثر من  400نوع من

األسماك المختلفة ويعيش فيها أكثر من  40نوعا من الطيور المختلفة والتي تعد بالماليين فتسمى
بـ "فردوس الطيور" (.)2

ثانيـا :

التضاريس-:

تقسم الصين إلى منطقتين متمايزتين يفصل بينهما خط طول  100درجة شرقا  .الصين الشرقية

ذات الطابع السهلـ ـ ـ ــي  ،والصين الغربية التي تتميز بالهضاب والسالسل الجبلية المرتفعة  ،والتي تنبع
منها أغلب أنهار الصين .تكثر الجبال في الصين وتشكل ما نسبته  %33.3من تضاريس الصين ،

والهضاب  ، %26واألحواض  ، %18.8والسهول  ، %12والتالل .)3( %9.9

إن تش ُكل تضاريس الصين يتركز حول بروز هضبة تشينغهاي " التبت"  ،وهي أكبر ظاهرة

جيولوجية في تاريخ الكرة األرضية الممتد ماليين السنين  .يبلغ متوسط ارتفاعها أكثر من  4000متر

فوق مستوى سطح البحر ،لذلك تسمى " سقف العالم "  .وتبدو تضاريس الصين للناظر إليها من الجو

كسلم ينحدر من الغرب إلى الشرق  .والتبت تشكل الدرجة األولى  .وعلى الهضبة قمة جوموالنغما
(افرست) أعلى قمة في جبال هيمااليا والعالم  ،يبلغ ارتفاعها  8848مت ار فوق مستوى سطح البحر.

أ ما الدرجة الثانية لهذا السلم فتتشكل من هضبة منغوليا الداخلية وهضبة التراب األصفر

"اللويس"  ،وهضبة يوننان ( قويتشو وأحواض تاريم وجونغار وسيتشوان )  ،يبلغ معدل ارتفاعها ما بين
 2000-1000متر فوق مستوى سطح البحر.

وفي الدرجة الثالثة حيث تعيش أغلبية الشعب الصيني  ،يبلغ ارتفاع األرض فيها ما بين -500

 1000متر فوق مستوى سطح البحر .ويمتد من الشمال إلى الجنوب سهل شمال الصين الشرقي
وسهل شمال الصين والسهول على المجريين األوسط واألسفل لنهر اليانغتسي .وتقع على حافة هذه

)1( http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2005-01/25/content_72174.htm
)2( http://sfr24.com/dalel.php?id_dalel=246
)3( http://www.waten9000.com/info/china-info.htm
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السهول جبال متوسطة االرتفاع وتالل  .والى الشرق من الدرجة الثالثة يوجد الرصيف القاري (منطقة

بحرية ضحلة المياه) هي الدرجة الرابعة  ،حيث ال يتجاوز عمق المياه فيها  200متر

() 1

.

والصين لديها مساحات شاسعة من األراضي الجبلية  ،تمتاز بمواردها الوفيرة ومجموعة كبيرة

ومتنوعة من األنواع الحيوانية والمحاصيل الزراعية  ،ومقصد هام للسياحة المحلية والعالمية  ،ومنبع

أهم االنهار في الصين ومصدر هام للطاقة المائية والطاقة النظيفة ومخزن كبير للمياه الجوفية ،

إضافة إلى أنها مصدر للثقافة الروحية عند سكان الصين  ،ومن أشهرها سالسل جبال الهيمااليا ،
وكونلون  ،وتيانشان  ،وتانغقوال  ،وتشينلينغ وشينغآن الكبرى  ،وتايهانغ وتشيليان  ،وهنغدوان  .تمتد
جبال هيمااليا على حدود الصين والهند والنيبال على شكل قوس بأكثر من  2400كم  ،ويبلغ معدل

ارتفاعها  6000متر فوق مستوى سطح البحر ،وهي أعلى جبال العالم وأكثرها روعة وجماالً  ،يغطي
قممها الجليد والثلوج طوال السنة .وقمتها الرئيسة جولمولونغما "افرست" .
أما سلسلة جبال كونلون " عمود آسيا الفقري "

()2

 .فتمتد من هضبة البامير غربا حتى شمال

غربي مقاطعة سيتشوان شرقا بطول  2500كم وأكثر ،يبلغ معدل ارتفاعها ما بين 7000-5000
متر فوق مستوى سطح البحر.
متر فوق سطح البحر  ،وارتفاع أعلى قممها جبال قونغقير  7719اً
وهي المصدر الرئيسي لمياه النهر األصفر ونهر اليانغتسي .

وسلسلة جبال تيانشان "من أكبر جبال آسيا"  ،تشتهر بالفحم والملح الصخري والمعادن  ،وفيها
()3

أحد أهم المراعي في الصين

 .تمتد وسط منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين  ،ومعدل ارتفاعها

متر فوق سطح البحر.
ما بين  5000-3000متر فوق سطح البحر ،وأعلى قممها تومور  7755.3اً

وسلسلة جبال تانغقوال تقع في وسط هضبة تشينغهاي" التبت"  ،ويبلغ معدل ارتفاعها 6000

متر عن سطح البحر ،وهي منبع نهر اليانغتسي.
متر وأعلى قممها " قمة قالداندونغ " بارتفاع  6621اً

وسلسلة جبال تشينلينغ تمتد من شرق مقاطعة قانسو غربا حتى غرب مقاطعة خنان شرقا وسط

الصين بطول  1500كم  ،يبلغ معدل ارتفاعها ما بين  3000-2000متر فوق سطح البحر ،وقمتها

متر فوق سطح البحر وتعد خطا جغرافيا مهما يفصل شمال
الرئيسة هي جبل تايباي بارتفاع  3767اً
الصين عن جنوبها .

وجبال شينغآن الكبرى تمتد بطول  1000كم بالقرب من نهر موخه بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال

شرقي الصين وحتى الحوض األعلى لنهر الوها بها جنوبا  ،وتأتي في مقدمة الجبال الصينية من
حيث الغابات الطبيعية  .يبلغ معدل ارتفاعها  1500متر فوق مستوى سطح البحر ،وقمتها الرئيسة
متر فوق مستوى سطح البحر.
هوانغ قانغ ليانغ بارتفاع  2029اً

)1( ww.arabic.xinhuanet.com/arabic/2005-01/25/content_72174.htm
( )2شوي قوانج  ،مصدر سبق ذكره  ،ص89
( )3المصدر السابق  ،ص81
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وجبال تايهانغ تمتد من الشمال إلى الجنوب على الحافة الشرقية لهضبة التراب األصفر بطول

أكثر من  400كم  ،ويبلغ معدل ارتفاعها ما بين  2000 - 1500متر فوق سطح البحر ،وارتفاع
متر عن سطح البحر.
قمتها الرئيسة جبل ووتاي األصغر بارتفاع  2882اً

وسلسلة جبال تشيليان تمتد على حافة الشمال الشرقي لهضبة تشينغهاي" التبت " ويتجاوز معدل

متر عن سطح البحر.
ارتفاعها  4000متر عن سطح البحر وقمتها الرئيسة بارتفاع  5547اً

أما سلسلة جبال هنغدوان تقع في جنوب شرقي هضبة تشينغهاي" التبت " ويبلغ معدل ارتفاعها

متر عن سطح البحر.
ما بين  6000 -2000متر عن سطح البحر وأعلى قمتها جبل قونغقا  7556اً

وسلسلة جبال تايوان تمتد على طول شرق جزيرة تايوان من شمالها إلى جنوبها ويبلغ معدل

ارتفاعها من  3000حتى  3500متر عن سطح البحر وقمتها الرئيسة جبل يوشان بارتفاع 3952

مت اًر عن سطح البحر( .)1واضافة إلى ذلك توجد في الصين جبال كثيرة ومشهورة .

وتمتلك الصين من السهول 1.12مليون كم 2أو أكثر من  %10من مجمل مساحتها  ،وتتمركز

في الشمال الشرقي  ،وشرقي المناطق الساحلية  ،وأهم ثالثة سهول هي  :سهل شمال الصين الشرقي
وسهل شمال الصين  ،وسهل مجرى نهر اليانغتسي األوسط  .وهي معا تشكل الجزء األكبر من سهول

الصين  ،وتمتد بشريط واحد في الشمال  ،وتمتاز هذه السهول بأنها منخفضة التضاريس  ،خصبة

التربة  ،معتدلة الجو  ،سهلة المواصالت  .وهي بذلك قاعدة ألهم مناطق الصين الزراعية والصناعية
وتكتظ بالسكان وتتمركز بها المدن .

ويعتبر سهل شمال الصين الشرقي أكبر سهل في الصين وأهم قاعدة للصناعة الثقيلة (الصلب

والحديد والفحم واآلالت الميكانيكية والسيارات والمواد الميكانيكية والنفط)  .ويقع في المناطق الشمالية

الشرقية من الصين  ،ومساحته  350ألف كم ، 2ويقل معظم ارتفاعه عن  200متر فوق سطح

البحر  .وسهل شمال الصين " هوانغ هواي هاي " هو السهل الثاني الكبير في الصين  ،وفيه أكبر
مساحة مزروعة في الصين  ،وأهم محاصيله  :القمح  ،والذرة  ،والقطن  ،والفول السوداني والتبغ .

مساحته  300ألف كم ، 2ويتكون من رسوبيات غرين النهر األصفر ونهر هوايخه ونهر هايخه  ،ويقل
متر فوق مستوى سطح البحر ،وتضاريسه منبسطة وواسعة وتربته سميكة
معدل ارتفاعه عن  50اً
وخصبة  .وسهل المجريين األوسط واألسفل لنهر اليانغتسي هو السهل الثالث في الصين  ،يقع في

المنطقة شبه االستوائية  ،وصيفه حار وأمطاره غزيرة وتربته خصبة  ،وهو سهل غريني من نهر

2
متر فوق سطح
اليانغتسي وروافده  ،يغطي مساحة  200ألف كم  .ويقل معدل ارتفاعه عن  50اً

البحر ،وفي بعض المناطق  ،يقل معدل ارتفاعه عن  5أمتار فوق سطح البحر .تتشابك فيه أنهار

)1( http://arabic.china.org.cn/china/archive/sssz07/node_7039323.htm
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وبحيرات  ،لذلك يلقب بـ "منطقة األنهار والبحيرات" غنية بالسمك والمياه العذبة  .وأهم محاصيله :

األرز ،القمح  ،الشلجم  ،وحرير التوت

()1

.

وهناك سهول كبرى أخرى كسهل دلتا نهر اللؤلؤ في جنوب وسط مقاطعة قوانغدونغ .مساحته

 11000كم ، 2ومعدل ارتفاعه حوالي  50مت ار فوق مستوى سطح البحر ،وتتشابك فيه أنهار وتالل

صغيرة  .وسهل المنعطف الكبير يقع على ضفاف النهر األصفر في منطقتي منغوليا الداخلية

ونينغشيا الذاتية الحكم .مساحته  24800كم ، 2ومعدل ارتفاعه  1000متر فوق مستوى سطح البحر،
وتتشابك فيه قنوات مائية  ،يسمى "موطن السمك واألرز في المناطق الشمالية الغربية"

ثالثـا :

()2

.

األنهار والبحيرات والشالالت-:

تجري داخل حدود الصين أنهار كثيرة منها أكثر من  1500نهر ،تزيد مساحة حوض كل منها

عن  1000كم . 2وتجري معظم األنهار في الصين من الغرب إلى الشرق والجنوب  ،ألن تضاريس
الصين مرتفعة في الغرب ومنخفضة في الشرق  ،معظمها يصب في المحيط الهادي  ،وقليل منها

يصب في المحيط الهندي  ،باستثناء نهر أرتيش الذي يجري إلى خارج حدود الصين غربا ويصب

في المحيط المتجمد الشمالي  ،وبفعل هذه األنهار فإن الصين غنية جدا بموارد الطاقة المائية ،
وتحتل المركز األول في العالم من حيث الطاقة الكهرومائية  ،وبسبب كثرة السكان في الصين فإن
معدل نصيب الفرد من المياه يمثل ربع مستواه العالمي فقط .

تنقسم األنهار الصينية إلى أنهار خارجية وأنهار داخلية .وتحتل مساحة أحواض األنهار الخارجية

التي تصب في المحيطات حوالي  ٪64من مجمل مساحة اليابسة الصينية .وتحتل مساحة أحواض

األنهار الداخلية التي تجري وتصب في البحيرات الداخلية أو تختفي في الصحراء واألراضي الملحية

 ٪36من مساحة اليابسة بالبالد

()3

.

نهر اليانغتسي هو أطول أنهار الصين وآسيا وثالث أطول أنهار العالم بعد النيل في أفريقيا

واالمازون في أمريكا الجنوبية  ،يبلغ طوله  6300كم  ،ويلعب دو اًر في نمو االقتصاد الصيني  ،فهو

كثيف السكان ويمتاز بتربته الخصبة وزراعته المتطورة ووفرة المواد المعدنية  .روافده تتجاوز 700رافد

ذات طاقة مائية عالية  ،واحواضه تشكل  %19من مساحة الصين  .يخترق مجراه األعلى جباال
شاهقة وأودية عميقة مما يتيح له طاقة مائية غنية  .ويعد أيضا شريانا رئيسا للمواصالت المائية يربط
()4

بين شرق وغرب البالد  ،ولهذا السبب يطلق عليه اسم "المجرى الذهبي

.

( )1شوي قوانج  ،مصدر سبق ذكره  ،ص31-35
)2( http://arabic.china.org.cn/china/archive/sssz07/node_7039323.htm
)3( http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter1/chapter10106.htm
( )4شوي قوانج  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 68
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والنهر األصفر هو ثاني أطول أنهار الصين  ،يبلغ طوله  5464كم  ،وعدد روافده الرئيسة يتجاوز

 40رافدا  ،وحوضه غني باألراضي الخصبة والمعادن المتنوعة  ،وكان منبعا مهماً لثقافة الصين
القديمة

()1

.

ونهر تشوجيانغ " اللؤلؤ" أكبر نهر في جنوب الصين  ،طوله  2214كم  ،وهو ثاني أكبر نهر في
الصين بعد نهر اليانغتسي من حيث كمية المياه  ،وفي المرتبة الرابعة من حيث الطول ومساحة

الحوض  ،يمتاز بتربته الخصبة ووفرة الموارد الطبيعية وكثافة السكان

() 2

.

ونهر هوايخه هو نهر مهم في وسط الصين طوله  1000كم  ،مساحة حوضه  283.269كم، 2

ومجمل حجم مياهه  62.2مليار متر مكعب سنويا  .وكثي ار ما تصدعت سدوده بسبب كثرة الفيضانات
()3

ألن مجراه االسفل مسدود بالغرين

.

ونهر تاريم في جنوبي منطقة شينجيانغ أطول األنهار الداخلية في الصين  ،طوله  2179كم .
ونهر هيلونغ نهر طويل في أقصى شمال الصين  ،وهو نهر حدودي بين الصين وروسيا  ،يبلغ

طوله  4350كم  ،منها  3101كم في الصين  .يمتاز بالكثافة السكانية الشديدة  ،وزراعة عالية
التطور ووفرة من المعادن .

وهناك نهر لياوخه طوله 1390كم  ،مساحة حوضه  228.960كم ، 2ومجمل حجم مياهه 14.8

مليار متر مكعب سنويا .

وباإلضافة إلى األنهار الطبيعية في الصين  ،هناك قناة مشهورة هي قناة بكين " هانغتشو

الكبرى " التي تربط بين الجنوب والشمال  .بدأ شق هذه القناة في القرن الخامس قبل الميالد  ،وتمتد

من بكين شماال إلى هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ جنوبا  ،وتربط بين خمس شبكات مائية كبيرة وهي:

نهر هايخه  ،والنهر األصفر  ،ونهر هوايخه  ،ونهر اليانغتسي  ،ونهر تشيانتانغ ،وطولها 1801كم ،
وبذلك تعتبر أول وأطول قناة اصطناعية في العالم  ،ومازال جزؤها الجنوبي صالحا لالستعمال .

تنتشر في الصين بحيرات كثيرة  ،وهي تغطي مساحة  80.000كم 2وأكثر  ،وهناك أكثر من

 2800بحيرة  ،مساحة كل منها تتجاوز كيلومتر مربع واحد  ،منها  130جزيرة مساحتها تتجاوز

 100كم .2وفي الصين أيضا آالف البحيرات من صنع اإلنسان(خزانات مياه)  .وتكثر معظم

البحيرات في منطقتي سهل المجريين األوسط واألسفل لنهر اليانغتسي وهضبة تشينغهاي "التبت" .
2

والبحيرات نوعان  :البحيرات العذبة والبحيرات المالحة  ،وتبلغ مساحة البحيرات العذبة  36.000كم

تتجمع معظمها في منطقة نهر اليانغتسي الوسط – األسفل  ،بسبب غ ازرة أمطارها وانخفاض وبساطة

تضاريسها  ،والبحيرات الرئيسة واألكبر حجماً هي  :بحيرة بويانغ في شمال مقاطعة جيانغسي وبحيرة
( )1شوي قوانج  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 71
( )2المصدر السابق  ،ص 74
)3( http://arabic.china.org.cn/china/archive/sssz07/node_7039323.htm
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دونغتينغ في شمال هونان  ،وبحيرة هونغتسه في غرب جيانغسو وبحيرة تايهو في جنوب جيانغسو ،
وبحيرة تشاوهو في وسط آنهوى  .أما البحيرات المالحة توجد أساساً في المناطق الداخلية مثل هضبة

تشينغهاي -التبت  ،وشينجيانج  ،ومنغوليا الداخلية  ،والبحيرات المالحة الرئيسة هي :بحيرة تشينغهاي

أكبر بحيرة مالحة داخلية  ،وبحيرة لوب نور على الطرف الشرقي من حوض تاريم في شينجيانج هي
ثاني أكبر بحيرة مالحة  ،أما بحيرة نام تسوفي التبت والمرتفعة نحو  4718متر فوق سطح البحر فهي

أعلى بحيرة كبيرة مالحة في العالم  .وبحيرة عيدينكول أكثر بحيرة في الصين منخفضة عن سطح

البحر  154متر تحت سطح البحر  ،وتقع في منخفض توربان في شينجيانج  .ويوجد في الصين
العديد من البحيرات الملحية  ،كثير منها في حوض تسايدام (المستنقع الملحي) ويبلغ حجم االحتياطي
الملحي في المئة بحيرة الملحية ما يقارب  100مليار طن على مساحة قدرها  8500كم ، 2وهناك

أكثر من ( )420بحيرة ملحية على هضبة التبت الشمالية

()1

.

ويتواجد في الصين أكثر من مئة شالل رئيسي لها قيمتها كمصدر للطاقة الكهرومائية باإلضافة

إلى قيمتها السياحية  ،وأهم هذه الشالالت  :شالل هوانغقوشو الذي يقع على نهر بايشوى  ،ويبلغ
تر في فصل االمطار الغزيرة بالصيف  ،ويهدر النهر
تر  ،ويتسع أحياناً إلى  40 –30م اً
عرضه  20م اً

تر في بركته " وحيد القرن " التي تكونت بفعل المياه الساقطة سنوات طويلة  .وهناك
من علو  57م اً
تر  ،وهو محصور
شالل هوكو الذي يقع على النهر االصفر غرب جيشيان  ،وعرض قاعه  250م اً

متر  ،وهو غني بالطاقة
بين األودية  ،ويصب في بركة حجرية ضخمة  ،يبلغ ارتفاعه من  20 -15اً

الكهرومائية  .وشالل البركة السماوية يقع فوق جبل بايتو على حدود الصين الذي يشتهر بالثلوج
تر إلى
وفوقه البحيرة التي شكلت الشالل من اندفاع مائها  ،ويبلغ مقدار هبوط مياه الشالل  250م اً

منخفض نهر ارداوباي  ،وهناك العديد من الشالالت الكبيرة والمهمة ذات المناظر الخالبة
رابعـ ا :

()2

.

المناخ-:

يتميز مناخ الصين بهبوب الرياح الموسمية والتباين الشديد نظ اًر التساعها  ،وتنوع تضاريسها ،

وأغلب المناطق يسودها مناخ قاري متميز بفرق كبير في درجات الح اررة يومياً وسنوياً  .فالرياح

الموسمية تجلب أشد التغيرات الموسمية إلى المناطق الشرقية الشاسعة

()3

 .حيث تهب على الصين

رياح موسمية شتوية جافة وباردة من سيبيريا وهضبة منغوليا  .وتنخفض قوة الرياح تدريجيا من

الشمال إلى الجنوب  ،فتتشكل برودة وجفاف وتفاوت كبير في درجة الح اررة بين الجنوب والشمال.
وتتساقط األمطار بسبب الرياح الموسمية الرطبة اآلتية من المحيط الهادي  ،وفي الفترة ما بين إبريل
( )1شوي قوانج  ،مصدر سبق ذكره  ،ص19 -10
( )2المصدر السابق  ،ص12-10
( )3المصدر السابق  ،ص49-45
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()1

إلى سبتمبر تهب رياح موسمية صيفية دافئة ورطبة قادمة من المحيطين

 ،فتتشكل درجة ح اررة

عالية وأمطار غزيرة يتركز هطولها على القسم األعظم من الصين تسمح بزراعة األرض لثالثة
()2

مواسم

 .وموجز القول هو أن مناخ الصين يتميز بالبرودة والجفاف مع استمرار الرياح الشمالية في

فصل الشتاء  ،والح اررة والرطوبة مع استمرار هبوب الرياح الجنوبية وهطول األمطار الغزيرة صيفاً .

ويمكن تقسيم الصين من حيث المناخ  ،من الشمال إلى الجنوب إلى خمس مناطق هي :المنطقة

المعتدلة الباردة  ،والمعتدلة المتوسطة ،والمعتدلة الدافئة وشبه االستوائية  ،واالستوائية

() 3

 .وحسب

درجة الرطوبة تنخفض كميات تساقط المطر من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي  .ويتباين معدل

كميات تساقط المطر في مختلف المناطق  ،فيصل معدل كمية التساقط في سواحل الجنوب الشرقي

أكثر من  1500ملم  ،أما في المناطق الداخلية للشمال الغربي فأقل من  200ملم فقط

() 4

.

أما من ناحية الفصول فالشتاء يستمر طوال السنة في المناطق التي يفوق ارتفاعها )  ) 4500متر
(منطقة التبت)  ،ويستمر الصيف طوال السنة في جزر بحر الصين الجنوبي  ،ويطول الصيف
ويعقبه الخريف فالربيع من غير شتاء في كل من قوانغدونغ وقوانغشي جنوب جبال نانلينج  ،ويدوم

الربيع طول السنة في وسط وجنوب يوننان  .ويشهد حوضا نهر اليانغتسي والنهر االصفر ومناطق

شتاء قارساً وصيفاً حا اًر  ،وتعود هذه االنواع المناخية المتباينة والمعقدة إلى الموقع الجغرافي
أخرى
ً
والطبوغرافيا والرياح الموسمية (. )5
خامس ا :

السكان-:

عدد السكان  :يبلغ عدد سكان الصين  1.33972485مليار حسب بيانات اإلحصاء الرسمي
للتعداد السكاني السادس عام  ، 2010أي حوالي  %19.9من سكان العالم  .ومع إضافة كل من
سكان منطقة هونغ كونغ اإلدارية  7097600نسمة  ،وسكان منطقة ماكاو االدارية الخاصة

 552300نسمة  ،وسكان تايوان  23162123نسمة  ،يصبح عدد سكان الصين لنفس االحصاء
 1.370536875مليار نسمة

()6

.

معدل الزيادة السكانية  :أظهرت بيانات التعداد السكاني لعام  2010أن عدد السكان ازداد
بنسبة  73.899804( %5.84مليون نسمة ) عما كان عليه الحال في تعداد عام 2000

()7

 .وأن

)1( http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2005-01/25/content_72174.htm
)2( histogeo.e-monsite.com/pages/--6.html
( )3شوي قوانج  ،مصدر سبق ذكره  ،ص41 -49
)4( http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2005-01/25/content_72174.htm
( )5شوي قوانج  ،مصدر سبق ذكره  ،ص41
)6( http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm
)7( Ibid. http://www.stats.gov.cn
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معدل النمو السنوي بلغ  ، % 0.57وهو بذلك أبطأ من معدل نمو  % 1.07المسجل في الفترة من

 1990إلى  . 2000وهذا التباطؤ في معدالت النمو كان بفضل سياسة تنظيم األسرة التي انتهجتها
الصين في بداية السبعينات بهدف تخفيض معدل المواليد لتخفيض الضغط على الموارد والبيئة  ،مما
()1

يساعد في ارتفاع مطرد وسريع في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الصين

.

التركيب السكاني  :وفقا لتعداد السكان  2010بلغت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن
84عاماً حوالي  ، ٪16.6بانخفاض  % 6.29من تعداد عام  .2000وارتفع عدد الذين تزيد أعمارهم

عن  60عاما إلى  ، ٪13.26بزيادة  .)2( %2.93وبذلك تكون نسبة الفئة العمرية من ()59 – 15
هي %70.14

() 3

 .وأيضا بلغت نسبة الذكور  ، %51.27في حين أن النساء يشكلن .% 48.73

ونسبة الجنس (عدد الذكور لكل اإلناث في السكان) عند الوالدة كان  %118.06في عام ، 2010

أعلى من  %116.86إلحصاء عام  .2000وبلغ نسبة السكان الذين يعيشون في المدن % 49.68
من المجموع  ،بزيادة  %13.46على الرقم في احصاء  ، 2000حيث هاجر العديد من سكان

المناطق الداخلية والمناطق الغربية إلى المناطق الساحلية الشرقية المتقدمة اقتصادياً ( .)4وتشكل قومية

الهـان  %92من سكان الصين التـي تضم أيضاً  55أقلية قوميـة .

التقسيم االداري  :تقسم الصين إلى  22مقاطعة  ،وخمس مناطق مستقلة ذاتياً  ،وأربع بلديات

تتبع بكين مباشرة هي :شنغهاي وتيانجين وبكين وشونغ كنغ  .منها تسع مقاطعات يزيد عدد سكان كل

منهاعن  50مليون نسمة  ،وأربع مقاطعات يزيد عددهم في كل منها عن  80مليون نسمة هي هينان
وشاندونغ وسيشوان وقواندونغ

()5

.

الكثافة السكانية  :الصين هي البلد األكثر سكانا في العالم  ،ولكن كثافته السكانية ليست عالية

جدا وتبلغ 137نسمة لكل كم ، 2وهناك بضعة ماليين من السكان تسكن الجزء الغربي والشمالي  ،في

حين أن عدد سكان الجزء الشرقي يبلغ نحو  1.3مليار نسمة  .وبهذا فإن الغالبية من سكان الصين
يعيشون في السهول الخصبة في الشرق  .وتبلغ الكثافة السكانية هناك  320.6نسمة لكل كم.2

معدل المواليد  :في بداية السبعينيات ونتيجة للثورة الثقافية تم تطبيق سياسة صارمة ومستمـرة
على معدالت االنجاب في الصين  .وشددت الرقابة على الوالدات بدءاً من عام  1979مع تبني
سياسة الطفل الوحيد .لكن منذ عام  ، 1984لم تعد هذه السياسة تطبق بصرامة إال في المدن  .أما

)1( http://www.chinatoday.com/data/china_population_6th_census.htm
)2( bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13218733
)3( http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm
)4( http://www.chinatoday.com/data/china_population_6th_census.htm
( )5فرانسواز لوموان  ،االقتصـ ــاد الصيـ ـ ــني  ،تعريب صباح كعدان  ،الطبعة األولى  ،دمشق  ،الهيئة العامة السورية للكتاب  2080 ،ص26
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في األرياف  ،فيعتمد إمكان الحصول على طفل ثان (بل ثالث بالنسبة لألقليات القومية) على
الظروف واختالف األقاليم  .وفي أقل من جيل ،انخفض اإلخصاب بشدة .فالنساء الصينيات الالتي
كان لديهن خمسة أطفال في المتوسط في بداية السبعينيات  ،أصبح لديهن أقل من طفلين في عام
()1

 ،2000أي أقل بقليل مما يجب نظرياً من أجل الحفاظ على تجديد األجيال

 .وقد انخفض متوسط

عدد األسرة من  3.44نسمة وفقاً لتعداد السكان الخامس عام  2000إلى  1.3نسمة حسب تعداد

نوفمبر  . 2010وأن هناك ما يقرب من ستة أوالد يولدون لكل خمس فتيات( .)2وأثار معيـار الطفل

الوحيد ارتفاعاً في حصة والدات الذكور مقـارنة مع حصة والدات اإلناث  ،وتفضيـل الذكور مرتبط

بالقيـم التقليدية وباعتبارات اقتصـادية .ففي األرياف ال يوجد نظـام تقاعدي ،ومن ثم فإن مسؤولية اآلباء

المسنيـن تقـع على عاتق األبناء  ،وهناك تخلف في تسجيل والدات البنـات (يحتفظ بذلك اآلباء بفرصة
()3

ثانية للحصـول على صبي)  ،واجهـاض انتقـائي .وقتل األطفـال حديثي الوالدة في بعض األحيان

.

معدل الوفيات  :هبط معدل الوفيات عند الوالدة تدريجياً من  18باأللف في بداية الخمسينيات

حتى  6.5باأللف في بداية السبعينيات بفضل تحسن شروط المعيشة  ،وتقدم علم الصحة والعناية

الصحيـة.

() 4

وفي نهاية التسعينيات حتى عام  ،2011تجاوز معدل العمر السبعين عاماً .وبلغ عدد

الوفيات  7وفيات لكل ألف شخص

()5

.

مستوى التعليم  :انخفضت نسبة األمية بانتظام .فقد انخفضت نسبة األميين بين البالغين من
 %34في عام  1982حتى  %9حسب بيانات احصاء عام 2000
 %4.08في احصاء 2010
سادسا :

()7

.

()6

 ،ووصلت هذه النسبة إلى

الموارد الطبيعية-:

الصين دولة غنية بالثروات الطبيعية واألراضي التي تعتبر أحد المقومات الرئيسة لالقتصاد

الوطني بل تشكل العمود الفقري له  ،وتتميز بأشكالها المتنوعة  .تبلغ مساحة األراضي الزراعية 951
ألف كم 2وتشكل  %80من إجمالي مساحة البالد

()8

 .وتعد سهول شمال الصين الشرقي وشمال

الصين ومجرى نهر اليانغتسي األوسط واألسفل ودلتا نهر اللؤلؤ وحوض سيتشوان  ،المناطق الرئيسة

( )1المصدر السابق  ،ص29
)2( http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13218733
( )3فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص29
( )4فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص26
)5( http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN
( )6فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص29
)7( http://www.arabic.xinhuanet.com/2005-01/25/content_72174.htm
)8( http://arabic.cri.cn/other/china_geography/
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لتركز األراضي الزراعية  ،ومن منتجاتها الرئيسة القمح والذرة الشامية وفول الصويا والذرة الرفيعة
والكتان والشمندر والشلجم وقصب السكر واألرز والشاي وغيرها من المزروعات االقتصادية

() 1

.

وتعتبر الصين حالياً أكبر دول العالم إنتاجا للمحاصيل واالقتصاد األكبر في العالم الزراعي

وهي في حقبة محدودة من الزمن لم توفر الغذاء فحسب ،بل إن أبناءها استطاعوا الرفع من مستوى

التغذية لدى الغالبية العظمى من السكان  ،مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام  .وللداللة
على ذلك كان  %30من إجمالي الزيادة في اإلنتاج العالمي من المحاصيل في عام  1980من

نصيب الصين  .والصين هي المستورد والمصدر الرئيس للمنتجات الزراعية واالستهالكية  ،والقطاع
الزراعي هو جزء رئيس من االقتصاد الصيني ،وهو ما يمثل  ٪80.2من الناتج المحلي اإلجمالي في
عام  .2080وخالل العام نفسه أصبح الناتج من صناعة المواد الغذائية والمشروبات يمثل  ٪1.1من
اإلنتاج الصناعي اإلجمالي  .على الرغم من أن حصتها آخذة في االنخفاض ،واإلنتاج الزراعي ال
()2

يزال يشغل  ٪40من القوى العاملة في الصين

.

وتمتلك الصين مساحة  1246.5ألف كم 2من الغابات (  %13من إجمالي مساحة البالد ) .
وتنتشر فيها مساحات ال حدود لها من أشجار الصنوبر الكوري  ،والالركس  ،والصنوبر األصفر من

الفصيلة الصنوبرية  ،وأشجار البتوال والسنديان وغيرها من األشجار العريضة األوراق .

وتصل مساحة المروج في الصين إلى  4ماليين كم %41.6( 2من إجمالي مساحة البالد).
وتنتشر المروج الصينية بصورة رئيسية في هضبة منغوليا الداخلية والهضبة الصفراء ومنطقتي شمال

جبل تيانشان وجنوبه في منطقة شينجيانغ وهضبة تشينغهاي والتبت  .وتعتبر هذه المناطق قاعدة
لتنمية قطاع المواشي والدواجن وتوفير منتجات المواشي واللحوم واأللبان والجلود .

وعلى صعيد موارد المياه فإن إجمالي حجم األمطار في الصين يصل إلى  6تريليونات متر

مكعب سنويا واجمالي حجم تصريف األنهار يبلغ  2.7تريليون متر مكعب  ،واجمالي موارد المياه يبلغ
 2.8تريليون متر مكعب  .بذلك تحتل الصين المركز السادس عالمياً في هذا الصدد  .وتصل موارد

الطاقة المائية إلى  676مليون كيلو واط  ،وهي األولى في العالم  .ولكن توزع مناطق الموارد المائية
في الصين ليس متوازنا  ،حيث إنها كثيرة في جنوب الصين وشرقها  ،وقليلة في شمالها وغربها .
وتوجد في الصين كافة المعادن المكتشفة في العالم حتى اآلن  ،وتعتبر الصين من البلدان

الغنية بالموارد المعدنية ( %12من إجمالي االحتياطات العالمية) ومنها  158معدنا قد تم تأكيد
احتياطاتها  ،ومنها أكثر من  20معدنا يحتل المراكز المتقدمة  .ويحتل كل من الجبس  ،والفانديوم
)1( http://www.arabic.xinhuanet.com/2005-01/25/content_72174.htm
)2( http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/china-chine/studycomp-etude.aspx
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والتونغستن  ،والزنك وكبريتات الباريوم  ،والغرافيت  ،وملح غلوبر  ،واألنتيمون  ،والمغنسيت واألتربة

النادرة  ،والفلوريت المركز األول في العالم  .وتحتل الصين المركز الثالث في العالم من حيث
احتياطيات  45معدنا رئيسيا في العالم  .وهي بذلك من البلدان القليلة في العالم التي تتوفر فيها
احتياطيات الموارد المعدنية وتتكامل أنواعها (. )1

وتعتبر الصين من أغنى دول العالم من حيث توفر أنواع الحيوانات والنباتات ،ففيها أكثر من

 32800نوع من أشجار األخشاب  ،وأكثر من  104000نوع من الحيوانات  ،بما فيها أنواع نادرة

مثل :البندا العمالق  ،والسعدان الذهبي  ،وتمساح نهر اليانغتسي  ،والدلفين الصيني  ،وغيرها  .وهي
توجد في الصين فقط  ،وعليه فقد حددت لها الصين كثي ار من المحميات الطبيعية الخاصة  .ومنها

 14محمية أدرجتها األمم المتحدة ضمن شبكة المحميات الطبيعية (.)2

والصين غنية بالموارد البحرية  ،حيث يوجد فيها أكثر من  2600نوع من األسماك  ،منها أكثر

من خمسين نوعا من األسماك التي يمكن استغاللها تجاريا  .وتعتبر الصين دولة متقدمة من حيث

الصيد البحري وتربية المنتجات البحرية  .ويوجد في البحار الصينية عشرون موردا منها :النفط ،
والغاز الطبيعي  ،والحديد  ،والنحاس  .وقد استغلت الصين بعض الموارد مثل النفط فى بحر بوهاي

والخليج الشمالي  .إضافة إلى ذلك تمتلك الصين ثروة هائلة من الفحم  ،حيث يبلغ احتياطي الفحم

فى الصين  760مليار طن .ويتركز أكثر من  %70منه في مقاطعتي شانسي وشنسي  ،ومنطقة
منغوليا الداخلية  .ويوجد النفط الذي اكتشف بصورة رئيسة في شمال شرقي الصين وشمال غربيها
والرصيف القاري الضحل على سواحل الصين الشمالية ويتركز سبعون بالمائة من احتياطي الغاز

الطبيعي في مقاطعتي سيتشوان وشنسي  .وبالرغم من أن حجم كل مورد طبيعي في الصين كبير إال
أن معدل نصيب الفرد من معظم الموارد الطبيعية صغير نسبيا بسبب كثرة السكان(.)3

يخلص الباحث بالقول إن الحدود المشتركة للصين مع  84دولة  -ومساحتها الشاسعة وموقعها
االستراتيجي المتميز بمناخ وتضاريس متنوعة ومالئمة للحياة واإلنتاج  ،وتعداد سكان هائل يتميز
بالتماسك والتناغم االجتماعي إلى حد كبير  ،وموارد طبيعية عديدة ومتنوعة وكبيرة وان كانت محدودة
نسبياً مقارنة مع عدد السكان وتنوع حاجاتهم وتجددها  .هي من أهم أسس ومقومات قوة االقتصاد

الصيني  ،والتي يمكن أن تجعل من التجربة االقتصادية الصينية  ،كما سيتم عرضها وتحليلها في

الفصول الالحقة  ،نموذجاً ناجحاً ومستديماً من التقدم االقتصادي من خالل االستخدام العقالني االمثل
والرشيد للموارد المتاحة  ،بحيث توفر أرضية خصبة لالستجابة ألي زيادات في معدل النمو

االقتصادي والذي تسعى إليه الصين من أجل تلبية حاجات أفراد المجتمع المتزايدة والمتنامية .
)1( http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter1/chapter10302.htm
)2( http://arabic.cri.cn/other/china_geography/1-3.htm
)3( http://arabic.cri.cn/other/china_geography/1-3.htm
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املبحث الثاني
ثوقــــافـة الصيــــــن

تمهيد -:
بالرغم من بعض االختالفات في األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع الصيني

وغيرها من المجتمعات  ،إال أنه هناك قيم ثقافية جوهرية عامة وموحدة بين جميع أفراد المجتمع

الصيني بغض النظر عن اتساع األراضي واختالف المكان الذي يعيشون فيه  ،سواء كانوا في
الصين أم في هونج كونج أم في تايوان أم خارج الصين  .فالثقافة الصينية تعطي للصينين هويتهم

األساسية  ،وهذه الثقافة فريدة من نوعها  ،وتمتد إلى 4000سنة عبر التاريخ  ،وما زالت تحافظ على
نفس اللغة  ،بل والعديد من العادات والتقاليد والتكوين النفسي المشترك  .والحضارة الصينية القديمة
تعتبر إحدى الحضارات القالئل التي تتحلى بموطن مستقل في تاريخ البشر ،بل هي حضارة وحيدة

متواصلة التطور دون انقطاع  .وتماشيا مع تطور هذه الحضارة وازدهارها  ،ولدت الثقافة الصينية

القديمة التي يخلد ازدهارها حتى اليوم .

إن ما يميز العقلية الصينية عن غيرها من العقليات في األمم األخرى هو سرعة تحول

النظريات إلى أخالق عامة في الشعب كله  .هذا ما جعل الصينيين يحيطون ومنذ عدة آالف من

السنين بالكثير من العلوم والفنون والمعارف  ،حيث عرفوا الفلك والرياضة واألدب والتاريخ ونقد
النصوص وعلم اللغات  ،وبرعوا في صناعة الخزف والنقش والطباعة  ،واخترعوا البوصلة  ،وعرفوا

الورق والحرير  ،والطالءات الثابتة  ،وتفوقوا على أوروبا في ذلك قبل القرن السادس عشر ،إضافة إلى

ذلك وجود سجل حافل لهم بالفلسفة الواقعية المثالية  ،وكان لهم نظرتهم الخاصة في خلق الكون(.) 1
ومن خواص الحضارة الصينية أيضاً أنها اخترعت العجلة كوسيلة لتحريك المركبات  ،دون أن تنقلها

من أي حضارة أخرى ( .)2والحضارة الصينية كانت منعزلة عن بقية الحضارات األخرى  ،األمر الذي
جعلها تنضج نضوجاً مستقالً دون أي مؤثرات من الخارج  ،وكان للعامل الجغرافي الدور الرئيس في

عزلتها  ،حيث تبعد الصين مسافات طويلة عن أوروبا  ،وكذلك الحال بالنسبة للشرق األدنى ،
ويفصلها عن الهند أعلى سلسلة جبلية في العالم (الهيمااليا)  ،ومن جهة البحر فيتوجب المرور حول

ساحل الماليو الصعب االرتياد لكي يتسنى بلوغ أراضي الصين  ،وفي شمال وغرب الصين يوجد
مساحات هائلة من الصحاري الشاقة

() 3

 .وتتكون الثقافة الصينية المعاصرة من ثالثة عناصر رئيسية

( )1صالح بسيوني رسالن  ،كونفوشيوس رائد الفكر االنساني ،الطبعة األولى  ،القاهرة  ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  ،8771،ص7
( )2فوزي درويش  ،الشرق االقصى الصين واليابان  ،الطبعة الثالثة  ،القاهرة  ،مطبعة االسكندرية  ، 8779 ،ص84
( )3المصدر السابق  ،ص85
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هي :الثقافة الصينية التقليدية  ،والفكر االشتراكي  ،والقيم الغربية التي اكتسبت في الفترة األخيرة نتيجة
االنفتاح على العالم .

الثقافة الصينية التقليدية-:

أوالا :

ظهر الصينيون على شكل مجموعات في أحواض األنهار ،ومارسوا الزراعة بشكل بدائي بسيط ،

ثم ظهرت العائالت اإلقطاعية التي ملكت األراضي الواسعة  ،واستخدمت الفالحين بزراعتها  ،وبذلك

ساد نظام اإلقطاع في الصين فترة من الوقت  .وكانت معتقدات المجتمع الصيني خليطا من الدين،
واألخالق  ،والفلسفة  ،وشملت الثقافة الصينية التقليدية مدارس مختلفة ومتنافسة في بعض األحيان في

الفكر ،بما في ذلك الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية وغيرها من الثقافات القومية  .ونظ ار ألن الصينيين
شعب عملي وذو وعي اجتماعي متطور فإن كل مدارسهم الفلسفية والفكرية اهتمت بطريقة أو بأخرى

بالترابط المجتمعي والقيم األخالقية والحكمة  ،وخالل القرن السادس قبل الميالد تطورت الفلسفة

الصينية لتكون مدرستين فلسفيتين متميزتين هما الكونفوشيوسية والطاوية  .فالكونفوشيوسية هي فلسفة
التنظيم االجتماعي والرأي العام  ،تمد المجتمع الصيني بنظام من التربية واللياقة الصارمة  ،وأحد

أهدافها الكبرى تكوين قاعدة أخالقية لنظام األسرة الصينية التقليدي  ،من جهة أخرى اهتمت الطاوية
أساساً بمراقبة الطبيعة واكتشاف طريقها  ،حيث إن السعادة البشرية عند الطاويين تتحقق عندما يتبع
المرء النظام الطبيعي ويعمل بشكل عفوي وفق المعرفة الحدسية ويثق بها

()1

.

وتعتبر الكونفوشيوسية وبال جدال هي الفكر األكثر تأثي اًر في المجتمع الصيني  ،والتي شكلت

أساس التقاليد الثقافية الصينية  ،وأساساً لكل قواعد السلوك بين الصينيين  .وعند الحديث عن الثقافة
التقليدية الصينية  ،فال بد أن نذكر الشخص الذي أثر بشكل كبير في حياة وثقافة الصينيين والذي
يمتلك المكانة األولى في وجدان كل فرد صيني وهو كونفوشيوس( .)زعيم حكماء الصين القدامى .

لقد تأثر كل صيني بالكونفوشيوسية بدرجات مختلفة وحسب حاجته  ،األمر الذي أدى إلى

تشكيل النسيج العقائدي الموحد للصينيين وأسهم في صياغة وحدة دينية وقومية جعلت من المجتمع

الصيني مجتمعاً متماسكا في مختلف الظروف وأمام كافة التحديات .

والكونفوشيوسية سادت كل الديانات السابقة والمعاصرة في الصين وأصبحت لصيقة لكلمة

صيني  ،فهي ليست مجرد معتقد يؤمن به المرء أو يلفظه في الصين  ،بل هي جزء ال يتج أز من
( )1فريتجوف كاب ار  ،الطاوية والفيزياء الحديثة  ،ترجمة حنا عبود  ،الطبعة األولى  ،دمشق  ،دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، 8777 ،
ص808
( )كونفوشيوس  :هو المؤسس الحقيقي لعقيدة الكونفوشيوسية التي تنسب السمه  ،ولد سنة  558ق.م في مدينة تسوى  ، Tsouوهي إحدى
اليا على تلك الوالية  ،ووالده كان ضابطاً حربياً ممتا اًز  ،وكان هو ثمرة لزواج غير
مدن مقاطعة لو  ، Luينتسب إلى أسرة عريقة  ،فجده كان و ً
شرعي  ،توفي والده وله من العمر ثالث سنوات  .عاش يتيماً  ،فعمل في الرعي  ،وتزوج في مقتبل عمـره قبل العشرين  ،ورزق بولد وبنت ،

لكنه فارق زوجته بعد سنتين من الزواج لعدم استطاعتها تحمل دقته الشديدة في المأكل والملبس والمشرب  ،فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيه ،

منكبـًّا على كتب األقدمين يلخصـها  ،ويرتبها  ،ويضمنها بعض أفكاره  ،مات في سنة  479ق .م .
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المجتمع  ،وقسم ملتصق بفكر األمة  ،استطاعت أن تهيمن على الفكر الصيني عبر العصور(.)1
وعلى ما يسود في بالد الصين من سياسة وثقافة وقيم وطقوس بشكل لم يتحقق مثيله ألي مذهب آخر

من المذاهب المماثلة  .وكانت مبادئ الكونفوشيوسية أساس التعليم والتشريع ومادة امتحان لدخول

الوظائف العامة إلى حين قيام الشيوعية في الصين.

إن المزج بين الفلسفة الخلقية والتعاليم الدينية يبدو واضحاً في التعاليم الكونفوشيوسية  ،ولكنها

ليست من ابتكار كونفوشيوس بقدر ما هي صياغة لما كان يسود الصين من فلسفات وأفكار  ،لهذا

التزمها أهل الصين وال يزالون على مدى خمسة وعشرين قرناً  ،وبات يصعب الحديث عن الصين

دون الكونفوشيوسية (. )2

تعتبر األخالق األمر األساسي الذي تدعو إليه الكونفوشيوسية  ،حيث ترتكز فلسفة

الكونفوشيوسية األخالقية على تربية الوازع الداخلي لدى الفرد ليشعر باالنسجام الذي يسيطر على
حياته النفسية مما يخضعها للقوانين االجتماعية بشكل تلقائي  .وقد اعتقد الصينيون منذ أقدم عصورهم

أن األحداث الكونية تتبع األخالق التي تسود الناس وملوكهم  ،فكلما كان االعتدال واالنسجام يسودان
المعاملة بين الناس ،ويربطان العالقات بينهم برباط من المودة والرحمة ،فالكون سائر في فلكه من

غير أي اضطراب واإلنسان مفطور على الخير ،وطريق الخير هو االعتدال في كل أفعال النفس

وسجاياها  .وقوانين األخالق ال تنفصل عن السياسة عند قدماء الصينيين  .وتظهر األخالق في

فضائل كثيرة  ،كما بينها كتاب "المبادئ الخمسة" لكونفوشيوس والذي يعتبر من أعظم المؤلفات التي
تركت بصماتها عبر التاريخ حيث تم تجميعه من طرف تالميذه  ،ويحتوي أقواله وحكمه وفلسفته في

الحياة التي تقوم على الحب -حب الناس وحسن معاملتهم والرقة في الحديث واألدب في الخطاب

وعدم جرح اآلخرين بالكالم أثناء محادثتهم منها  ،وأن تكون األقوال على قدر األفعال( .) 3وأيضاً يقوم

مذهبه على احترام األكبر سناً ومقاماً  ،وعلى تقديس األسرة وطاعة الوالد والخضوع له  ،وطاعة األخ
األصغر ألخيه األكبر ،وطاعة الحاكم  ،واخالص الصديق ألصدقائه  ،وكراهية ظهور الشخص
بمظهر ال يتفق مع مركزه وحاله  ،والبعد عن المحسوبية في الوساطة  ،كما أظهر أنه عندما يكون

سيلهم المحكومين التزام حياة طيبة  .وبين أن سلوك
اما ،فإن نموذجهم األخالقي ُ
السادة المحترمون ُحك ً
تأثير في الحكم أكبر من مجموعة القوانين والعقوبات (.)4
الحكام الفاضل له ٌ

( )1فؤاد محمد شبل  ،حكمة الصين  -دراسة تحليلية لمعالم الفكر الصيني منذ أقدم العصور  ،الجزء األول  ،الطبعة األولى  ،القاهرة  ،دار
المعارف بمصر  ، 8771 ،ص 63
( )2ناصر بن فالح بن ناصر الشهراني  ،الك ــونفــوشيــوســية  -دراسة تحليلية نقدية في ضوء العقيدة اإلسالمية " رسالة دكتوراه  ،جامعة أم
القرى 8429 ،هـ  ،ص6
( )3المبادئ الخمسة  ،المراقب العراقي العدد  ، 2080 ، 98ص87
)4( http://forum.arabia4serv.com/t70415.html
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التودد إلى من تربطهم به صلة
وتتمثل اخالق الحاكم في احترام األفراد الجديرين باحترامه  ،و ّ
قربى وقيامه بالتزاماته حيالهم ،ومعاملة وزرائه وموظفيه بالحسنى  ،واهتمامه بالصالح العام  ،مع
تشجيعه للفنون النافعة والنهوض بها  ،والعطف على رعايا الدول األخرى المقيمين في دولته  ،وتحقيق
الرفاهية ألفراد االمبراطورية  .ويؤمن كونفوشيوس بأن الحكومة إنما أنشئت لخدمة الشعب وليس

العكس  ،ومن الحكم التي اتخذها قاعدة لسلوكه تلك الحكمة القائلة "أحبب لغيرك ما تحبه لنفسك "
حيث ما زالت هذه الفلسفة صامدة عند غالبية الصينيين كمنهج للحياة ومنذ أكثر من  2500سنة (. )1

يقدسون العلم واألمانة ،
والكونفوشيوسية كعقيدة تحترم العادات والتقاليد الموروثة ،وأتباعها ّ
المحبة بين األغنياء والفقراء .
ويحترمون المعاملة اللينة  ،والملكية الفردية ويعملون على تنمية روح
ّ
كما أنهم يعترفون بالفوارق بين الطبقات .والنظام الطبقي لديهم نظام مفتوح  ،إذ بإمكان أي شخص أن

ينتقل من طبقته إلى أي طبقة اجتماعية أخرى إذا كانت لديه إمكاناته تؤهله لذلك.

أيدت الكونفوشيوسية فكرة التعليم الشامل  ،وان يتولى المناصب الدبلوماسية واإلدارية أفضل

المؤهلين من الناحية األكاديمية ال االجتماعية  ،وآمنت الكونفوشيوسية بأنه طالما أن كل انسان مهيأ
بطبيعته للتعليم فإن كل انسان مهيأ بطبيعته للحكم الصائب على الحقيقة  .واذا كان الشك قائماً في

الحكم على شيء  ،فيجب تعليق الحكم  .ولم يكن للكونفوشيوسية نظرة علمية في األمور فهي ترى أن

الكون نظام أخالقي وأن الدراسة الالئقة بالبشرية يجب أن تكون متعلقة باإلنسان ال التحليل العلمي
للطبيعة  ،وتركزت نظرتها على المسائل االجتماعية دون الظواهر غير اإلنسانية  ،ولم يكن مسموحاً
بتشجيع النظرة العلمية ونموها

()2

.

كان أعظم تالميذ كونفوشيوس وأعمقهم أث اًر هو مينج كهو أو (منشيوس) الذي يعتبر ثاني

حكماء الصين والذي ولد بعد وفاة استاذه بما يزيد عن القرن  ،وقد قضى معظم حياته في إسداء

النصح لحكامه  ،وتعاليمه لم تضف للكونفوشيوسية إال القليل  ،وأكد مينج كهو على المفاهيم
الديمقراطية الخاصة بالكونفوشيوسية  .ومن أبرز جوانب فكره  ،مذهبه الخاص بالطبيعة الفكرية الذي

أثار اهتمام أصحاب النظرة العلمية حيث نادى بأنه " للناس جميعاً عقل ال يستطيع تحمل رؤية معاناة

اآلخرين "  ،ولكن أفكار مينج كهو لم تكن مقبولة عند كل الكونفوشيين  ،ودار جدل كبير بين أنصاره

حول مذهبه ،وبالرغم من ذلك الجدل إال أن الكونفوشيين تحولوا شيئا فشيئاً عن تناولهم العقائدي

للطبيعة البشرية إلى تناول علمي بدرجة أكبر

()3

.

( )1المبادئ الخمسة  ،مصدر سبق ذكره  ،ص87
( )2جوزيف نيدهام  ،موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين  ،ترجمة محمد غريب جودة  ،الطبعة األولى  ،القاهرة الهيئة المصرية العامة
للكتاب  ، 8770 ،ص840-837
( )3المصدر السابق  ،ص848
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أما المدرسة الطاوية (التاوية)  Taoismفهي عقيدة أو مجموعة من المبادئ المشتقة من
الـفلسفة والديانة الصينية القديمة  ،ظهرت من بين كل المدارس العقلية التي عرفتها بالد الـصين .

وتعتبر الطاوية الثانية من حيث تأثيرها على المجتمع بعد العقيدة الـكونفشيوسية  ،أو على االقل

مساوية لها في األهمية  .وما زالت تشغل حي اًز كبي اًر في فكر الصينيين ( .)1وترجع نشأتها إلى القرن

السادس قبل الميالد  ،ويقوم جوهر فكرتها على العودة إلى الحياة الطبيعية والوقوف موقفاً سلبياً من
الحضارة والمدنية  .كان لها دور مهم في تطوير علم الكيمياء منذ آالف السنين وذلك من خالل

مسيرتها في البحث في إكسير الحياة ومعرفة سر الخلود(.)2

والطاوية تخاطب العواطف وتدعو إلى التأمل الصوفي  .أسسها " الوتزو"  Lao Tzuأو المعلم

العجوز "الوتان" كما ذكرته بعض الكتب  .ويقال إنه التقى كونفوشيوس ليستفسر منه عما إذا كان في
حوزته وثائق تتعلق بالطقوس والشعائر الدينية  ،واستطاع " الوتزو" أن يكون مرجعاً في أحوال بالده

وأخالق شعبه مما مكنه من كتابة مؤلفه الكبير" الطريق والفضيلة " أو " الطاو تي تشنج Tao te-
 . " chingوالطاو حسب معتقد الطاوية يعني المنهج أو الطريق أو السبيل  ،أي السير على منوال
الطبيعة وفق قوانينها  ،وهو مصدر الوجود  ،ووجوده من نوع ال يشبهه أي وجود آخر ،فهو

الالوجود  ،لكنه ليس عدماً مطلقاً  ،وهو الذي ينتج األشياء  ،وهو السماء والطبيعة ومجرى األشياء
والحياة المثالية للفرد  ،والنظام المثالي للمجتمع  ،والنمط المثالي للحكم  ،وكلها قائمة على الطريق

وتسترشد بالطريق " الطاو" .

وتُعنى الفلسفة الطاوية بالوجود والسلوك اإلنساني ،ويربط "الوتزو" الطاو بالفضيلة ألنها قوة
البساطة والتلقائية والسكينة والضعف  ،والهدف الرئيسي من وجود االنسان حسب هذه الفلسفة ومبادئها
هو التناغم مع المبادئ المؤسسة للكون ،أو "الطاو" حيث يجب على اإلنسان أن يهمل متطلبات

المجتمع المحيط  ،وأن يبحث فقط على األشياء التي تمكنه من أن يتناغم مع "الطاو"  .فما هو ضد

الطاو يتبدد  ،ألن الطاو في كل الكائنات تحت السماء  ،وهو خفي لكن يحيط بكل شيء ،فالعين
تحدق به دون أن تراه  ،واألذن تنصت إليه دون أن تسمعه  ،ويعرف " الطاو" أنه متوحد مع كل

األشياء (.)3

وحتى يكون اإلنسان في حالة تناغم مع الـ " طاو "  ،وجب عليه أن يمارس الـ " ال فعل" أو

على األقل اجتناب كل األفعال الناتجة عن الغصب (اإلجبار)  ،أو االصطناع أو غير الخاضعة

للطبيعة  ،عن طريق التناغم التلقائي مع نزوات طبيعته الذاتية األساسية  ،وترك كل المعارف العلمية

)1( http://www.alhekam.com/viewtopic.php?f=34&t=584 ، http://www.wikipedia.org
( )2مانع بن حماد الجهني  ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة  ،الطبعة الرابعة  ،الرياض  ،دار الندوة العالمية للطباعة
والنشر 8420 ،هـ  ،ص935

)3( http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10281&m=1
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المكتسبة  ،حيث يتحد اإلنسان مع "الطاو" ويستخلص منه قوة غامضة ( دي ) .وبفضل هذه القوة
()1

يستطيع اإلنسان تجاوز كل المستحيالت على ذوي البشر العاديين

.

شكل رقم ( ) 3-1يوضح

شعار الفلسفة الطاوية ( ويطلق عليه ال "يـن و اليـانج" وهما قوتين متضادتين مثل الموجب و السالب ( بالـصينية) 道教 :

المصدر :ه .فان براج  ،كتاب حكمة الصين ترجمة موفق المشنوق ،الطبعة األولى سوريا  ،مطبعة االهالي ،1992 ،ص28

فداخل دائرة مغلقة (الدائرة ليس لها حدود وال بداية وال نهاية وترمز إلى الحدودية الكون)

يتعايش األبيض واألسود  ،ويتعانقان في شكل انسيابي متوازن وبداخل األسود نقطة صغيرة بيضاء
والعكس ..كرمز أن بداخل كل منا شيء أو جزء صغير من نقيضه ،وذلك يجعلهما متفاهمين
ومتناغمين بالرغم من اختالفهما  .فقط تبدأ المشكالت واألمراض واألحزان عندما يختل هذا التوازن

الجميل ( . )2وهذا هو مغزى حكاية الفالح الصيني من وجهة نظر الحكمة والفلسفة الطاوية  ،ذلك بأن

فن الحياة ينبغي أن ال يقوم على طلب اليانغ واستبعاد الين  ،بل يجب الحفاظ على حالة التوازن بين

القطبين  ،ألنه ال يقوم أحدهما إال بوجود اآلخر

() 3

.

استمرت فلسفة " الوتزو" طوال فترة الفلسفة اإلغريقية وفترة انتشار تعاليم العقيدة اإلسالمية ،

فكانت أطول حقبة في تاريخ الفلسفة والفكر عموماً  .ومرت الطاوية خالل هذا التاريخ المديد بمرحلتين

رئيسيتين  :األولى كانت فلسفة خالصة  ،ثم صارت الثانية ديناً له طقوسه ومصحوباً بالفلسفة

والتصوف  ،وذلك رداً على الدين الجماعي في الكونفوشيوسية بقرابينه وطقوسه المفرطة إلى درجة لم
يعد بمقدور سكان الصين القيام بها  ،فجاءت الديانة الطاوية لتكون ديانة الخالصة الفردية لهم .

فحرمت البوذية في
وحاولت الطاوية أن تصير دين الصين الوطني ضد البوذية القادمة من الهند ُ ،
كافة أنحاء الصين عبر مرسوم اإلمبراطور " أمر إبادة البوذية"  ،وذلك لما فعلته ديانة الهند من
 wikipedia.orgو )1( http://www.alhekam.com/viewtopic.php?f=34&t=584
)2( http://forums.selze.net/showthread.php?t=37153&page=1
( )3تي تشنج  ،كتاب التاو  -انجيل الحكمة التاوية في الصين  ،ترجمة فراس السواح  ،الطبعة االولى  ،دمشق  ،دار عالء الدين للنشر
والتوزيع والترجمة  ،8771 ،ص80
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تعطيل اإلنتاج وتشويش عقائد الناس  ،وهدر ثروات البالد في بناء المعابد الفخمة الخاصة بطقوس

البوذية  .وعلى الرغم من نقد الطاوية للكونفوشيوسية  ،إال أنها في الواقع تكملها  ،وهي أقرب إلى
الكونفشيوسية منها إلى البوذية .واضطرت الطاوية إلى اصطناع الكثير من آراء الكونفوشيوسية حتى

تستطيع أن تؤثر على عقول المثقفين وتقنعهم بها  .ومن هنا نشأ اصطالح الطاوية المحدثة Neo

 Taoismوبرز "وانغ بي" كأحد فالسفة هذا االتجاه والذي جعل الالوجود مقولة الطاوية الكبرى ،
ويعني بذلك  :الوجود الخاص الذي يسمو على االشكال واألوصاف  ،والذي يتماشى مع مبدأ العقل

كوهسيانغ" (المتوفي  312م) لم يؤيد رأي " وانغ بي"  ،ورفض فكرة المبدأ الكلي
الكلي  ،ولكن " ُ
الشامل  ،وقال إن الكائنات قد وجدت ذاتياً ولم يوجدها شيء خارج عنها  ،وأن كل كائن يعمل وفقاً
لمبدئه  ،ولذلك هو ُمكتف بذاته  ،ولم تُخلف الطاوية المحدثة أث اًر واضحاً في الفلسفة ولكنها كانت
نقطة مشتركة تجمع بين القيم البوذية والكونفشيوسية بتفسيرها الجديد لمفهومي الوجود والالوجود .
وبذلك تكون الطاوية أول فلسفة طبيعية في الصين وأول محاولة لدراسة العالم دراسة فيزيائية  ،فالطاو

باعتباره مبدأ للطبيعة والوجود  ،هو بمنزلة األم الخفية لكل األشياء

()1

.

أما البوذية فتنسب إلى المعلم الهندي (جوتاما )Goutama -المولود حوالي عام ( 560ق .م)
وهو الذي حمل فيما بعد اسم (بوذا) وتعني بلغة بالي الهندية القديمة ،المستنير "الرجل المتيقّظ".
وأصبح أعظم ُمعلم ديني في آسيا ،كرس حياته لمعرفة الحقيقة الخالدة  .واشتملت تعاليمه على
مجموعة من القواعد والوصايا الخلقية للهداية وتأمين الحياة السليمة  :ال تقتل كائنا حيا  ،وال تأخذ مما

ليس لك وال تغضب  ،وال تكذب  ،وال تشرب المسكرات ،وال تقم على دنس (ال تزن)  ،ال تأكل طعاماً
نضج في غير أوانه  ،وال ترقص وال تحضر مرقصاً وال حفل غناء  ،وال تتخذ طبيباً  ،وال تقتن فراشاً

وثي اًر  ،وال تأخذ ذهباً وال فضة .

حارب بوذا تقسيم المجتمع إلى طبقات ،كما حارب القول بتناسخ األرواح ،ودعا إلى حالة :

(النيرفانا) أي اتحاد الفرد باهلل  -كما يعتقدون ، -والحصول على السعادة الكلية بعد الموت .
والبوذية دخلت الصين في القرن األول الميالدي تقريبا ،وهي أول ديانة غير ألوهية دخلت إلى الصين

من الخارج قادمة من الهند ،ومنذ القرن الرابع أصبحت تدريجيا الدين األوسع تأثي ار في الصين ،
وتتمحور العقيدة البوذية حول  3أمور (الجواهر الثالث)  ،أولها  :اإليمان ببوذا كمعلّم مستنير للعقيدة

وتسمى هذه التعاليم بالحقيقة  ،ثالثها  ،المجتمع
البوذية  ،ثانيها  ،اإليمان بـ "دهارما" ،وهي تعاليم بوذا
ّ
البوذي  .وبعد تطورات وتغيرات استغرقت زمنا طويال ،انقسمت البوذية في الصين إلى ثالث طوائف
هي البوذية الصِّينية الهانية والبوذية التبتية (الالمية) في منطقة التبت الذاتية الحكم  ،وبوذية بالي

)1( http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10281&m=1
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(بوذية هينايانا وبوذية المركبة الصغرى)  .والبوذية في الصين تختلف عن البوذية في العالم حيث أن

امتزاجها بالثقافة الصينية أدى إلى ظهور شكل جديد من البوذية بطابع صيني .

وبالرغم من أن البوذية ليست صينية المنشأ إال أنها تفوقت على الطاوية األصيلة فيها من حيث

عدد المعتنقين  ،حيث إن الكثير من الجبال الشهيرة في مختلف أرجائها أمست أمكنة مقدسة لهم،

وهناك مثل صيني  " :كل الجبال الشهيرة في الدنيا احتلتها البوذية "  .وذلك بسبب عدم وجود طقوس
صارمة وألن الصينيين القدامى كانوا يعتقدون أن الكون قائم على اإليجابية والسلبية ويفضلون التناظر
والنظام واالستقرار

()1

.

وفيما يعلق بالجانب األخالقي للبوذية  ،فإن في تعاليم بوذا دعوة إلى المحبة والتسامح والتعامل

بالحسنى والتصدق على الفقراء وترك الغنى والترف وحمل النفس على التقشف والخشونة وفيها تحذير

من النساء والمال وترغيب في البعد عن الزواج  ،ويجب على البوذي التقيد بثمانية أمور حتى يتمكن
من االنتصار على نفسه وشهواته  :االتجاه الصحيح المستقيم الخالي من سلطان الشهوة واللذة وذلك

عند اإلقدام على أي عمل  ،والتفكير الصحيح المستقيم الذي ال يتأثر باألهواء  ،واإلشراف الصحيح
المستقيم  ،واالعتقاد المستقيم الذي يصحبه ارتياح واطمئنان إلى ما يقوم به  ،ومطابقة السلوك للقلب
واللسان  ،والحياة الصحيحة التي يكون قوامها هجر اللذات  ،والجهد الصحيح المتجه نحو استقامة

الحياة على العلم والحق وترك المالذ.

وفي تعاليم بوذا ترجع الرذائل إلى أصول ثالثة  :االستسالم للمالذ والشهوات  ،سوء النية في

طلب األشياء  ،والغباء وعدم إدراك األمور على وجهها الصحيح  .والناس في نظر بوذا سواسية ال
فضل ألحد على أحد إال بالمعرفة والسيطرة على الشهوات  .وقد عبرت البوذية في تعاليمها عن بلوغ
النفس الكمال األسمى والسعادة القصوى وانطالقها من أسر المادة وانعتاقها من ضرورة التناسخ

والخالص من أسر المعاناة والرغبة  ،واكتساب صفاء الدين والروح  ،والتحرر من أسر العبودية
واللذة  ،وانبثاق نور المعرفة عن طريق تعذيب النفس ومقاومة النـزعات  ،مع بذل الجهد والتأمل
()2

والتركيز الفكري والروحي  ،وهو هدف البوذية األسمى

.

تميزت البوذية والطاوية في فترة ازدهارهما  ،أنهما سيطرتا على خالص روح اإلنسان  ،وتؤكد

البوذية ذلك  ،وال تهتم بتحمل الواجبات المنزلية ،األمر الذي يتناقض مع تقاليد الصينيين األساسية .
بينما كانت الكونفوشيوسية تسيطر على المجاالت األخرى للحياة االجتماعية  .بعد أن أخذت

الكونفوشيوسية الجديدة بعض األفكار البوذية  ،وعادت سلطة الكونفوشيوسية للحياة االجتماعية كلها،
حيث تعاملت مع كل قضايا المجتمع وحياة اإلنسان من منطلق عقالني.

)1( http://arabic.people.com.cn/99002/99408/7618202.html
)2( http://ar.wikibooks.org
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كما أثرت الطبيعة الدنيوية للكونفوشيوسية في البوذية والطاوية  .في ظل النظام اإلمبراطوري

اإلقطاعي  ،حيث كان البد من احترام اإلمبراطور والبر بالوالدين  ،لذلك بدأت البوذية تقترب من
الكونفوشيوسية موضحة أنها تؤكد الوفاء لإلمبراطور وحماية السلطة الدنيوية  ،وتدعو إلى بر الرهبان

بوالديهم ،وتقول إن هناك تشابهاً بين المحرمات البوذية والمعايير األخالقية الكونفوشيوسية .هكذا دخل
مفهوم "منقذ الدنيا" الصين  ،غير أنه لم يؤثر في روح الصينيين كثي ار  ،بل اندمج في إيمان الصينيين

األصلي .

من خالل ما سبق يتبين للباحث أن تاريخ الصين شهد جداالً واسعاً بين الكونفوشيوسية والبوذية

والطاوية  ،وكانت البوذية تعرف جيدا أن الكونفوشيوسية هي األيديولوجية الرسمية  ،لذلك حاولت أن

تحقق مكانة شرعية لها في الجدال بينها وبين الكونفوشيوسية  .أما في الجدال بينها وبين الطاوية ،
فحاولت أن تجعل مكانتها قبل مكانة الطاوية  ،وأن يعترف المجتمع بأن عقيدتها أفضل من عقيدة

الطاوية  .أما الطاوية فكانت تتواصل في وفائها للبالط اإلمبراطوري ،وتعتمد على الكونفوشيوسية ،
وتستفيد من النظرية والمراسم واألنظمة البوذية  .أما موقف الحكام من هذا الجدال فعملوا على الجمع

واالستفادة معا تجاه المدارس الفكرية المختلفة  ،كما أنهم اتخذوا موقف الحياد في النزاعات بين
األديان ،بل كانوا وسطاء للنزاعات بين األديان.

وفرت الثقافة الصينية التقليدية من وجهة نظر الباحث  ،األساس المادي للتماسك المجتمعي

الصيني  ،وتشكيل ثقافة مشتركة مستمدة من ثالوث تاريخي (الكونفوشوسية والطاوية والبوذية)  ،هذا

المثلث جمع بين القيم الروحية والمادية في آن واحد وعمل على الربط الموضوعي بين المسائل

المجتمعية والحياة االنسانية بشكل عقالني  ،وكان لذلك أثر واضح في ترسيخ التعايش السلمي
والتعاون داخل المجتمع الصيني الذي كان يعاني من نسبة أُمية عالية .

ثانيـ ا :

الفكر االشتراكي -:
( )

بعد سقوط أسرة تشينغ

 ،انقلبت الصين رأسا على عقب  ،وشهدت البالد أسوأ كوابيسها

وأصبح الناس بدون سلطة تحكمهم .فاستفاد أباطرة األراضي من ذلك الوضع  ،مما زاد الوضع سوءاً .

وبدأت في الوقت نفسه المبادئ الشيوعية القادمة من االتحاد السوفياتي في االنتشار في البالد ،
وأفكارها جذبت غالبية الشعب الصيني

،

وفي القرن العشرين الميالدي تمكن الثوريون من اإلطاحة

بالنظام اإلمبراطوري عام  ، 8788وتحولت الصين في العام الذي تاله إلى جمهورية الصين  ،ولكن
الحزب الوطني الذي حكم الجمهورية لم يتمكن من بسط نفوذه على كل الصين التي لم تعرف حكومة

( )أسرة تشينغ  :هي آخر امبراطورية حكمت الصين منذ عام8644م وحتى عام . 8782
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مستقرة آنذاك  ،فكانت قاعدة لحرب أهلية مسببة الفوضى حتى عام  1949حين هزم الشيوعيون
الوطنيين وكونوا الحكومة الحالية

()1

.

كان صعود الشيوعية في الصين واحداً من أهم األحداث في القرن العشرين ،ويرجع هذا الصعود

أساسا إلى رجل يدعى "ماو تسي تونغ"

()

 ،والذي كان في الثامنة عشرة من عمره عندما قامت الثورة

ضد ساللة تشينغ  .والتي سرعان ما أصبحت تتأثر بقوة من قبل فلسفات الماركسية  ،من أجل
تخليص الصين من جميع األجانب  ،وذبح جميع المبشرين الذين اعتنقوا الدين المسيحي  ،وانهاء

المجاعة والفقر المدقع والحزن الذي حل بأهل الصين  .فتعين على تلك المرحلة قبول رجل مثل ماو
()2

تسي تونغ

 ،الذي اعتنق الشيوعية بعد دخوله جامعة بكين عام  1918كونه يسارياً في أفكاره ،

وأصبح متعصباً للماركسية  ،وأسس في العام  1921مع مجموعة من رفاقه الحزب الشيوعي الصيني

في شنغهاي  ،وترقى فيه ببطء فكان زعيمه عام .)3( 1937

جاءت الشيوعية إلى السلطة في عام  1949تحت سلطة ماو .حيث بدأت الشيوعية كحركة

مهدت الطريق لتحرير "البروليتاريا"  .والبروليتاريا هي تلك الفئة من المجتمع التي تعيش كليا من بيع
قوة العمل فقط ال من أرباح أي نوع من أنواع رأس المال  ،وتتوقف معيشتها ووجودها على مدى
حاجة المجتمع إلى عملها  ،أي أنها رهينة فترات األزمة واالزدهار الصناعي وتقلبات المنافسة

الجامحة .بإيجاز إن البروليتاريا هي الطبقة الكادحة لعصرنا الراهن وهي في العادة طبقة فقيرة (.)4

وكانت فلسفة ماو تقوم على أن انصار الحزب الشيوعي "يجب أن يكونوا العمال في المدن" ،متفقاً مع

كارل ماركس  ،وفي  1925تغير تفكيره بعد أن تغيرت ظروف الصين  ،واعتمد ماو على الفالحين ،
موجهاً كل تركيزه إلى التنمية الزراعية .

وعمل ماو على تطوير مفهوم جديد لالشتراكية العلمية والشيوعية ُس ّمي "بالماوية" وكان مزيجاً
من أفكار ماركس ولينين( .)5ينطبق على واقع النظام اإلقطاعي وعبودية ماليين الفالحين الفقراء على
عكس الشيوعيين الروس  ،الذين تجاهلوا في البداية الفالحين  ،وقاد ماو مع حزبه أعظم ثورة في

تاريخ الصين ( )1949 –1923والتي حررت ربع البشرية من عبودية اإلقطاع والرأسمال واالحتالل
()6

األجنبي

 .وفي هذا المجال يعتقد الباحث أن الصين كانت تسود بها باألساس عالقات اإلنتاج

( )1الموسوعة العربية العالمية  ،ج ،85مؤسسة الموسوعة للنشر والتوزيع  ،ص259
( )ماو تسي تونج  :ولد عام  8173وعمل في مزرعة ابيه وهو في سن السادسة ودخل المدرسة في سن السابعة  ،وبقي فيها خمسة سنوات ،
تزوج وعمره ال يتجاوز الخامسة عشر
)2( http://www.gowealthy.com/gowealthy/wcms/en/home/articles/travel/culture/Communism-In-chinaWBBDG6ZFB4.html
)3( http://ar.wikipedia.org
)4( http://www.gowealthy.com/gowealthy/wcms/en/home/articles/travel/culture/Communism-In-china
)5( http://ar.wikipedia.org

)6( http://www.myrepublica.com

[]38

االقطاعية وبدايات لعالقات انتاج رأسمالية طور التكوين  ،لذلك كان تحرك ماو نحو الفالحين كقوة

محركة للثورة وللتغير االجتماعي في محله  ،وبكلمة أخرى فإن السمة الرئيسة لتلك المرحلة جمعت
بين هدفين وهما  :استكمال مهام تحرر البالد من السيطرة االستعمارية  ،وانجاز مهام الثورة الوطنية

معتمداً على نشر أفكاره الماوية بين أفراد المجتمع الصيني والتـأثير عليهم لبناء بالدهم بطرقهم

وأفكارهم الصينية الخالصة .

وينسب النجاح لالشتراكية في الصين ولو جزئيا إلى حقيقة أن األيديولوجيات لها مشابهة لتلك

التي من الكونفوشيوسية  ،مما سهل على الشعب الصيني قبول مجموعة من المبادئ التي قد تتعارض
مع تلك التي في الكونفوشيوسية  .فقد وضعت أسرة تشينغ البالد في حالة سيئة  .فكان الفقر على
نطاق واسع  ،جنبا إلى جنب مع الجوع واليأس التي تتبع ذلك  .فاعتقد الكثير من الناس أن التحديث

سوف يكون هو الحل  ،ولكنه يحتاج إلى رفض الكثير من التقاليد الصينية القديمة  .فبدأ القادة
السياسيون والمفكرون الصينيون يدركون أن الطرق القديمة للكونفوشيوسية لم تعد مساعدة في

المشكالت الحديثة للصين وشعبها .نتيجة لذلك  ،بدأ الصينيون في الخارج البحث عن أجوبة (.)1
وكان هناك اهتمام كبير من قبل المثقفين الصينيين بثورة أكتوبر  1917في روسيا  ،وكانوا يتوقون

إليجاد حل لمشكالت بلدهم مستوحاة من نجاح الثورة  .مع مساعدة من مجموعة من الشيوعيين من

موسكو  ،وهكذا بدأت هذه النخبة محاولة االستيعاب للشعب الصيني من الداخل .

بدأت أفكار ماو تسي تونغ تؤثر بالصينين والتي كان واضحاً فيها أنه يجب أن يتصرف

الشيوعيون الصينيون (على األقل الغالبية منهم) بحسن نية  ،مع الرغبة الحقيقية في مساعدة بلدهم
على الوقوف على قدميها  .وكتب عن الرغبة في تغيير ما كان ينظر إليها على أنها الخصائص

السلبية للشعب الصيني " ،على سبيل المثال"  ،ال بد من استبدال السلبية في الطاقة اإلنتاجية  ،ويجب

تحويل الوالء الشخصي لألسرة إلى الوالء للحزب  ،و يجب على عضو الحزب الشيوعي أن يأخذ بعين
االعتبار مصالح الحزب ككل  ،وأن توضع مصالح الحزب فوق مشكالته ومصالحه الشخصية .

فظهر التباين واضحاً بين فكرة كونفوشيوس والشيوعيين حول الكيفية التي ينبغي أن تحكم الناس .
ووفقا لكونفوشيوس فإن تنفيذ القانون ليست الطريقة المناسبة لتوجيه الناس وال يمكن قيادة الشعب من

خالل النظام ولوائح العقوبات فهي ال تشعرهم بالخجل  .ويفضل بدال من ذلك الطقوس التي تمنح الفرد

االحترام والشعور بالخجل مما يتيح له فرصة التصحيح التلقائي لسلوكه  .على النقيض من ذلك ،
أصبح تنفيذ القوانين الصارمة والحازمة والقاسية مرتبطاً بأفكار الشيوعية في جميع أنحاء العالم

()2

.

ساعد االختالف في األيديولوجيات الشيوعية والكونفوشيوسية على أحداث الثورة الثقافية

(  . )1976-1966نتيجة الصراع على السلطة السياسية والسخط الجماهيري بين الشعب الصيني ،
)1( http://www.csuchico.edu/~cheinz/syllabi/fall99/graves/
)2( http://www.csuchico.edu
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وكان الهدف من وراء الثورة الثقافية هو تدمير كل أثر للثقافة والعادات واألفكار القديمة (الهيمنة

الكونفوشيوسية)  ،في محاولة تنحو في نهاية المطاف إلى محو الطرق القديمة من الوعي الوطني ،
ونشر الفكر الشيوعي ولو بالقوة  ،فأطلق ماو تسي حملة لتشويه سمعة كونفوشيوس في محاولة إللغاء

النفوذ المتبقى للحكيم القديم  ،والقضاء على الطبقات االجتماعية وبناء مجتمع قائم على المساواة ،
وقد تم دفن العديد من الطقوس الكونفوشيوسية

() 1

 ،واستجاب الشعب الصيني للثورة الثقافية ألنهم ال

يملكون خيا ار حقيقيا  ،وتم معاقبة من لم يستجب لذلك بالضرب والقتل غير المألوف  .والثورة الثقافية

هي دليل على أن الشيوعيين يعتقدون بأن الكونفوشية والطرق القديمة كانت تشكل تهديدا حقيقيا

لوجودهم .

على الرغم من االختالفات بين طرق الكونفوشيوسية واالشتراكية ومحاوالت الشيوعيين لتبديد طرق

الكونفوشيوسية التي حكمت الصين فكريا ألكثر من  2000سنة حتى أوائل القرن العشرين  .وشكلت
العمود الفقري للتقاليد الثقافية الصينية  ،إال أن تعاليم الكونفوشيوسية ال تزال واضحة في الطريقة التي

يعيش الشعب الصيني اليوم  .وحدة األسرة قوية كما كانت دائما  ،والحرية الفردية على الرغم من
قمعها تختبئ في قلوب وعقول الشعب الصيني  ،ولن تمحى ،ألن هذه المثل العليا ظلت تنمو جذورها

في نسيج المجتمع الصيني ألكثر من  2000سنة قبل والدة الحزب الشيوعي الصيني

()2

.

ويمكن للباحث توضيح الفكر الماوي ومن وجهة نظر الماويين أنفسهم على الشكل التالي:

يرى ماو أن الثورة االشتراكية يكمن جوهرها في المدى الطويل حيث ينتهي استغالل اإلنسان لإلنسان
من خالل فائض القيمة االقتصادي – القيمة الزائدة  ، -وبالمعنى المشار إليه كان يتوجب على

الصينيين مكافحة الثقافة التي تشكل أساساً للوعي المؤيد لهذا االستغالل  ،دون المساس بالثقافة
القديمة أو القضاء على كل ما هو مشرق فيها  .بل يجب هدم كل ما هو سلبي فيها .
ثالثـ ا :

ثقافة االنفتاح على العالم -:

بعد موت الزعيم الصيني الشيوعي ماو تسي تونغ عام  1976بدأت عملية تجديد لألفكار

والتطبيقات االشتراكية في الصين  ،وبدأت رياح الغرب تهب عليها من جديد  .وشهدت الثقافة الصينية
تدفقا سريعاً من النفوذ الغربي نتيجة لسياسة الباب المفتوح نحو الثقافة الغربية .

ومنذ انتهاج الصين سياسة اإلصالح واالنفتاح عام  ، 1978بدأ التخلي عن الكثير من الثقافات
التقليدية والقيم واألزياء والهندسة المعمارية وطرق العالج والغذاء...الخ  ،أو تم استبدالها جزئياً حسب

النموذج األمريكي  ،وأخذ ينفتح شباب الصين على الثقافات الغربية بشكل متزايد  ،ويعود الفضل في

ذلك للتطور الكبير في وسائط الثقافة والتي زادت من طرق التعرف على الثقافات األجنبية خاصة من
)1( http://www.atimes.com/atimes/China/IJ03Ad02.html
)2( http://www.csuchico.edu
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خالل شبكة االنترنت ،التي تنتشر عبرها كل ثقافة متقدمة أو أسلوب حياة جديد إلى كل أنحاء العالم ،

فقد احتل عدد الصينيين المرتبطين باألنترنت المركز األول في العالم

،

ومعظمهم من الشباب .

وغيرت شبكة اإلنترنت حياة الصينيين ،وأتت لهم بحيوية غير مسبوقة  .وأصبحت شبكة االنترنت
وسيلة مهمة للشباب في معرفة الثقافات األجنبية  .فهم يتناولون الطعام خارج المنزل  ،األمر الذي

أصبح جزءا طبيعيا من حياتهم  ،ويعود ذلك إلى ارتفاع القدرة االستهالكية وتغير عادات اإلنفاق ،
باإلضافة إلى أن المطاعم تقدم للمستهلكين جملة واسعة من االختيارات اللذيذة  ،بنكهات متنوعة

وأسعار مختلفة  .وأصبحوا يستمتعون بثقافة الوجبات السريعة  ،فهناك " األطعمة الغربية السريعة "
مثل كنتاكي فرايد تشيكن وماكدونالدز وبيت از  ،وكذلك "األطعمة الصينية السريعة " ،منها ُعلب األرز ،
الفطائر المحشوة والمطهوة بالبخار والمأكوالت الخفيفة من كافة األنواع( ، )1ويشاهدون أفالم هوليوود ،

ويهتمون بمباريات  NBAودوري السلة األمريكي أكثر من المباريات الصينية  .وعندما تدخل الثقافة

المتقدمة أو المنتجات الحديثة إلى الصين  ،تعجبهم وال يبخلون بأي ثمن سعيا و ارءها  .ويعتبر تالميذ
المدارس االبتدائية واإلعدادية األكثر تأث ار بالثقافة األجنبية .

أصبحت الثقافات الغربية تُستقبل بح اررة في الصين بينما الثقافة الصينية التقليدية تُستقبل ببرود .
حتى األعياد التقليدية الصينية ،باستثناء عيد الربيع  ،لم تعد تعني شيئا لمعظم شباب اليوم الذي

يحتفل باألعياد األجنبية  ،عيد األب وعيد األم وعيد العشاق وعيد الميالد  .إضافة إلى ذلك  ،يتأثر
()2

مفهوم الزواج ومفهوم العالقات الجنسية للشباب الصينيين بالثقافات الغربية إلى حد كبير

 .حيث

شهدت مفاهيم الصينيين بشأن الزواج تغي ار كبي ار خالل العقود الماضية  :نوعية الزواج توضع في

المقام األول ،وأصبحت العالقة بين الزوج والزوجة أكثر مساواة  ،وشاع الطالق بدون تحمل مسئولية ،
وتزايدت حاالت الزواج في سن متأخرة  ،أو عدم الزواج على اإلطالق .وفي الوقت نفسه  ،صارت

اإلجراءات القانونية للزواج والطالق أبسط وأكثر إنسانية  .وتحول مفهوم لباس األزياء عند الصينيين،
حيث شهدت حساسية الصينيين حول تقدير جمال األزياء تحوال كبي ار  .وبدأ يتركز اهتمام الناس بجودة
وتصميم ولون األزياء التي يرتدونها  ،وكذلك أسماء الماركات واألسلوب الرفيع والخصوصية

الفردية

()3

.

وهناك تحول في فن العمارة الصينية  ،وأصبحت ناطحات السحاب على الطريقة األميركية

والغربية تهيمن على أفق المدينة في كثير من المدن الصينية  .وتغير نمط العالج عند الصينيين ،

فمعظم الصينيين يذهبون إلى المستشفيات التي تمارس الطب الغربي  ،بدال من الطب والتقاليد

)1( http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=15120
)2( http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2005n/5n1/1a25.htm
)3( http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=15120
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الصينية  .ويعمل الغرب على تقييد النفوذ الصيني من خالل محاولته نشر المثل العليا للسياسية
الغربية مثل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الصين

()1

.

وتغيرت عادات وتقاليد العمل لكثير من الناس .ففي عام  ،1994بدأت الصين تطبق نظام

خمسة أيام عمل أسبوعيا  .ومنذ عام  2008أصبح يحق للعامل بعد إنجاز عمل لمدة عام كامل ،
التمتع بعطالت نهاية األسبوع  ،العطالت القانونية الوطنية ،من ضمنها األعياد التقليدية وعطالت

مدفوعة األجر  ،مجمل مدتها  120يوماً إجازة على األقل  .حيث أصبح التمتع بوقت الفراغ أم ار
أساسيا في الحياة السليمة المستقبلية للشعب الصيني  .وباستخدام وثائق بسيطة ،اصبح من الممكن

للمواطنين الصينيين الحصول على جواز سفر لغرض شخصي  ،فهناك طلب متزايد من الصينيين

للسفر إلى الخارج للتجارة والسياحة والتعليم ولزيارة األصدقاء واألقرباء

()2

.

وفي ظل االنفتاح يتمتع الصينيون بحرية االعتقاد الديني وتتعايش األديان بتناغم  ،البوذية والطاوية

واإلسالم والمسيحية والكاثوليكية  .وتحظى كافة النشاطات الدينية الطبيعية التي تقوم بها الشخصيات
الدينية ومعتنقو األديان بالحماية القانونية  ،وال يتدخل فيها أي شخص .
وبعد ما تم توضيحه من تغير واضح في أنماط الحياة عند الصينيين نتيجة االنفتاح واإلصالح

وبعد عزلة استمرت قروناً عديدة  ،يعتقد الباحث كما يعتقد بعض الصينيين أنه بالرغم من أن دخول

الثقافة الغربية إلى الصين يمثل تحديا للثقافة الصينية  ،فإن فيها كثي ار من األشياء المفيدة  ،يمكن
االستفادة منها بصورة كبيرة  .وأن المفاهيم التقليدية الصينية التي تتناقل من جيل إلى جيل خالل

آالف السنين قد رسخت جذورها في عقول الصينيين  ،فمن الصعب تغييرها أو تجاوزها مهما كانت

البيئة  .وأن ما حصل عليه شباب الصين من الثقافة الغربية مجرد معرفة سطحية  ،ويدعم هذا الرأي

نتائج لدراسات عديدة قام بها مجموعة من الباحثين واألخصائيين الصينيين  ،والتي تشير إلى أن

شباب اليوم سيكبرون وسيفكرون في ذواتهم ويعودون إلى التقاليد بعد كبر السن  ،وأنهم لن يتخلصوا

من تأثير الثقافة الصينية التقليدية بصورة كاملة  ،على سبيل المثال " ،مفهوم األسرة " راسخ بعكس

المجتمع الغربي واألمريكي  ،وكذلك أسلوب الحياة مختلف  .وهناك آراء تعتبر تجربة النزعة التحررية
التي شاعت في ثمانينات القرن الماضي  ،تجعل من الشباب الصينيين أكثر عقالنية في التعاطي مع

الثقافات األجنبية  ،فهم ال يوافقون على تلقي المفاهيم الغربية عشوائيا وال يتخذون الثقافة الغربية
كموضة  ،بل يقومون بالتحليل واالختيار واالستيعاب بين الثقافات الغربية ( .)3ورغم أن تلك الدراسات

واألبحاث ال تبدي مخاوف كبيرة من تزايد تأثير الثقافات الغربية على ما يسود في الصين من حضارة
)1( http://www.chinahistoryforum.com/index.php%3F/topic/28464-western-influence-on-chinese-cultureand-people/
)2( http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=15120
)3( http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2005n/5n1/1a25.htm
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إال أن الصينين بدأوا يعيدون النظر في الطريقة التي يعيشون بها  ،ويستعيدون بعض التقاليد القديمة
لتحسين بقائهم في وطنهم الروحي  ،ويظهر ذلك من خالل تركيزهم على ثالثة جوانب أساسية

للمحافظة على ثقافتهم التقليدية هي  :التعليم المدرسي والتربية األسرية والتربية االجتماعية  ،والتي

تأكدت من خالل قيامهم ببعض التدابير واإلجراءات  ،التي نذكر بعضها في التالي :

فقد عززت المدارس االبتدائية والمتوسطة التعليم األخالقي  ،وعملت على تحسين أساليب التدريس ،

وزراعة الطابع األخالقي في سلوك الطالب  ،وتم اطالق برامج جيدة في القنوات التلفزيونية تركز على

الشباب  ،وتثري حياة الطفل الثقافية  ،وتجمع بين المعرفة والترفيه والتعليم  .وظهر اهتمام واضح في
المهرجانات الوطنية للصين والمهرجانات التقليدية والمناسبات واألحداث المهمة  ،من أجل توجيه

الشباب والصغار للمضي قدما في الروح الوطنية  ،وبناء الوطنية وتحسين مستوى المعنوية .

وهناك إشراف يومي على مقاهي االنترنت  ،وفُرض الحظر على مقاهي االنترنت القريبة من المدارس،
ومنع القصر من زيارة مقاهي االنترنت التجارية .وُيمارس أيضا إشراف على السوق الثقافية  .ويشمل
ُ
هذا تضييق الخناق على السوق من المطبوعات غير المشروعة  ،واعتراض المطبوعات التي تنشر

اإلباحية والقتل والعنف والخرافات والعلم الزائف  ،ورقابة البرامج والعاب االطفال ذات الطابع الوحشي،

وكذلك نشر المواد اإلباحية  ،وخلق بيئة ثقافية واجتماعية سليمة للنمو الصحي للقاصرين

() 1

.

ومما سبق تناوله في هذا الفصل  ،يرى الباحث أن محاوالت النهضة في الصين لم تبدأ من
فراغ حضاري  ،وللصين حضارتها وثقافتها التاريخية العريقة التي توفر لها إمكانية النهوض ومنافسة
أكبر االقتصاديات العالمية  ،وبذلك فإن جذور الثقافة الصينية هي من أهم المقومات التي أهلت

الصين للوصول إلى ما وصلت إليه اليوم من مكانة بين اقتصاديات العالم  ،حيث إنها تقوم على

التعامل مع الشعوب األخرى على أساس التكافؤ وعالقات التبادل والحوار والتفاعل السلمي وتدعو
بشكل تقليدي إلى التناغم بين البشر والطبيعة والى االنسجام بين الناس ومجتمعاتهم وبين البشر

أنفسهم  ،هذا ما جعل الصين تسعى دائماً إلى بناء مجتمع متناغم يرتكز على مبادئ الديمقراطية
االشتراكية وحكم القانون والمساواة والعدالة االجتماعية والنوايا الصالحة والحيوية واالستقرار وبناء

جسور المحبة والسالم والتنمية مع شعوب العالم  .ويميل الباحث لالعتقاد بأن ثقافة االنفتاح على
العالم ال تعني بالضرورة الهرولة نحو النموذج األمريكي في القيم والثقافة والتنمية  ،فاالنفتاح على
المنجزات اإلنسانية أمر ايجابي ومهم لمواكبة التطور الهائل في المعمورة  ،كما يجمع بين إنجازات
حققتها الرأسمالية من ناحية ومتطلبات التنمية االقتصادية من ناحية أخرى  ،ويتوافق كل هذا مع الدور

الرئيسي للدولة كعامل حاسم في النمو والتنمية االقتصادية الصينية المشهود لها .

)1( http://www.china.org.cn/english/features/Q%26A/161865.htm
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خاتمة الفصل
لم تأت المكانة االقتصادية العالمية لدولة كالصين ألسباب أو نتيجة عوامل خارجية أو طارئة

ومؤقتة  ،أو إلرثها االستعماري القائم على نهب ثروات الشعوب  .بل جاءت كثمرة للتفاعل الديناميكي
الحي لعوامل الجغرافيا السياسية ومقومات الطبيعة والموارد الطبيعية من جهة  .وتفاعل هذه العوامل

مع قوى اإلنتاج  -وباألصل االنسان الصيني – واستيعابه لثقافة قائمة على المزج بين األخالق وحب

العمل على السواء  ،وتطويع هذه الثقافة والحضارة منذ آالف السنين .

استطاعت الصين المحافظة على ما هو مبني على العلوم المعرفية في الحضارة والثقافة

الصينية التقليدية  ،وفي ذات الوقت التناغم مع كل ما هو جديد وعصري في الثقافة اإلنسانية بما فيها
ثقافة فنون اإلنتاج باعتبار ذلك ملكاً للبشرية جمعاء  .وعليه فإن الجمع بأسلوب علمي عقالني بين
مراحل ثالث للثقافة الصينية القائمة على الثقافة الكالسيكية والفكر االشتراكي والحداثة الغربية  ،دفع

بالنموذج الصيني للتنمية إلى التميز والتقدم والثبات  ،وال ننسى بأن جمهورية الصين الشعبية هي

دولة حديثة النشأة  ،تأسست منذ ما يقارب ألـ  65عاماً كدولة مستقلة  ،أما التحديث والعصرنة
فظهرت منذ ما يقارب الـ  30عاماً  ،وخالل هذه المرحلة شهدت الصين تطورات اقتصادية متسارعة
وضعتها كثاني اقتصاد على العالم  ،وهذا ما سيكون محل العرض والتحليل في الفصول الالحقة .
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الفصل الثاني

منــــــوذج التنميـــــــــــة الصـينـيـــــــــــــة
المبحث األول  :واقع االقتصاد الصيني ما قبل االنفتاح .
المبحث الثاني  :مرحلة االنفتاح على العالم (اقتصاد السوق ) .
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مقدمة -:
استحوذت تجربة الصين التنموية على اهتمام عالمي ملحوظ نتيجة ما حققته من معدالت للنمو

منذ بدايات التسعينيات من القرن العشرين  ،األمر الذي جعلها تصعد إلى المرتبة الثانية على مستوى

العالم من حيث الناتج المحلي اإلجمالي  ،رغم أنها بدأت نهضتها من نقطة الصفر  :هياكل انتاجية
فديمة  ،وزراعة بدائية  ،ونسب مرتفعة من األُمية ألكبر تعداد سكاني في العالم  ،وكدولة عاشت في

عزلة عن العالم استمرت طويالً  .وقد أثار هذا الصعود السريع مخاوف كثير من الدول الغربية ،
خاصة الواليات المتحدة التي تعتبر هذا الصعود تهديداً لمكانتها كأكبر اقتصاد عالمي ومؤثر قوي في

جميع االقتصاديات العالمية  .بدأت محاوالت النهوض في الصين مع ثورة ماو تسي تونغ عام

 ، 1949الذي قاد مسيرة العمل والتضحية الجماعية إلعادة بناء شاملة في الصين  ،وظلت الصين

تعمل بهدوء وصبر وحذر لسنوات طويلة بعيدا عن العيون مدركة تماماً حتمية البناء بجهد أبنائها ،

للتغلب على ما وضعه الغرب أمامها من عقبات .من أجل إنهاء ما خلفته القرون السابقة من فقر

واحتالل واستغالل لثرواتها  ،باإلضافة إلى االضطرابات والحروب التي دمرت العديد من الصناعات،
وخلفت معدالت عالية من البطالة ونقص في األغذية واهمال لقيمة المال .

وانطالقاً من هذه المقدمة البسيطة يستعرض الباحث في هذا الفصل مسيرة االقتصاد الصيني

عبر ثالث م ارحل  :مرحلة ما قبل ثورة ماو" 1949منذ القرن التاسع عشر"  ،ومرحلة البناء االشتراكي

 ، 1978 -1949والمرحلة الثالثة هي مرحلة االنفتاح "بروز الصين ونجاح تجربتها ،2011-1978
مسترشدا في ذلك بالخطط الخمسية التي تعتبر جزءاً من خطة االقتصاد القومي الصيني ،والتي

وضعت الخطوط العريضة لمشروعات البناء المهمة في الدولة  ،وعملت على تحديد وتوزيع قوى

اإلنتاج ونسبة كل قطاع في االقتصاد القومي ،بهدف وضع توجهات مستقبل تنمية االقتصاد القومي .

وتميزت هذه الخطط بانتظامها منذ تولي الشيوعيين الحكم في الصين عام 8747باستثناء فترة
استعادة االقتصاد القومي من  1949إلى  1952وفترة تعديل االقتصاد القومي من  1963إلى

 . 1965حيث وضعت الصين منذ الخطة الخمسية األولى التي بدأت عام  1953إحدى عشرة خطة
خمسية  ،وفي بداية العام  " 2012سنة إعداد هذه الدراسة " بدأت الصين بتطبيق الخطة الخمسية

الثانية عشرة  .وفي مسيرة هذه الخطط تعرضت الصين النتكاسات خطيرة كان أهمها في سنوات

الخطة الخمسية الثانية " القفزة الكبرى لألمام "  .وسنوات الخطة الخمسية الثالثة  .ورغم تلك
االنتكاسات  ،استمرت الصين في تنفيذ هذه الخطط باستقالليه ،تنتهج نظام "السوق االشتراكي"
وتحاول أن تستكمل بناء نفسها من الناحية التكنلوجية وتحقيق التحديث االشتراكي  ،أو ما تطلق عليه

"العصرنات األربع"  Four Modernizationوالتي تشتمل على إحراز التقدم في الصناعة والزراعة
والعلوم والتكنولوجيا والدفاع .
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املبحث األول
واقـع االقتصـاد الصينـي اا قبل االنفتــاح

تمهيد -:
إن الصعود السلمي للصين يدفع الباحث إلثارة عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق

بالصحوة الكبرى للعمالق الصيني والذي كان يوصف بالتنين النائم  ،فقد قدمت الصين للعالم نموذجا
فريدا في التحول الداخلي إلى اقتصاد السوق االجتماعي والذي رسم صورة جديدة لسلوك الدولة

الصاعدة على سلم القوة العالمية  .وفي هذا المبحث يقدم الباحث دراسة لواقع االقتصاد الصيني في

فترتين مهمتين قادت الصين للوصول إلى ما هي عليه اآلن من تقدم اقتصادي  .الفترة األولى تتحدث
عن واقع االقتصاد الصيني ما قبل ثورة  ،8747وما تخللها من حروب ونزاعات أدت في النهاية إلى

قيام جمهورية الصين  .والمرحلة الثانية تتحدث عن الفترة التي أرست الصين فيها بنيتها التحتية

االقتصادية تحت قيادة زعيمها ماو تسي تونغ  ،مما مكنها من تحقيق انطالقتها االقتصادية .
أوال :

االقتصاد الصيني ما قبل ثورة  1949م-:
شهد القرن التاسع عشر تحوالً مهماً في تاريخ الصين اتسم باالضطرابات االجتماعية والتوغـل

األجنبي فيهـا  .وفي الفترة ذاتها اتسع نطاق التجارة مع الغرب اتساعاً لم يكن من السهل على شخص
بمفرده اإلشراف على تنظيمها  ،فقام مراقب الجمارك الصيني مع مجموعة من التجار بتكوين شبه

نقابة تدعى " كوهنج" لغرض االحتفاظ باحتكار التجارة الخارجية في أيديها  ،وظل هذا النظام سارياً

حتى عام  ، 1842ومن جهة أخرى فقد بذل الصينيون أقصى ما في وسعهم من جهد لمنع التجار

األجانب من االقامة في الصين  -مغلقة في وجه الغرب إلى حد كبير ، -بل كان محرماً على
النساء األجنبيات أن يطأن أرض الصين  ،ولم يسمح كذلك للتجار بالسكن إال في األحياء المحيطة
بمتاجرهم حتى يمكن السيطرة على تحركاتهم .

نشأ صراع بين الصين وانجلت ار في السنوات  1842-1839سمي بحرب "االفيون"  .وذلك لمنع

الصين دخول االفيون القادم من المستعمرات البريطانية إلى أراضيها ،والذي تم تحريمه في الصين

عام  1729بسبب استعماله كمخدر من قبل الصينيين  ،وكان هناك أحداث أخرى لنشوء هذا التوتر،

أهمها رفض الصين المتكرر لالنفتاح على العالم  ،وعدم تجاوب الصين مع العروض البريطانية فيما
يتعلق بتحرير التجارة من قيود نظام "الكوهنج" ( .)1وانتهت حرب االفيون بهزيمة الصين  ،وتوقيعها
سلسلة من المعاهـدات غير المتكافئة  ،أجبرت الصين على االنفتاح :موانئ مفتوحة أمام التجارة مع

( )1فوزي درويش  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 32-49
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العالم الخارجي وتعيين قناصل بريطانيين عليها  ،امتيازات أجنبية في المدن الكبرى  ،والغاء نظام "
الكوهونج" ودفع تعويضات الحرب واالفيون والديون من قبل الصين إلنجلت ار "  21مليون دوالر"

()1

.

وتنازلت الصين إلنجلت ار عن جزيرة هونغ كونغ عام  ، 1841وعن قسم من منشوريا لروسيـا عام

 ،1860وعن تايوان إلى اليابان عام  . 1895وأدى الوجـود األجنبي في الصين إلى والدة رأسمالية
عصرية قوية في المدن الساحليـة مع امتداد لها في الداخل على طول مجرى األنهار وطرق السكك

الحديدية

()2

 .تسببت في تدفق المنتجات الرخيصة من الغرب  ،وانهيار لالقتصاد الصيني  .وتكيفت

مستعمر وشبه
الشركات المتبقية وتطورت من أجل البقاء  ،وانزلقت الصين تدريجياً إلى مجتمع شبه
َ
إقطاعي بفعل االضطرابات الداخلية والعدوان الخارجي وأصبحت دولة فقيرة وضعيفة يرزح فيها الشعب

تحت وطأة الحروب والبؤس .ولم تستطع الحكومة السيطرة على الوضع القائم  ،مما ادى إلى

الفوضى والتمرد في أنحاء البالد ضد الحكم القائم الضعيف  ،حتى انتهى األمر بثورة عام 1911التي
وضعت نهاية للنظام الملكي الدكتاتوري الذي عاشته الصين آلالف السنين

عام . 1912

()3

 .وتم قيام الجمهورية

لم يستقر الوضع في البالد  ،حيث عاشت الصين فترة من اإلضرابات  ،وبدال من توحد الصين

في دولة واحدة قوية  ،تفتت إلى إمبراطوريات متناثرة في أيدي أباطرة الحرب لمدة عقد كامل  ،وكانت

هناك محاوالت لتوحيد الصين بمساعدة روسيا إال أن البالد أُلقيت في أَتون الحرب األهلية  ،وبعدها
شهدت الصين فترة من االستقرار والنهوض في شتى المجاالت  ،فتم إنشاء األكاديمية الصينية للعلوم

وأنشئ بنك الصين والعديد من المشروعات التنموية األخرى  ،ولم يعكر من صفو استقرار األوضاع
الداخلية للبالد سوى الغزو الياباني لمنشوريا عام  1931ثم اندالع الحرب الصينية اليابانية الثانية

كجزء من معارك الحرب العالمية الثانية في الفترة ما بين عامي  1937و  ، 1945ثم قامت القوات

اليابانية الموجودة باألراضي الصينية باالستسالم غير المشروط للقوات الصينية وأصبحت جمهورية

الصين (تحت اسم الصين)  .وفي نهاية األربعينيات اندلعت الحرب األهلية واالشتباكات المسلحة
مجددا بين الحكومة الصينية وميلشيات الحزب الشيوعي بصورة أكثر ضراوة عن سابقاتها انتهت
بسيطرة الجيش األحمر وهو تنظيم للحزب الشيوعي على السلطة عام  ، 1949وأعلن ماو تسي تونغ

قيام جمهورية الصين الشعبية على أراضي الصين  ،وأعلن نفسه رئيسا للبالد ( . (4األمر الذي حقق

االستقالل الوطني والتحرر الشعبي مبش اًر بعهد جديد في تاريخ الصين .

( )1فوزي درويش  ،مصدر سبق ذكره  ،ص32-49
( )2فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص4
( )3مكتب اإلعالم التابع لمجلس الدولة الصيني  ،الكتاب األبيض حول التنمية السلمية في الصين  ،سبتمبر عام 2088
(4) http://www.hbiby.com/vb/t178170.html
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ثانيا :

االقتصاد الصيني في مرحلة البناء االشتراكي  1978-1949م :

تأسست الصين الجديدة حيث أصبح الشعب أسيادا لمصيرهم عام  ، 1949وكانت المهمة

العاجلة التي تواجه الصينيين آنذاك هي استعادة االقتصاد واعادة تأهيله بعد أن مزقته سنوات من
الحروب والصراعات والتضخم  ،وأصبح االقتصاد مج أز نظ اًر إلرث الماضي ،إضافة إلى التخلف

االقتصادي والضغوط السكانية

()1

.

أقامت الصين نظاما اشتراكيا  ،رغم أن ماو أعلن في يونيو  1949بأن " سياستنا الحالية هي

تنظيم الرأسمالية وليس تحطيمها " ،ولكن بدأت الدولة تستولي على رأس المال الخاص بالتدريج في

أوائل الخمسينات (وكثي اًر ما أبقوا على المالك القدماء كمدراء للمصانع) وحلت رأسمالية الدولة

البيروقراطية بدالً من الرأسمالية الخاصة

()2

 .وشهدت تلك الفترة تحوال مجتمعيا غير مسبوق في

التاريخ  ،وكذلك إنجازات عظيمة في البناء الوطني  .وبدأت الخطوات األولى للقيام بتنمية شاملة من
خالل القيام بعدة إجراءات منها  :إلغاء االمتيازات األجنبية  ،وتأميم التجارة الخارجية  ،وتحديد حدود

دنيا لألجور ترتبط هذه الحدود بأسعار األرز (سلعة الغذاء الرئيسة)  .ساعد ذلك في السيطرة على

التضخم  ،وتطبيق نظام البطاقات التموينية الستهالك السلع األساسية مع تحديد أسعارها  ،وفُرض
نظام تراخيص العمل واإلقامة في المدن  ،وتأمين المشروعات الكبيرة ومصادرة الملكيات الكبيرة

وأمالك بعض األجانب  ،والغاء العملة السابقة  ،واغالق المصارف الخاصة  ،وتنظيم الملكيات

الزراعية الصغيرة والمتوسطة في شكل جمعيات تعاونية  .وهذه اإلجراءات تشبه إلى حد كبير
اإلجراءات التي قامت في االتحاد السوفيتي بعد الثورة .

بدأت الصين بتأسيس قاعدة اقتصادية قابلة للحياة تحت قيادة ماو تسي تونغ  ،من أجل الشروع

في برنامج مكثف للنمو الصناعي واالجتماعي  ،ولهذا الغرض اعتمد النموذج االقتصادي السوفياتي :

ملكية الدولة في القطاع الحديث  ،والمجاالت الجماعية الكبيرة في الزراعة  ،والتخطيط المركزي .
()3

وتجلى هذا النموذج االقتصادي السوفياتي في التنمية االقتصادية في الخطة الخمسية األولى

.

واعتمدت الصين على التخطيط متوسط المدى (الخطط الخمسية) في تحقيق التنمية االقتصادية .
وكان بداية هذه الخطط في عام ( . )1957-1953واستمرت الصين في السير على هذا النهج حتى

يومنا هذا ،حيث اعتبرت الخطط الخمسية أساس عملية التنمية .وأُنجزت خالل هذه الفترة إحدى عشرة

خطة  ،والخطة الخمسية الثانية عشر في طور التنفيذ  ،وقد تم تنفيذ خمسة منها في عهد ماو وهي:

)1( Alexander Eckstein , China s economic revolution , Cambridge University Press , 1977 , p.31

( ) 2شارلي هور ،الصين ثورة َمن؟  ،مصر ،مركز الدراسات االشتراكية  ، 8775 ،ص82
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)3( http://ar.wikipedia.org

الخطة الخمسية األولى  1957-1953 :م " المشي على قدمين".
كان الهدف من الخطة الخمسية األولى للصين ( )1957 - 1953هو السعي للحصول على

نسبة عالية من النمو االقتصادي  ،مع التركيز بشكل أساسي على التنمية الصناعية بمختلف
مستويـاتها  ،والتركيز بشكل خاص على الصناعات الثقيلة (التعدين وصناعة الحديد  ،وصناعة

الصلب)  ،والتكنولوجيا كثيفة رأس المال مع إعطاء وزن كبير لذلك  ،من أجل وضع االسس األولية
للتصنيع االشتراكي في الصين ،مع التأكيد على الزراعة واعادة تنظيم وتطوير جمعيات المنتجين
الزراعيين للمساعدة في التحويل االشتراكي للزراعة والصناعات الحرفية وضمان تقديمها لفائض أكبر

لتمويل عملية التنمية  ،وبذلك فإن ماو تسي تونغ كان يؤكد على الزراعة والصناعة معاً  ،وكان هناك
توازن بين االستهالك والتراكم الرأسمالي وتوسيع نظام التعليم والقضاء على األمية

()1

.

ولتحقيق أهداف الخطة الخمسية األولى قامت الحكومة الصينية على اتباع النموذج السوفياتي

للتنمية االقتصادية  ،والتي شددت على التصنيع السريع واالستثمار في الصناعات الثقيلة  .بالرغم
من أن النموذج السوفياتي لم يكن مناسباً تماما للظروف االقتصادية في الصين  ،حيث كانت الصين
متخلفة من الناحية التكنولوجية مع نسبة عالية في المورد البشري  .ولم تدرك الحكومة الصينية تماما

هذه المشكلة حتى أواخر العام 1957

()2

.

ساعد مخططون من االتحاد السوفياتي نظ ارءهم الصينيين في صياغة الخطة الخمسية األولى .

باإلضافة إلى أعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والعلماء والذين ساعدوا في تطوير وتركيب أجهزة

جديدة للمنشآت الصناعية الثقيلة  ،التي تم شراؤها من االتحاد السوفياتي  .وحتى ُيضمن نجاح الخطة
الخمسية األولى قامت الصين خالل هذه الفترة بتأميم النظام المصرفي  ،وتوجيه رأس المال إلى
الصناعات الثقيلة واستخدمت الضرائب التمييزية وسياسات االئتمان للضغط على أصحاب األعمال

الخاصة لبيع شركاتهم أو تحويلها إلى شركات القطاعين العام والخاص المشترك  .وفي العام ،1956
لم تكن هناك شركات مملوكة للقطاع الخاص في الصين .وتم دمج المهن األخرى ،مثل الحرف

اليدوية  ،في التعاونيات  .في حين أن االتحاد السوفياتي شارك في تمويل العديد من المشاريع
الصناعية الثقيلة في الصين  ،وكانت المساعدات السوفياتية على شكل قروض(.)3

وقد نجحت الخطة نجاحاً كبي اًر  ،حيث عملت على تعزيز الصناعات الثقيلة وأنشأت أساساً متيناً

لها  .وتم تحديث إنتاج المعادن والفحم واالسمنت والسلع الصناعية األخرى وتوليد الكهرباء  .وافتتحت
العديد من المصانع والمرافق  ،وارتفعت معدالت نمو الصناعة إلى  %87سنويا بين عامي 1952

( )1فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص5
)2( http://chineseculture.about.com/od/historyofchina/a/Chinese-History-First-Five-Year-Plan-195357.htm
)3( http://countrystudies.us/china/87.htm
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و . 1957وعمل التصنيع أيضا على زيادة دخل العمال إلى  %7سنويا خالل هذه الفترة

()1

.

وارتفعت مستويات الصحة والتعليم بشكل واضح  ،وارتفع تراكم الدخل القومي إلى  %24ومعدالت

االستثمار المادي إلى  ، %71ومعدالت نمو الزراعة  %41مما ضمن تحسناً ملحوظاً في مستوى
التغذية رغم أن الزراعة لم تكن أحد المحاور الرئيسة للخطة الخمسية  ،وعملت الحكومة الصينية

لجعل الزراعة أكثر حداثة ( .)2وكانت المشكالت الرئيسة التي نشأت خالل هذه الفترة  :أن اإلنتاج
الزراعي لم يتمكن من مواكبة اإلنتاج الصناعي  ،ورغم أن الخطة الخمسية األولى طورت بالفعل
االقتصاد إال أنها لم تفعل ذلك بالسرعة الكافية بالنسبة للطبقة الحاكمة  .كان االنتعاش يعني أنه رغم

أن االقتصاد الصيني نما بسرعة بالمقارنة بأعوام ما قبل  ، 1949فبالمقارنة مع المنافسة (على

الصعيد العالمي) كان هذا االقتصاد يتقهقر للخلف أكثر

()3

.

الخطة الخمسية الثانية  " 1962-1958 :القفزة الكبرى إلى األمام"-:
أدت النتائج اإليجابية للخطة الخمسية األولى إلى زيادة الثقة بإمكان تحقيق إنجازات أكبر،

فوضعت الخطة الخمسية الثانية ( )1962-1958لتحقيق القفزة الكبرى إلى األمام  ،وانجاز عدة مهام
منها  :توسيع الصناعات الثقيلة في الصين  ،وتعزيز قضية االشتراكية عن طريق نقل الملكية إلى
مزيد من الملكية الجماعية  ،وتشجيع النمو االقتصادي للصين من خالل الصناعة والزراعة

والصناعات اليدوية والنقل والتجارة  ،والبدء بمرحلة التنمية الثقافية والعلمية للشعب الصيني  ،وتعزيز

الدفاع الوطني وتحسين مستويات المعيشة في الصين ( .)4وكان هدف هذه الخطة هو مضاعفة

اإلنتاج خالل سنة واحدة  ،إضافة إلى تغيير الصين من مجتمع يغلب عليه الطابع الزراعي إلى
مجتمع صناعي حديث في خمس سنوات ( . )5وفي نفس الوقت أراد ماو أن ُيظهر لالتحاد السوفياتي
بأن النهج الصيني في التنمية االقتصادية أكثر حيوية وأكثر نجاحا من النموذج السوفياتي (. )6
وأعلن ماو أن الصين ستتفوق على بريطانيا في اإلنتاج من الصلب وغيرها من المنتجات في غضون
()7

 15عاما  ،مما يترك االتحاد السوفياتي وراء ذلك بكثير

.

وركزت الخطة على الصناعة الثقيلة وتمويلها من خالل زيادة نسبة التراكم من اإلنتاج المحلي

ومعنى ذلك زيادة الفائض المطلوب من الزراعة والصناعة االستخراجية

()8

 ،من خالل تكثيف

)1( http://chineseculture.about.com/od/historyofchina/a/Chinese-History-First-Five-Year-Plan
( : )2فرانسواز لوموان  ،مصدر سابق  ،ص5
( : )3شارلي هور  ،مصدر سبق ذكره  ،ص82
)4( http://ar.wikipedia.org
)5( http://asianhistory.about.com/od/asianhistoryfaqs/f/greatleapfaq.htm
)6( http://chineseposters.net/themes/great-leap-forward.php.Part 2
)7( Ibid. http://chineseposters.net
( )8فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص6

[]51

استغالل العمال والفالحين  ،وفي ظل غياب رأس المال الزائد تم البدء في "حمالت جماهيرية " لفرض
األهداف الجديدة والنظام والطاعة والعمل  ،وأرغم مديرو المصانع عمالهم على محاولة تحقيق هذه

األهداف بالتهديد من خالل إلغاء راحات الغذاء  ،وتمديد ساعات العمل وادخال ورديات جديدة ،
والتخلي عن كل ممارسات األمن الصناعي

()1

.

أخذت القفزة الكبرى إلى األمام شكلين أساسيين هما :حملة الصلب الشامل  ،وتشكيل بلديات

الشعب  .حيث تم عسكرة أفراد المجتمع من أجل إنتاج كميات الفوالذ والصلب الالزمة لتحقيق هدف
تجاوز انجلت ار  ،واالستغناء عن استيراد الصلب من الخارج  .وتم تشجيع الناس على إنشاء أفران
الصلب في حدائق بيوتهم  ،واألفنية الصغيرة  ،من أجل تحويل الخردة المعدنية إلى صلب قابل

لالستخدام  ،األمر الذي تسبب بضرر بيئي واسع النطاق  .حيث أُحرقت غابات بالكامل لتغذية

المصاهر ،وتم تحطيم أواني الطبخ من أجل تلبية متطلبات اإلنتاج وتحقيق ذلك الهدف  .وكانت نتائج
ذلك سيئة للغاية  ،حيث كان الصلب التي تنتجه األفران المنزلية في كثير من األحيان أضعف من أن
يكون له أي استخدام  .وفي الريف  ،تم دمج مختلف أشكال التعاونيات الريفية في البلديات  ،وتم
()2

انشاء مرافق تناول الطعام الجماعية حيث تم توفير الغذاء مجاناً للفالحين

.

وفير  ،مع عدم وجود ما يكفي من األيدي
وفي خريف عام  1958جاء محصول الزراعة
اً

العاملة لحصاد المحاصيل  .حيث أرسل العديد من المزارعين للعمل في إنتاج الصلب والعمل في

المصانع  .وفي ُحمى المنافسة بين الزعماء المحليين  ،وتوظيف العمالة أهملت المهام الزراعية ،
وترك في بعض األحيان محصول الحبوب ليتعفن في الحقول  .وتم إرسال التقارير إلى بكين والتي
تدعي وفرة المحاصيل  .وقام رؤساء البلديات بإرسال حصة المدن من الحصاد  ،أمالً في كسب ود

القيادة الشيوعية  .وترك المزارعين بدون أي شيء لألكل  .وبحلول ربيع عام  1959تم استنفاد

احتياطيات الحبوب  ،وبدأت المجاعة بين الناس في الريف بعد أن أُستنفد مخزون الطعام الذي كان
يوزع عليهم في المرافق المجانية ( .) 3وانتشر الجفاف والفيضانات ،وسوء األحوال الجوية على حين

غرة في الصين  .وفي العام التالي فاض النهر األصفر في شرق الصين  .ووفقا لمركز الكوارث فقد

قتل إما عن طريق التجويع بعد استنفاد المحاصيل أو الغرق  ،ما يقدر بنحو  2مليون شخص.
وانتشرت موجة من الجفاف عمت البالد واستمر هذا الوضع في عام  ، 1961وتشير العديد من

اإلحصائيات إلى أنه خالل مجموعة من السياسات االقتصادية الكارثية  ،والظروف الجوية السيئة ،
توفي ما يقدر بنحو 20حتى 48مليون شخص في الصين  .معظمهم جوعا حتى الموت في الريف).)4

( )1شارلي هور ،مصدر سبق ذكره  ،ص 83
)2( http://chineseposters.net/themes/great-leap-forward.php. Part 2
)3( http://chronicle.uchicago.edu/960314/china.shtml
)4( http://asianhistory.about.com/od/asianhistoryfaqs/f/greatleapfaq.htm
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ولم تنجح القفزة في دفع اإلنتاج الصناعي إلى المستويات المرجوة  ،وسرعان ما انهارت القفزة
الكبرى بسبب تناقضاتها الذاتية  .فإرهاق العامل بيوم عمل طويل  ،ورديات من  18ساعة لم يكن

ممكناً أن يصبح هذا هو يوم العمل العادي  ،إضافة إلى استنزاف عمل اآلالت  ،والذي أدى إلى

انتهاء عمرها في نصف الوقت أيضاً

()1

 ،وكذلك بسبب استخدام السياسات الخاطئة في الزراعة ،

وتعاقب الظروف المناخية المدمرة التي عصفت باإلنتاج الزراعي بما في ذلك غزو الجراد للمزروعات،

وكان الفشل أيضاً في اإلنتاج الصناعي فالزراعة لم تعد تزود الصناعة بالمواد األولية  .وشهدت الفترة

ما بين ( )1960-1957النزاع ثم الفراق بين الصين واالتحاد السوفيتي  ،مما دفع باالتحاد السوفياتي

إلى سحب كافة المهندسين والفنيين من داخل الصين

()2

 .واختفى التخطيط بمعنى الربط المنطقي في

المستوى القومي بين األهداف والموارد  .وسرعان ما ظهرت نتائج الفوضى التي استولـت على النشاط
االقتصادي كلـه .

كان من المفترض أن تكون القفزة الكبرى إلى األمام خطة خمسية (لمدة  5سنوات)  ،ولكن كان

يطلق عليها من بعد ثالث سنوات فقط  ،كارثة السنوات السوداء " المأساوية "  .حيث عاشت الصين

في الفترة بين عامي  1959و  1961أسوأ " ثالث سنوات المر " في الصين .

تم إلقاء كوارث القفزة الكبرى في البداية على المسؤولين المحليين  .إال أن الحزب  ،وفي اجتماع

موسع له عام  1959حمل ماو نفسه اللوم  ،وتخلى عن معظم مناصبه الرسمية  ،وعزل نفسه عن
الطبقة الحاكمة لتجنب االنقسام بين العامة (على الرغم من أنه كان ال يزال في موقف رئيس حزب

قوي)

()3

 .وانسحب ماو إلى شنغهاي وترك تسيير األمور في الصين إلى ثالثة من المعتدلين  :ليو

شاو تشى  ،وتشو ان الي  ،ودنغ شياو بينغ  .في محاولة لتحقيق االستقرار على الصعيد االقتصادي

وفي أواخر عام  ، 1960تخلت الصين عن القفزة الكبرى إلى األمام  .وبدأت سلسلة من

التدابير التصحيحية  ،واعادة تكييف االقتصاد .وأصبح األمر من اآلن فصاعداً يتعلـق بإعادة بناء

الزراعة  :العـودة إلى االهتمام بالحوافز المادية  ،والتربية العلمية والتقنية  ،والمعايير النوعية أكثر من
الكمية في تقدير مختلف أنواع اإلنتاج  ،واعادة تنظيم البلديات لتصل إلى حجم معقول  ،وأعيدت

الملكية الخاصة لألرض( ، ) 4وتم العودة إلى نظام التخطيط بأكثر واقعية وفعالية  ،وخفضت السيطرة

( )1شارلي هور ،مصدر سبق ذكره  ،ص 83
( )2فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 6
( )3شارلي هور  ،مصدر سبق ذكره  ،ص84
( )4فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 6
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المركزية الثقيلة  ،وعادت سلطة اإلنتاج لمديري المصانع  .وبحلول عام  1965كانت البالد في
()1

طريقها إلى التعافي

 .واستعاد اإلنتاج الزراعي مستواه  .وفي عام  1966سددت الصين كامل

ديونها إلى االتحاد السوفيتي .

جنونيا .
أمر
وكثير من اآلراء داخل الصين وخارجها اعتبرت أن القفزة الكبرى إلى األمام كانت ًا
ّ
ولكن تأييد سياسة ماو أو عدم تأييدها كان يمثل الخط الفارق بين الوالء والخيانة  ،وبين الحياة
()2

والموت

 .وهناك من قال إن القفزة الكبرى إلى األمام  ،هي محاولة للحاق بركب االقتصاد الغربي ،

وأن ماو كان مسؤوال عن اإلش ارف على " واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفها العالم " (.)3

ودون الدخول في تفاصيل سياسات القفزة الكبرة  ،يرى الباحث بأن هذه الفترة تزامنت مع بروز
الخالف الصيني السوفيتي نتيجة لما يتعلق بمفاهيم وفرضيات وتطبيقات االشتراكية في ميداني
السياسات الداخلية والخارجية  ،سواء بسواء  ،حيث إن معضلة خطة القفزة الكبرى كانت تكمن في

تأويالت ماو النظرية لمفاهيم ماركس ولينين  -مغلفة بمنطلقات نظرية ماوية صينية خاصة  -أراد

من خاللها أن يحدث تغي اًر سريعاً غير معهود في الحياة االقتصادية واالجتماعية للصينيين  .وعليه
كان ماو يريد االنتقال السريع من مجتمع زراعي قام على أنقاض اإلقطاع  ،ورأسمالية صينية متخلفة

إلى مجتمع اشتراكي متطور ومتقدم يتجاوز االتحاد السوفيتي ودول المراكز الرأسمالية المتطورة في
بعض قطاعات اإلنتاج الصناعي .
الخطة الخمسية الثالثة  1970 -1966 :م-:
بدأ البحث والدراسة في عناصر هذه الخطة في مطلع عام  . 1964وتضمنت الخطة مشروعين

اثنين  ،مضمون كل منهما منفصل عن اآلخر .خصص المشروع األول لوضع "الخطوط العريضة
لإلمداد والتموين " وتوفير الضروريات األساسية للناس بما في ذلك الغذاء والكساء  .وهو مقدم من

لجنة الدولة للتخطيط  ،وتم اق ارره في مايو  ، 1964واآلخر هو " وضع الخطوط العريضة ألحوال

التنظيم " الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر  . 1965وكانت المهام الرئيسة للمشروع األول مرتبة
حسب الزراعة والصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة ،حيث شملت على ما يلي :

 - 1عدم ادخار أي جهد لتطوير الزراعة  ،وحل المشكالت المتعلقة بالغذاء والكساء واالحتياجات
األساسية األخرى للشعب وفقا للمعايير المختلفة .

 - 2تعزيز بناء الدفاع الوطني بصورة مناسبة وتحقيق اختراق في التكنولوجيا العسكرية البسيطة .
)1( http://www-chaos.umd.edu/history/prc2.html
)2( Nine Commentaries on the Communist Party – Introduction, The Epoch Times, New York City. 2004
)3( http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45million-in-four-years-2081630.html
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 - 3دعم الزراعة وتعزيز الدفاع الوطني ،وتعزيز الصناعة األساسية  ،ومواصلة تحسين جودة
إنتاجها وزيادة أنواعها وكمية إنتاجها ،من أجل بناء االقتصاد القومي على أساس االعتماد على

الذات والعمل على تطوره حسب مراكز الثقل المختلفة وبنسب معقولة  ،وتعزيز البنية التحتية
وتطوير قطاعات المواصالت والنقل والتجارة والثقافة والتعليم والبحوث العلمية .
أما المهام األساسية للمشروع الثاني والتي حددتها بوضوح الخطة الخمسية الثالثة فقد تركزت على:

 - 1االستعداد اإليجابي للحرب  ،وبناء الدفاع الوطني الذي وضع في المقام األول .

 - 2اإلسراع ببناء الخط الثالث (يقصد به مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي بالصين التي
أصبحت المؤخرة االستراتيجية للصين في ذلك الوقت)

()1

.

وجاءت أولوية تعزيز الدفاع الوطني بسبب قلق الصين الزائد من الحروب المحتملة مع

االتحاد السوفياتي وفيتنام حليفتها  .وتزامنت الخطة الخمسية الثالثة مع بداية الثورة الثقافية

( ، )1976 -1966والتي دبرت من قبل ماو تسي تونغ القتالع "النزعات الرأسمالية" وتطهير ما
كان ينظر اليه من البرجوازية  ،معتمداً بذلك إثارة قوى الشبيبة والحركة الجماهيرية  ،بما في ذلك

النخب المتعلمة ورجال الدين والثقافة .باعتبارهم أصحاب المصلحة في التغيير ،وهم الوحيدون
القادرون على دفع الصين إلى مواجهة األعداء دون االعتماد على أحد من الخارج .

تسببت الثورة الثقافية بفوضى كبيرة  ،وأوقعت خسائر مدمرة على المجتمع وثقافة الصين  ،حيث
()2

 .ولم تكن مشكلة الثورة الثقافية في

ودمرت التحف القديمة
أُغلقت المدارس وأُحرقت الكتب ُ ،
المسائـل التي طرحتها  ،ولكن في العنف الذي شملته واتساع نطاق تطبيقها في المدن  ،التي هي
المراكز الحساسة للتغير االجتماعي مهما قيل عن الريف وطاقاته  .وقد واكب الثورة الثقافية إنجاز

مختلف األهداف االقتصادية الرئيسة للخطة الخمسية الثالثة  ،على الرغم من االضطرابات االجتماعية

والفوضى التي نتجت عن الثورة الثقافية  ،حيث تم مضاعفة نصيب الصناعة الثقيلة  ،التي أصبحت

قاعدة التطور الصناعي  ،وزيادة إنتاج الصناعات الخفيفة والمحلية  ،التي مكنت من تغطية نسبة
مهمة من احتياجات األقاليم  ،وكانت إنتاجيتها مرتفعة إلى حد جعلت الصين مكتفية ذاتياً في أغلب
السلع الغذائية  ،ويتمتع المواطنون بمستوى تغذية أعلى بكثير عما كانوا يحصلون عليه  .كما كان لها

األ ثر في بروز القيم الصينية التقليدية مثل العمل باجتهاد في سبيل المصلحة الذاتية وطغيانها على
بعض قيم الحزب  ،وتجاوز إجمالي الناتج الصناعي  ، %16.2 - %14.1وتجاوز الناتج الزراعي

 ،%2.2وارتفعت قدرة إنتاج األنواع الجديدة من السلع والخدمات  :استخراج )  ) 860.6مليون طن
من الفحم )8.6.4) ،ماليين كيلو وات من الكهرباء  )277.7( ،مليون طن من البترول )6.527( ،
)1( ttp://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm
)2( http://chineseculture.about.com/od/historyofchina/a/Chinese-History-Five-Year-Plan.htm
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ماليين طن من الفوالذ  ،استخراج  35.901مليون طن من معدن الحديد  )2.444) ،مليون طن من
األمونيا التركيبية (2.0416( ،مليون طن من األسمدة الكيماوية  )15.33) ،طن من اإلسمنت ،

) )187ألف طن من البالستيك  )3.22( ،ماليين طن من غزل القطن  )12.3( ،ألف طن من

األلياف الكيماوية  ،وأُنجز بناء ) )3895كم من السكة الحديدية وبدأ تشغيلها  ،وتم بناء ))31223

كم من الطرق العامة  ،وبلغت قدرة الشحن والتفريغ بالموانئ ) )11.91مليون طن .

رغم أن معظم أهداف الخطة الخمسية الثالثة االقتصادية قد أنجزت ،فإنها كانت تستهدف

المعدالت العالية والسعي األعمى للتراكم والتطور السريع بصورة عشوائية ،األمر الذي فرض عوائق
في التنمية المستقبلية لالقتصاد الوطني (.)1

ويالحظ الباحث أن هذه الخطة أعادت االعتبار إلى حد كبير لقطاع الزراعة الصيني  ،ولم
تهمل في الوقت ذاته القطاع الصناعي  ،إال أن أحداث الثورة الثقافية قللت من أهميتها وانجازاتها ،

نتيجة لمقتل ماليين الصينيين  .كما ويالحظ الباحث أيضاً أن المبالغة الزائدة في موازنة الدفاع

واالستعداد للحرب مع االتحاد السوفيتي وفيتنام كانت كلفتها باهظة على االقتصاد  .ومع ذلك

يرى الباحث بأن هذه الخطة هي بداية السير في خطى مستقيمة للتنمية االقتصادية في الصين .
الخطة الخمسية الرابعة  1975-1971 :م -:

وضعت الخطة الخمسية الرابعة عام  1970من أجل تنمية االقتصاد القومي  ،بعد أن خفت

حدة الثورة الثقافية  ،وفي عام  1971وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على الخطة التي
تضمنت األهداف االقتصادية التالية :

 - 1أن يبلغ متوسط معدل النمو لقيمة الناتج الصناعي والزراعي  %12.5سنوياً .

 - 2أن يصل استثمار الدولة في البنية التحتية  130مليار يوان

()

في السنوات الخمس .

 - 3أن يصل إنتاج الحبوب الغذائية في عام  1975إلى ما بين  320-300مليار كغم  ،والقطن
 700 -650مليون دان  ،والصلب  400 -350مليون طن  ،والفحم  430 -400مليون

طن  ،وتوليد  220 -200مليار كيلو وات من الكهرباء  ،وأن تنقل السكك الحديدية – 900

 1000مليون طن من البضائع  .وفي يوليو  1973وضعت لجنة الدولة للتخطيط المشروع

المعدل للخطة الخمسية الرابعة  ،يعمل على تعديل األهداف االقتصادية الرئيسة  ،وتقليل

المعدالت المستهدفة التي حددت في البداية  .حيث خفضت كمية إنتاج الصلب المستهدفة إلى
ما بين  350 -320مليون طن  ،ثم خفضت في وقت الحق إلى  300مليون طن .

)1( http://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm
( )الدوالر األمريكي الواحد يساوى حوالي  6.1يوان تقريبا
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وشهد وضع االقتصاد القومي تحسنا في عامي  1972و ، 1973وأُنجزت كل األهداف

االقتصادية الرئيسة لعام  1973بل تجاوزت المستهدف .فكان هذا العام أسرع عام في النمو
()1

االقتصادي منذ فترة الخطة الخمسية األولى

 .رغم أن الصين وفي ظل االنفراج الدولي إزاءها خالل

فترة الخطة وخروجها من عزلتها وانضمامها إلى األمم المتحدة استمرت في سياسة االعتماد على

الذات وزيادة االستثمار المخصص للصناعة مع استمرار الجهود االجتماعية للقضاء على األمية ،
وتوسيع فرص التعليم  ،وتحسين المستوى الصحي والمعاشي للمواطنين .
وكانت نتيجة تنفيذ الخطة كما يلي-:

إنجاز الناتج الصناعي والزراعي  %101.7من المستهدف  %104.5 ،للناتج الزراعي ،

 %11.6للناتج الصناعي  .ونتيجة اإلنجاز لكمية المنتجات الرئيسة هي  %103.5 :للحبوب

الغذائية  %76.5 ،للقطن  %79.7 ،للصلب  %109.5 ،للفحم  %110.1 ،للبترول %103.1 ،

للكهرباء  %96.8 ،للغزل القطني  %98.7 ،لنقل البضائع للسكة الحديدية  %101.6 ،لالستثمار
في البناء األساسي داخل الموازنة  %98 ،للدخل المالي( .) 2وقد احتلت الصين بعد هذه الخطة
المركز الثالث في العالم بعد روسيا وأمريكا من حيث حجم اإلنتاج الصناعي وتنوعه .محققة بذلك أحد

أهم طموحاتها وهي أن تصبح قوة اقتصادية عالمية  ،وقطباً رئيسياً على المستوى العالمي .
الخطة الخمسية الخامسة  1980 -1976 :م-:

في عام  1975وضعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الخطة العامة لتطوير
االقتصاد الوطني " الخطة العشرية لتنمية االقتصاد القومي من  ،"1985 -1976والتي تضمنت

الخطة الخمسية الخامسة  .واستهدفت الخطة الخمسية الخامسة أن يتحقق في السنوات الثالث األخيرة
منها ( ،)1980 -1978إقامة نظام الصناعة المستقلة والكاملة نسبيا ونظام االقتصاد القومي  .وفي

مارس ُ ، 1978عدل منهاج الخطة العشرية لتنمية االقتصاد القومي مطالبا أن يبلغ إنتاج الصلب 60
مليون طن في عام  ،1985والبترول  250مليون طن ،وبناء ومواصلة بناء  120مشروعا ضخما،
منها  10قواعد كبيرة للحديد والصلب  9 ،قواعد للمعادن غير الحديدية  ،وبناء  8قواعد للفحم  ،و10
قواعد كبيرة للبترول والغاز .ولتحقيق هذه األهداف يجب على الحكومة استثمار  70مليار يوان سنويا

في البنية التحتية من عام  1978إلى عام  ، 1985أي ما يعادل مجموع االستثمارات الوطنية على
مدى السنوات الثماني والعشرين الماضية  ،وهو رقم تجاوز القدرة الواقعية  ،وبتعارض مع قواعد

التنمية االقتصادية  .لذلك قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعد فترة بتصحيح ذلك.

)1( http://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm
)2( http://ar.wikipedia.org
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صادف العام األول لتنفيذ الخطة وفاة (ماو)  ،وفي العام  1977و 1978حققت الخطة نجاحاً

كبي اًر  ،حيث زاد إجمالي الناتج الصناعي والناتج الزراعي والدخل القومي بحجم كبير ،وحقق إنتاج

المنتجات الصناعية والزراعية الرئيسة أفضل مستوى لها في التاريخ  .وفي عام  1977بلغ إجمالي

الناتج الصناعي والزراعي  505.5مليار يوان  ،بزيادة  %4.4عن المستهدف  ،وبزيادة نسبتها 10.4
 %عن السنة السابقة  .وفي عام  1978بلغ إجمالي الناتج االجتماعي  684.6مليار يوان بزيادة

 %13.1عن سنة  ، 1977وبلغ إجمالي الناتج القومي  301مليار يوان ،بزيادة  %12.3عن سنة

 ،1977وبزيادة  %19.4عن سنة  .1976وازداد الدخل واإلنفاق المالي بحجم كبير في السنتين
المتتاليتين  ،وتحقق فائض قليل في الدخل المالي ،فانتهى العجز المالي  ،ووضع حد لتدهور الدخل
المالي واإلنفاق المالي الذي استمر من عام  1974إلى عام  . 1976لكن في هذه الفترة ظهر توجه

التقدم غير الرشيد الواضح ،حيث كانت متطلبات التنمية االقتصادية عالية  ،واألهداف المحددة مرتفعة
 ،مما سبب أخطاء جديدة للبناء االقتصادي بالصين.

ومن سياق ما تم عرضه يرى الباحث أنه رغم العواقب الوخيمة لخطة "القفزة الكبرى إلى األمام"

وورطة الصينيين في الثورة الثقافية الكبرى والتي يطلق عليها حالياً (الفوضى العارمة) والتي استمرت

عشر سنوات  ،إال أن ذلك جعل الصينيين يعيدون تقييم أوضاعهم وأخطائهم دون الرجوع إلى الوراء ،

بل استمروا في نهج التخطيط المركزي والخطط الخمسية لتحقيق تنميتهم الخاصة بهم وبناء ما
يعتقدونه أن الصين هي مركز العالم  .وفي مجال تقييم سلبيات العصر الماوي  ،يمكن مالحظة أن
الفقر شكل الطابع العام للصين نهاية السبعينيات  .ويأتي الفشل األعظم من واقع أن اإلنتاج الزراعي

الذي رافق نموه بالكاد النمو السكاني أدى إلى جمود كمية األغذية الجاهزة للفرد  .حيث في عام
 1978كانت الحصة الحرورية اليومية للفرد تدور حول  2000سعر حراري  ،وهي أدنى من العتبة
المعتبرة كافية ( 2400سعر حراري)  .شكل القمح  %90من المصادر الحرورية ،وكان استهالك

اللحوم هو األضعف في العالم الثالث (حصة الفرد سنوياً  9 :كغ من اللحوم و 3.5كغ من السمك) .

ويعيش قسم كبير من الصينيين تحت عتبة الفقر ،وتشير اإلحصاءات إلى أنه في عام ُ 1981وجد أن
 25مليون صيني ال يأكلون ملء بطونهم .من جهة أخرى  ،بقي تقدم دخل األسرة المالي ضعيفاً (نحو

 %2.5وسطياً في العام)  .وفي األرياف ازدادت الموارد العينية التي توزعها الجمعيات  ،وانخفضت
الدخول من أصول شخصية  .وفي المدن انخفض متوسط الراتب الحقيقي .وأصبح التوسع في عمل

النساء المصدر الوحيد لتأمين نوع من التقدم في دخل األسرة  .وما بين عامي ، 1978 -1952

بلغت نسبة النمو االقتصادي  %6وفقاً للمصادر الرسمية فقد بلغت  . %4.4غير أن النمو السكاني

الشديد  %2سنوياً امتص قسماً مهماً من هذا النمو بحيث يعيد نسبة تقدم الناتج المحلي اإلجمالي

السنوي إلى نحو  ، %2وارتفع عدد السكان من  575مليوناً حتى  963مليوناً  .ومع ذلك وخالل تلك
الفترة حققت الصين تقدماً ال خالف عليه وال لبس فيه في عدة مستويات  ،حيث شكلت أسس اإلقالع
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االقتصادي بعد عام  . 1978فيما بين  1978-1952تجاوز النمو االقتصادي الصيني نمو عدد من
البلدان الناميـة وخاصة بلدان آسيا الجنوبية الشرقية مثل الهنـد أو باكستان  .وبالرغم من أن االستهالك

الفردي قليل إال أن الخدمات االجتماعية من صحة وتعليم  ،غيرت األوضاع المعيشية للصينيين .

ففي نهاية سبعينيات القرن العشرين أصبحت الصين تتمتع بمستوى من التجهيزات الصحية  ،يتجاوز

بكثير مستوى البلدان األخرى منخفضة الدخل .وأصبح مجمـل سكان الصين تقريباً يحظى بتغطية نظام

التكافل االجتماعي الدنيا  .وفي األرياف وفر نظام التعاونيات الطبي لمعظم الفالحين تغطية لنفقاتهم
الطبية  .ويقوم بالرعاية الصحية األساسية مليون من األطباء الحفاة رقيقـي التأهيل  .وفي المـدن يتكفل
القطاع العام الذي يستخدم أربعة أخماس العمال بالنفقات الطبية  .ويعتبر ما حققته الصين في

مستوى الصحة خالل ثالثين عاماً من إنجازات أم اًر مذهالً  :ما بين  ، 1980 -1950حيث ارتفع
متوسط العمر من  40عاماً حتى  66عاماً  ،وانخفض معدل نسبة وفيات األطفال من  170باأللف

حتى  40باأللف  .وتركز الجهد في مستوى التربية على تعميم التعليـم االبتدائي  .وتراجعت األمية،
لكنها ال تزال منتشرة بين ثلث البالغين بموجب إحصاء  . 1982لكن النتائج كانت أقل أهمية في

مستوى التعليم الثانوي والعالي اللذين كانا هدف الثورة الثقافية  .فقد عانى جيل كامل (160مليون

إنسان)  ،أو ما سمي "الجيل الضائع" من نتائج تعليم يرى أنه من األفضل أن تكون أحمر (شيوعياً)
من أن تكون خبي اًر .ومع ذلك ففد عاد النظام التعليمي إلى مجراه الطبيعي من جديد في أواخر
سبعينيات القرن العشرين .

وأخي اًر وضعت الصين قواعد جهازها الصناعي بتطوير صناعتها الثقيـلة (حديد صلب ،كيمياء ،

طاقـة)  ،وغرست بذور صناعة زراعية صغيرة  ،شهدت انتعاشاً فوق العادة في ثمانينيات القرن

العشرين  .خالل هذه الفترة أصبحت الصناعة القطاع االقتصادي المسيطر ،وأسهم في عام 1978
بما يقرب من نصف إنتاج السلع والخدمات .لكن لم تستخدم الصناعة  .إال جزءاً ضئيالً من الصينيين

العاملين ،وبقيت الصين بلداً زراعياً بالدرجة األولى.

يبقى أن ما تحقق من تقدم كانت كلفته البشرية باهظة الثمن ،ورغم الجهود المبذولة لم تشهد

الصين إقالعا اقتصادياً حقيقياً .ففي سبعينيات القرن العشرين توسعت الهوة بين الصين والجيل األول
"لالقتصاديات الصناعية الجديدة" الصاعدة في آسيا .فقد شهدت كل من هونغ كونغ ،وكوريا الجنوبية

وتايوان وسنغافورة تقدماً بالغ السرعة في إنتاجها ومستوى معيشتها (نسب نمو فردي تبلغ  .)%6وشكل

نجـاح هذا النموذج وارادة اللحاق بهذه "التنانين" خلفية تغيير االستراتيجية االقتصادية في الصين بدءاً

من عام .)1( 1978

( : )1فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص80
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نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الصين -: 1978 -1952
جدول رقم ( )2-1يوضح
مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي من حيث القيمة الحقيقية ومعدل النمو الحقيقي السنوي في الفترة ما بين 1992-1998

الناتج المحلي اإلجمالي (بالمليارات)
السنة

القيمة باليوان

1952

67.900

النمو

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

النمو الحقيقي

القيمة باليوان

النمو

النمو الحقيقي

119

1953

82.419

21.4

15.6

142

19.3

13.1

1954

85.938

4.3

4.2

144

1.4

1.8

1955

91.078

6.0

6.8

150

4.2

4.5

1956

102.898

13.0

15

166

10.7

12.7

1957

106.929

3.9

5.1

168

1.2

2.4

1958

130.821

22.3

21.3

200

19.0

18.3

1959

144.036

10.1

8.8

216

8.0

6.7

1960

145.747

1.2

-0.3

218

0.9

-0.5

1961

122.094

-16.2

-27.3

185

-15.1

-26.6

1962

115.124

-5.7

-5.6

173

-6.5

-6.4

1963

123.637

7.4

10.2

181

4.6

7.5

1964

145.554

17.7

18.3

208

14.9

15.5

1965

171.720

18.0

17

240

15.4

14.3

1966

187.308

9.1

10.7

255

6.3

7.7

1967

178.028

-5.0

-5.7

236

-7.5

-8.1

1968

173.016

-2.8

-4.1

223

-5.5

-6.6

1969

194.578

12.5

16.9

244

9.4

13.7

1970

226.132

16.2

19.4

276

13.1

16.1

1971

243.526

7.7

7.1

290

5.1

4.1

1972

253.022

3.9

3.8

294

1.4

1.2

1973

273.335

8.0

7.9

310

5.4

5.4

1974

280.374

2.6

2.3

311

0.3

0.2

1975

301.311

7.5

8.7

329

5.8

6.8

1976

296.147

-1.7

-1.6

318

-3.3

-3.1

1977

322.105

8.8

7.6

341

7.2

6.2

1978

364.522

13.2

11.7

381

11.7

10.2

Source: National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbooks; National Bureau of
Statistics plan report; National Bureau of Statistics communiqués.
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وفقا للجدول السابق :بعد انتهاء الحرب األهلية  ،واصالح األراضي وتقليص معدالت التضخم.

يالحظ الباحث ارتفاع الناتج اإلجمالي  ٪15.6من حيث القيمة الحقيقية عام  . 1953وتذبذب هذا

المعدل في فترة الخطة الخمسية األولى بين النمو المتزايد والمتناقص نتيجة متطلبات فترة البناء
االشتراكي كما يالحظ في أرقام  1959 -1958شكوكا كبيرة في البيانات اإلحصائية  ،عندما تم
اإلبالغ عن زيادات كبيرة في اإلنتاج من قبل المسؤولين المحليين الخائفين  ،حيث كانت تلك الفترة
بداية القفزة الكبرى لألمام التي دمرت الزراعة إلى حد كبير  ،ووفقاً للجدول نالحظ تدهور القيمة

الحقيقية للناتج المحلي اإلجمالي في عام  . 1962 -1960ومن ثم كان هناك ترميم جزئي القتصاد

السوق في الريف (مرحلة التعافي من القفزة الكبرى (  )1966-1963حيث نمت الزراعة بصورة

أسرع وارتفع الناتج اإلجمالي  %10.7 ،%17 ،%18.3 ، %10.2على التوالي في تلك الفترة .
ويالحظ الباحث من الجدول أيضا كيف تدهورت معدالت النمو مرة أخرى عام 1967-1966
نتيجة لنكسة ماو الجديدة والتي سميت بالثورة الثقافية  ،فتراجع الناتج المحلي إلى معدالت سلبية من

حيث القيمة الحقيقية  % -4.8 ، % -5.9على التوالي  .يتبع ذلك عام  1970 -1969معدالت

نمو مرتفعة (استعادة النظام بعد الثورة الثقافية)  .وفي عام  1976نالحظ أثر الزلزال الذي ضرب

الصين على نطاق واسع وتضررت بذلك المراكز الصناعية  ،في حين أصيب اإلنتاج الزراعي

بالجفاف ،إضافة إلى الشلل السياسي الناجم عن حملة مكافحة دنغ ،تليها وفاة ماو  ،والقاء القبض
على عصابة األربعة ( .)فانخفضت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى  .% -1.6ثم ارتفع في

العام الذي يليه إلى  %7.6بعد إنهاء تلك الفوضى .

( )عصابة األربعة قد أصبحت ذات أهمية قومية بسبب كونهم أقرب المؤيدين لماو خالل الثورة الثقافية .
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املبحث الثـاني

ارحلـة االنفتـاح على العالـم ( اقتصاد السمق )

تمهيد -:
بحلول عام  1978كان ما يقرب من ثالثة أرباع اإلنتاج الصناعي في الصين تسيطر عليه

الشركات المملوكة للدولة  .حيث ُمنعت الشركات الخاصة والشركات األجنبية من االستثمار  .وكانت
الحكومة الصينية تتبع نسبياً سياسة االكتفاء الذاتي  .واقتصرت التجارة الخارجية على الحصول فقط

على السلع التي ال يمكن الحصول عليها في الصين  .و َجلبت سياسات الحكومة لالقتصاد الصيني
الركود النسبي  ،وعملت على إحداث تشوهات على نطاق واسع في االقتصاد الصيني  .مما جعل
() 1

الصينيين يعيشون عند مستويات معيشة أقل بكثير من تلك التي في البلدان النامية األخرى

.

وبعد موت ماو واعتقال أقرب مؤيديه (عصابة األربعة)  ،أصبح المسرح خالياً أمام المحدثين

بقيادة دنغ شياو بينغ لفرض سيطرتهم على الطبقة الحاكمة  ،وبحلول عام  .1978أدرك دنغ شياو
بينغ " مهندس اإلصالحات االقتصادية في الصين " أن النهوض باالقتصاد الصيني ال يمكن أن
يتحقق من دون اتباع سياسة خارجية تقود الصين إلى االنفتاح على مختلف دول العالم  ،وأن االنفتاح

هي السياسة األساسية وخيار ال بد من القيام به بالنسبة للصين ،داعياً إلى تعزيز الجهود من أجل
تنفيذ مهمة الحزب والدولة في التحديثات األربعة للصين  .وتهدف هذه المبادئ إلى توسيع الدخل في

الريف والحوافز ،وتشجيع التجارب في مناطق الحكم الذاتي  ،والحد من التخطيط المركزي ،واقامة

االستثمارات األجنبية المباشرة في الصين  ،من أجل مساعدة الصين في أن تصبح دولة حديثة
وصناعية  " ،االشتراكية ذات الخصائص الصينية" هذا ما جعل النظام السياسي في الصين يتخلى
عن الكثير من النظريات االقتصادية القديمة التي كانت سائدة قبل عام  1978وفي مقدمتها نظريات

االقتصاد الشيوعية مع تغيير السياسة الداخلية والخارجية لهذا البلد من أجل خلق بيئة سليمة وصحيحة
لتحقيق قفزة اقتصادية كبيرة .

وحيث إ ن " التجربة الصينية " هي رؤية جديدة تختلف عن الرؤية الماوية  .شرع دينغ بطريقه

منظمة في هدم استراتيجية ماو االقتصادية  .وتم التخلي عن اقتصاد الحصار في مصلحة االنفتاح
على الرأسمالية الغربية واليابانية  ،وتطوير " اشتراكية السوق " كطريق وحيد لجذب الصين خارج
()2

الركود والفقر الذي خلفهما ماو

 .وقد جسد هذا التوجه بمقولته الشهيرة " ال يهم إذا كان القط رماديا

أو أسود ـ المهم أن يلتهم الفئران "  ،وأن المهم ليس االشتراكية أو الرأسمالية  ،لكن المهم هو أن
)1( Wayne M. Morrison. China’s Economic Conditions. 24 /June 2011.p2
( )2شارلي هور ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 22
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تحصل الصين على التكنولوجيا المتقدمة ورؤوس األموال التي تحتاجها من أجل نهضتها ( .) 1لذلك

أعلنت الصين عن رغبتها في إجراء تحوالت واصالحات اقتصادية جذرية  ،سلك دينغ من خاللها

طريقه إلى تبني بعض نماذج وأشكال " سياسة السوق الحر واالقتصاد المفتوح " وتشجيع االستثمارات
األجنبية  .مستفيداً من بعض الموروثات اإليجابية الموروثة من نظام التخطيط  ،التي كانت مواتية
لإلصالح والنمو ،بما في ذلك وجود قاعدة صناعية أساسية وبنية تحتية معقولة ،ونظام الري  ،ونظام

تعليمي متطور نسبيا  .مستفيداً من تزامن ذلك مع عصر العولمة الجديد  ،وبيئة تجارية عالمية أكثر

انفتاحا ،والناجمة عن تخفيضات كبيرة في التعريفات الجمركية وغيرها من أشكال الحماية التجارية ،

والتكيف االقتصادي العالمي السريع  ،و تدفقات األموال عبر الحدود  ،ورأس المال والتكنولوجيا

أوالا :

()2

.

استراتيجية التنمية الصينية-:

يعتبر دنغ شياو بينغ مهندس هذه الفلسفة التي ُحققت في ظلها معجزة الصين من خالل
استراتيجية مجردة لبناء االقتصاد الصيني والتي طُرحت في عام  1987على الشكل التالي :
الخطوة األولى  :هي مضاعفة مجمل الناتج الوطني مرتين عما كان في عام 1980م  ،من

خالل تحقيق التنمية االقتصادية ورفع مستوى الشعب سواء عن طريق رأس المال الوطني أو األجنبي
 .بأسلوب اشتراكي الهدف  ،رأسمالي الوسائل واإلدارة  ،وبذلك تحل مسألة الغذاء والكساء للشعب ،
وقد تحقق هذا الهدف من حيث األساس في نهاية الثمانينات من القرن العشرين .

الخطوة الثانية  :هي مضاعفة مجمل الناتج الوطني أربع مرات عن عام  ، 1980في نهاية
القرن العشرين  ،وذلك من خالل االستمرار في التعليم والتثقيف لجميع أفراد فريق اإلدارة واإلنتاج
والتسويق  ،وال يتوقف عند مؤهل جامعي  ،مهما عال طالما أن العلوم تتقدم  ،والمعارف تتطور ،وذلك

من خالل مدرسة الحزب وكوادر وفلسفته التي تدرس السياسة واالقتصاد والفلسفة والممارسات
المتجددة  ،وقد تحقق هذا الهدف أيضاً عام  1995قبل موعده المقرر .
الخطوة الثالثة  :هي تحقيق التحديث بصورة أساسية  ،ووصول معدل نصيب الفرد من مجمل
الناتج الوطني إلى مستوى البلدان المتطورة والمتوسطة  ،وبلوغ مستوى معيشة الشعب مستوى نسبياً

من الرخاء بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين  .وذلك من خالل وضع فلسفة اإلصالح االقتصادي
على أساس أهمية دراسة الجدوى الحقيقية للمشروع وفقاً للمعطيات الصحيحة والكاملة قبل بدء العمل،

) (1محمد ابراهيم الدسوقي  ،رؤية مستقبلية لواقع المتغيرات داخل الصين  ،القاهرة  ،مجلة السياسة الدولية  ،العدد  ،8773 ،882ص853
(2) Jane Golley and Ligang Song , Chinese economic reform and development: achievements, emerging
challenges and unfinished tasks ,2010 , p.64
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ووضع اإلطار القانوني واإلداري له قبل التشغيل  ،وعلى أساس التجديد المستمر لإلنتاج شكالً

وموضوعاً  ،وفقاً لمنهج البحث والتطوير ).(1

وجاءت الدورة الكاملة الثالثة للمجلس الوطني الحادي عشر الذي عقد في ديسمبر  1978لتقدم

بشكل أولي مهام واجراءات التعديل واإلصالح ،فكان ذلك مؤش ار على أن تنمية االقتصاد القومي

ستتخلص من األوضاع الصعبة  ،لتدخل فترة جديدة من االستكشاف المتواصل لطريق التنمية
ثانيـ ا :

()2

.

اإلصالح االقتصادي في الصين-:

في إبريل  ،1979طرح مؤتمر أعمال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رسميا مبدأ

"التعديل  ،اإلصالح  ،التنظيم  ،الرفع" الذي يسميه الصينيون "مبدأ الكلمات الثماني الجديد" ،فبدأ
تعديل االقتصاد القومي من هذا العام

()3

 .وقد ساهمت اإلصالحات التي قامت بها الصين مند وفاة

"ماو تسي تونغ" انطالقا من سنة  1978بتطور وتيرة النمو االقتصادي في الصين وقد ساهم دلك في:

 - 1الرفع من معدل الدخل الفردي لألسر الصينية .
 - 2التقليص من نسبة الفـقـ ـر.

 - 3حدوث اندماج كبير لالقتصاد الصيني في منظومة االقتصاد العالمي بفعل نهج الصين لنظام

اقتصاد السوق االجتماعي الذي يجمع بين النهج االشتراكي واالنفتاح على االقتصاد الرأسمالي

ويمكن تلخيص عملية اإلصالح واالنفتاح في الصين في أربع مراحل تاريخية:
المرحلة األولى  :سياسات اإلصالح خالل الفترة  1984 -1978م-:
في عام  1978بدأ " المحدثون " برنامجاً طموحاً لتحويل االقتصاد  ،وهدف البرنامج إلى

مضاعفة اإلنتاج الزراعي والصناعي بحلول عام  . 2000وكان هناك مكونان رئيسيان لهذه
االستراتيجية  ،األول كان االستيراد الكامل للصناعة والتكنولوجيا  ،وذلك للتغلب السريع على التخلف
التكنولوجي الصيني  .والثاني كان إعادة بناء االقتصاد الداخلي بالتدريج وبحذر  ،وذلك لتقليل سيطرة

الدولة على اإلنتاج واالستثمار ،واستبدال ذلك بتأثير" قوى السوق" لجعل االقتصاد تنافسياً بمجمله (.)4

ابتداء من عام  ،1979بدأت الصين إصالحات اقتصادية عدة  ،وتم التركيز على الزراعة من
و ً
خالل تفكيك الجمعيات الزراعية ،والعودة إلى نظام االستغالل العائلي لألراضي الزراعية  ،والغاء
نظام توحيد الشراء وتحديد الحصص ،وتشجيع التنوع والتخصص  ،وتقديم الحوافز للمزارعين  ،األمر

الذي مكنهم من بيع جزء من محاصيلهم في السوق الحرة  .مما أثار حماس الفالحين في اإلنتاج .
1) http://vb.maharty.com/showthread.php?t=706
(2) http://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm
(3) http://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm
) )4شارلي هور  ،مصدر سبق ذكره  ،ص24
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واستطاعت الصين في سنتين إلى ثالث سنوات تغيير نمط الزراعة الجماعية واكتمل إصالح القطاع
الزراعي.
وعلى مستوى الصناعة  ،كان اإلصالح أكثر صعوبة  ،من حيث تقسيم الشركات المملوكة

للدولة إلى وحدات إنتاجية صغيرة  ،وكذلك من جانب رفع الكفاءة االقتصادية للمنشأة الصناعية ،
حيث ال يتوقف على نظام الحوافز داخل المؤسسة  ،ولكن أيضاً على األسعار وظروف العرض

والمدخالت واالسعار وشروط الطلب والتي كانت آنذاك خاضعة للحكومة  .لذلك تم اتخاذ التدابير

الالزمة لتحسين النظام القائم  ،وأعيد العمل بمبدأ الربح كمعيار إلدارة المنشآت  ،والحوافز والمكافآت
()1

اإلنتاجية للموظفين

 .وسمح لشركات القطاع الخاص بالعمل للمرة األولى منذ سيطرة الشيوعية ،

حيث بدأت تدريجيا تُشكل أكبر نسبة مئوية من الناتج الصناعي  ،كما تمت زيادة مرونة السعر،
وخففت القيود المفروضة على األسواق التجارية  ،وفتحت البالد أمام
وتوسيع قطاع الخدمات ُ ،

االستثمارات األجنبية .

وباإلضافة إلى ذلك  ،أنشأت الحكومة أربع مناطق اقتصادية خاصة على طول الساحل في

العام  1980لغرض جذب االستثمارات األجنبية وزيادة الصادرات  ،واستيراد منتجات التكنولوجيا إلى

الصين  ،وكانت هذه المناطق خالية نسبيا من األنظمة البيروقراطية والتدخالت التي تعرقل النمو
االقتصادي

)) 2

 .وتمتعت ببعض السياسات التفضيلية االقتصادية مقارنة مع القوانين االقتصادية

الوطنية  .والمناطق االقتصادية الخاصة هي  :شنتشن  ،وتشوهاى  ،وشانتو في مقاطعة قوانغدونغ،
وشيامن في مقاطعة فوجيان

() 3

 .وأصبحت هذه المناطق محركات النمو لالقتصاد الوطني  .وعمل

دينغ على تقديم إصالحات إضافية ُ ،نفذت على مراحل ،أدت إلى تحقيق الالمركزية في صنع
السياسات االقتصادية في العديد من القطاعات  ،وخاصة التجارة ) . )4وكان االنفتاح في بداية
الثمانينات مقتص اًر على بعض األقاليم الرائدة في الجنوب " مقاطعة قواند ونغ "

()5

 .وضمن هذه

الفترة  ،وتحديداً في شهر ديسمبر  ، 1982اُعتمدت الخطة الخمسية السادسة (الخطة األولى تحت
قيادة دنغ شياو بينغ) .

) )1فرانسواز لومان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص82
)2) http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_economic_reform
)3) http://english.cri.cn/3126/2008/10/31/53s419804.htm&usg=ALkJrhhNUiTSU5XK_wzehFLCBfh5WZpDg
)4( http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_economic_reform
( )5فرانسواز لومان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص82
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الخطة الخمسية السادسة  1985 - 1980 :م -:
استغرق وضع هذه الخطة وقتا طويال  ،وكانت في البداية جزءا من منهاج الخطة العشرية

لتنمية االقتصاد القومي من  ، 1985 -1976واُتخذ قرار حول تجنيد كل أبناء الشعب ليناضل في

سبيل تحقيق الخطة  .وكانت هذه الخطة أكثر شموال بالمقارنة مع سابقاتها  .حيث جعلت االقتصاد
القومي الصيني يسلك طريق التنمية السليمة بخطوات ثابتة أثناء اإلصالح .

وهدفت هذه الخطة إلى ما يلي

() 1

:

 - 1تحقيق متوسط معدل نمو سنوي قدره  %5بالنسبة للمنتجات الصناعية والزراعية.

 - 2الحفاظ على المعروض ونوعية المنتجات االستهالكية وفقاً لنمو القدرة الشرائية االجتماعية
والتغيرات في هيكل االستهالك  ،والحفاظ على استقرار أسعار السوق .

 - 3تخفيض استهالك المواد بقوة  ،خاصة استهالك الطاقة  ،والحفاظ على اإلنتاج وفقاً لتوافر
الموارد .

 - 4تنفيذ استكمال المشاريع التكنولوجية ،مع توفير الطاقة حسب األولوية ،وجمع رأس المال الالزم
لتعزيز بناء مشاريع الطاقة الرئيسة واالتصاالت في إطار التحضير للخطة الخمسية السابعة .

 - 5تنظيم القوة العلمية والتكنولوجية  ،لحل المشكالت العلمية والتكنولوجية الرئيسة  .وتعزيز تطبيق
التكنولوجيات الجديدة  ،وتطوير التعليم والعلوم والثقافة لبناء الحضارتين الروحية والمادية .

 - 6تعزيز بناء الدفاع الوطني وبناء صناعة الدفاع الوطني  ،وتعزيز القوة الدفاعية .

 - 7زيادة العائدات االقتصادية من خالل تطوير اإلنتاج  ،وتدبير رأس المال  ،من أجل زيادة

إيرادات الحكومة ومن ثم زيادة اإلنفاق على البناء االقتصادي والثقافي  ،وتأمين التوازن بين

اإليرادات والنفقات المالية واالئتمان .

 - 8تطوير االقتصاد والتجارة  ،وتوظيف االستثمار األجنبي بفاعلية  ،وادخال التكنولوجيا المتقدمة
بنشاط لتلبية االحتياجات المحلية .

 - 9فرض رقابة صارمة على الزيادة السكانية  ،والتنظيم الجيد لتوظيف األيدي العاملة  ،ومواصلة

تحسين الحياة المادية والثقافية للشعب على حد سواء على أساس نمو اإلنتاج والكفاءة اإلنتاجية

 - 10تعزيز جهود حماية البيئة.
حققت الخطة إنجازات كبيرة وكانت نتائجها كما يلي (: )2
 - 1حافظ االقتصاد القومي على نمو ثابت ومستقر  .حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج
)1( http://China.org.cn
)2( http://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm
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الصناعي والزراعي  .%11وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي  778مليار يوان عام ، 1985
مما يدل على معدل زيادة قدرها  %10سنوياً بعد حساب التضخم .

 - 2منذ عام  1985ارتفع حجم اإلنتاج من المنتجات الرئيسة بشكل كبير ،بالمقارنة مع تلك لعام
 ، 1980حيث شهد عام  1985نمو  %26.1على الصلب  ٪37.1 ،للفحم % 35.8 ،
لتوليد الكهرباء  % 17.9 ،للنفط الخام  % 92.8 ،للقطن  ،وبمعدل نمو سنوي قدره

 % 21.4للحبوب .

 - 3تحقق تقدم في بناء البنية التحتية واإلصالح  .حيث بلغ إجمالي االستثمارات في األصول
الثابتة للمؤسسات المملوكة للقطاع العام  530مليار يوان ( 380مليار يوان من الممتلكات

الثابتة الجديدة)  .وتم بناء وتشغيل  496مشروعا كبي اًر ومتوسطاً ،وانجاز  200ألف مشروع
للتجديد واإلصالح التكنولوجي .

-4

تحسن الوضع المالي سنويا  .حيث َنمت العائدات المالية بمتوسط قدره  15.9مليار يوان
سنوياً ،أي بزيادة  %12سنويا  ،محققة بذلك التوازن بين اإليرادات الضريبية والنفقات .

 - 5ظهر وضع جديد لالقتصاد والتجارة الخارجية والتبادل التكنولوجي  ،وارتفع مركز الصين في
حجم الصادرات من المركز الـ 21عام  1980إلى المركز الـ  10عام  1984عالمياً .

 - 6شهدت أعمال العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة ازدها ار .وازداد دخل السكان بحجم كبير،
وتحسن مستوى معيشتهم بصورة ملحوظة .
وفي فترة الخطة الخمسية السادسة  ،واجهت تنمية االقتصاد القومي بعض المشكالت
والصعوبات  ،خاصة في الفترة األخيرة منها .وفي وضع تحسن الوضع االقتصادي  ،كان حجم
االستثمار في الممتلكات الثابتة أكبر مما ينبغي  ،وازدادت أموال االستهالك زيادة فائقة الحد  ،وكان

إصدار النقود مفرطا ،األمر الذي أثر في النمو االقتصادي .

المرحلة الثانية  :سياسات اإلصالح خالل الفترة 1988 -1984م.
خالل هذه الفترة  ،واصل دينغ سياسة السير في اإلصالحات األولية والزراعية .وانتقلت عملية

إصالح النظام االقتصادي من الريف إلى المدن في عام  ، 1984واستمرت الرقابة على شركات
القطاع الخاص ابتداء من  ، 1986وأجرت الصين اإلصالح في المؤسسات اإلنتاجية التابعة للملكية

العامة  ،وحتى الوقت الحاضر فقد تم ادخال نظام المساهمة إلى أكثر من  %50من المؤسسات

اإلنتاجية الحكومية الهامة  ،وأُجري اإلصالح في الملكية في أكثر من  %90من المؤسسات اإلنتاجية
المتوسطة والصغيرة  ،وتراجع التخطيط  ،واتسع نطاق االقتصاد التجاري بحيث أن في نهاية تسعينيات
القرن العشرين أصبح االقتصاد يعمل بنظاميـن  .وفي عام  1988طرح دنغ شياو بينغ نظريته

المشهورة وهي  " :العلوم والتكنولوجيا يمثالن قوة اإلنتاج األولي " مما دشن مرحلة اإلصالح في نظام
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العلوم والتكنولوجيا وساعد على تحويل نتائج البحوث العلمية إلى سلع وتم توسيع سوق التكنولوجيا .

وضمن هذه الفترة وتحديداً في شهر سبتمبر  ،1985اعتُمدت الخطة الخمسية السابعة (الثانية تحت
قيادة دنغ شياو بينغ ) .
الخطة الخمسية السابعة  1990-1986 :م :
في بداية تنفيذ هذه الخطة الجديدة ،وضعت الدولة خطة شاملة لالقتصاد والتنمية االجتماعية،

وكان ذلك المرة األولى في تاريخ االقتصاد المخطط االشتراكي بالصين .
وتضمنت المبادئ األساسية للخطة الخمسية السابعة ما يلي

()1

:

 - 1التمسك باإلصالح في المقام األول ،ليتناسب مع البناء  ،ويدفع بعضهما بعضا.
 - 2الحفاظ على التوازن األساسي بين إجمالي العرض والطلب  ،والحفاظ على التوازن المالي
والقروض والموارد والنقد األجنبي للدولة والتوازن الشامل بينها.

 - 3التمسك برفع العائدات االقتصادية  ،ورفع نوعية المنتجات خاصة  ،والمعالجة الصحيحة
للعالقات بين العائدات االقتصادية والسرعة والنوعية والكمية.

 - 4التكيف مع تغير هيكل الطلب في المجتمع ومتطلبات التحديث االقتصادي  ،والى مزيد من
-5

تعديل الهيكل الصناعي .

تنظيم حجم االستثمارات في الممتلكات الثابتة  ،وتعديل هيكل االستثمار ،وتسريع بناء مشاريع

الطاقة  ،واالتصاالت السلكية والالسلكية وصناعات المواد الخام .

 - 6تركيز البناء في التحديث التقني للمؤسسات الموجودة  ،وتوسيع المشاريع القائمة لزيادة اإلنتاج.
 - 7تعزيز تطوير العلوم والتعليم  ،ودفع التقدم العلمي والتكنولوجي ،واإلسراع بتنمية العقول.

 - 8التمسك بمزيد من االنفتاح على الخارج ،والجمع بين النمو االقتصادي المحلي والتوسع
-9

الخارجي في التبادالت االقتصادية والتكنولوجية .

زيادة تحسين الحياة المادية والثقافية ألبناء الحضر والريف على أساس تطوير اإلنتاج ورفع

العائدات االقتصادية .

 - 10تعزيز بناء الحضارة الروحية االشتراكية جنباً إلى جنب مع بناء الحضارة المادية .
 - 11التمسك بروح الكفاح المرير وبناء البالد بأسلوب مجتهد ومقتصد .

وكانت األهداف المحددة للتنمية االقتصادية المنصوص عليها في الخطة كالتالي :على أساس

مواصلة رفع العائدات االقتصادية ،وفي فترة السنوات الخمس يتوجب :

)1( http://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm
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 - 1زيادة الناتج القومي الصناعي واإلنتاج الزراعي بنسبة  ٪38في غضون خمس سنوات  ،أو

بمعدل سنوي متوسط قدره  ،٪6.7والناتج الزراعي اإلجمالي بنسبة  ٪4سنويا ،واجمالي الناتج

الصناعي بنسبة .٪7.5

 - 2زيادة الناتج القومي اإلجمالي بنسبة  ٪44في غضون خمس سنوات  ،أو بمعدل سنوي متوسط
قدره .٪7.5

 - 3وكان من األهداف الرئيسة إلنتاج المنتجات الصناعية والزراعية بحلول عام  1990بين 425
و  450مليون طن من الحبوب 4.25 ،مليون طن من القطن  ،و 550مليار كيلو وات من

الكهرباء  1 ،مليار طن من الفحم الخام  150 ،مليون طن من النفط الخام  ،وبين  55و 58
مليون طن من الصلب  9.4 ،مليار طن للبضائع المشحونة .

 - 4زيادة االستثمار في األصول الثابتة ليبلغ  1296مليار يوان ،ومن المتوقع أن تنمو بمقدار
 600مليار يوان .

 - 5زيادة التجارة الخارجية بنسبة  ٪ 35في غضون السنوات الخمس ،وتوسيع حجم توظيف
االستثمار األجنبي  ،واستقدام التكنولوجيا األجنبية المتقدمة  .كذلك تم وضع أهداف لزيادة

االستهالك الفعلي لكل من سكان الحضر والريف بنسبة  ٪ 5في السنة  .وفي الوقت نفسه

الحفاظ على التوازن األساسي بين الميزانية الوطنية  ،المادية ،واالئتمان والعمالت األجنبية

 - 6تعميم نظام التعليم اإللزامي لمدة  9سنوات تدريجيا  ،واعداد  5ماليين متخصص من الدرجة
العالية في السنوات الخمس ،بزيادة ضعف عن عددهم في فترة الخطة الخمسية السادسة.

المرحلة الثالثة  :تجميد اإلصالح خالل الفترة -:1991 -1989
في خريـف عام ، 1988وألجل مواجهة ارتفاع معدالت التضخم ،جمدت الحكومة الصينيـة

اإلصالحات ،وفرضت الرقابة من جديد على األسعار .وبعد أزمة شهر حزيران  ،1989صاحب هذه

اإلجراءات خطاب أيديولوجي وصرامة سياسية .جعلت التغيرات االقتصاديـة الجارية منذ العام 1978
موضوع اختصام  .عندئذ شهدت اإلصالحات االقتصادية فترة من التوقف  ،لكن في نهاية األمر،
أصبح هناك قناعة أن ما حصل من تغييـرات ال عودة عنها .ذلك أن المزارعين والسلطات الصينية

المحلية ،وخاصة سلطات المناطق الساحلية  ،التي حظيت بهامش من المناورة االقتصاديـة  ،قاوموا

كل عودة إلى الوراء .وفي المقابل وجه انهيار االتحاد السوفيتي نهاية عام  1991صفعة مصيرية

للمحافظين ،حيث أدى إلى قناعـة القادة الصينيين قناعة تامة بأن شرعية الحكومة في الصين تقوم
على ازدهار االقتصاد وتحسين مستـوى معيشة الصينييـن  .وسارت االمور بعد ذلك
()1

اإلصالحيين

.

( )1فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 83
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لصالـح

الخطة الخمسية الثامنة 1995-1991 :م

()1

.

ُوضعت الخطة الخمسية الثامنة في ديسمبر عام  ، 1990وتم الموافقة عليها من قبل المجلس
الوطني السابع لنواب الشعب في مارس  . 1991فدخل اإلصالح واالنفتاح وبناء التحديثات بالصين
مرحلة جديدة  ،وتميزت هذه الخطة في كونها بداية مرحلة جديدة في تطور الصين  .والنمو المستديم
والسريع لالقتصاد القومي  .وكان أعظم إنجاز في فترة الخطة الخمسية الثامنة هو تحقيق الهدف

االستراتيجي المراد تحقيقه عام  ، 2000والمتمثل في زيادة إجمالي الناتج المحلي أربعة أضعاف عما
كان عليه في عام  .1980فقد تم تحقيق ذلك الهدف قبل موعده بخمس سنوات  .حيث بلغ في عام

 1995إجمالي الناتج المحلي  5760مليار يوان  4.3( ،أضعاف عما كان عليه في عام ، )1980
األمر الذي اُعتبر معلما مهماً في تاريخ التنمية االقتصادية الصينية .

وفي فترة هذه الخطة  ،ازدادت كمية أهم المنتجات بالصين بخطوات ثابتة  .حيث احتلت كمية

إنتاج الفحم  ،واإلسمنت  ،والمنسوجات القطنية  ،وأجهزة التلفاز ،والحبوب الغذائية  ،واللحوم  ،المركز
العالمي األول  .وكمية إنتاج الفوالذ واأللياف الكيماوية احتلت المركز العالمي الثاني .وكمية توليد
الكهرباء جاءت في المركز العالمي الثالث .

في هذه الفترة أيضاً بلغت سرعة النمو االقتصادي الصيني نحو  %11سنويا  ،بارتفاع نحو

 %4عن فترة الخطة الخمسية السابعة .ويبين اإلحصاء أنه أثناء تنفيذ الخطط الخمسية الثمانية ،
كانت الخطة الخمسية الثامنة أسرعها في النمو وأقلها تقلبا  .وبلغ إجمالي االستثمار في الممتلكات

الثابتة خالل هذه الفترة  3890مليار يوان  ،بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  ، %17.9بارتفاع قدره

 %13.6عن فترة الخطة الخمسية السابعة  ،وبارتفاع  %22.9سنويا لالستثمارات المملوكة للدولة ،
وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط نمو  ٪4.1في فترة الخطة الخمسية السابعة  .وتم أيضاً بناء

وتشغيل  845مشروعاً من مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمتوسطة الحجم  ،وانجاز نحو 374

مشروعا من مشاريع االبتكار التقني  .مما زاد من المستوى التكنولوجي لوحدات اإلنتاج الرئيسة
ومستوى تجهيز المؤسسات والقدرة التنافسية في السوق  .كذلك تم بناء  5800كم من الخطوط الرئيسة

للسكة الحديدية  ،و 3400كم من الخطوط المزدوجة لها ،و 2600كم من السكة الحديدية الكهربائية ،
و 105آالف كم من الطرق العامة  ،منها أكثر من  1600كم من الطرق السريعة  ،وازدادت قدرة
الشحن والتفريغ للموانئ  138مليون طن  ،وتم بناء  12مطا ار جديدا  ،ومد  100ألف كم من

الخطوط الرئيسة للكابالت الضوئية الطويلة المسافة ،وازداد إجمالي سعة سنتراالت الهاتف 589.8
مليون هاتف  ،وزيادة  75مليون كيلو وات لقدرة توليد الكهرباء  ،وازدياد القوة الكهربائية  %9سنويا.

)1( http://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm

[]71

وخالل فترة الخطة الخمسية الثامنة  ،وكان معدل نمو الناتج السنوي  %4.1للزراعة % 17.3 ،

للصناعة  % 9.5 ،للخدمات .

حقق إصالح النظام االقتصادي اختراقا  ،حيث بدأ تشغيل النظام المالي الجديد الذي يعتمد على

تقسيم أنواع الضرائب  ،والنظام الضريبي الجديد يتخذ من ضريبة القيمة المضافة القوام الرئيسي له.

وتحقق الفصل األولي بين أعمال البنوك السياسية وأعمال البنوك التجارية  ،وتم توحيد سعر الصرف
بسالسة  ،وأقيم إطار للتحكم وتعديل االقتصاد العام  ،وتعزز دور السوق في توزيع الموارد  ،وتشكل
وضع تكون الملكية العامة القوام الرئيسي فيه ويعمل على تنمية العناصر االقتصادية المتنوعة معا .

توسع مجال وحجم االنفتاح على الخارج  ،وتشكل الوضع العام لالنفتاح على الخارج الممتد من

المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية  ،ومن صناعات التصنيع العامة إلى الصناعات األساسية
واإلنشاءات األساسية .وتم تنمية منطقة دلتا نهر اليانغتسي المهمة للتوزيع اإلقليمي لالنفتاح على

الخارج  .وتجاوز عدد المحافظات والمدن الصينية المنفتحة على الخارج  ، 110وأقيمت مجموعة

كبيرة من مناطق التنمية االقتصادية ومناطق التجارة الحرة  .وتطورت التجارة الخارجية بسرعة .

حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية  1014.5مليار دوالر أمريكي  ،بارتفاع الضعف عن فترة

الخطة الخمسية السابعة  ،بزيادة  %19.5سنويا  ،بارتفاع عن فترة الخطة الخمسية السادسة %12.8
وفترة الخطة الخمسية السابعة  . %10.6وتجاوزت قيمة الصادرات  100مليار دوالر أمريكي سنويا ،
وتحولت نسبتها في التجارة العالمية من  %1.6في فترة الخطة الخمسية السابعة إلى  % 3في عام

 ،1995واحتلت قيمة التجارة الخارجية الصينية المركز الحادي عشر بالعالم  ،وبلغ احتياطي النقد
األجنبي للدولة 73.6مليار دوالر أمريكي  ،بزيادة  5.6أضعاف عما كان في نهاية فترة الخطة

الخمسية السابعة ( 11.1مليار دوالر)  .واستمر التحسن في مستوى معيشة أبناء الحضر والريف .

حيث بلغ معدل دخل الفرد  1578يوان لسكان الحضر ،حيث ارتفع من  % 3.7في فترة الخطة
الخمسية السابعة إلى  % 7.7سنويا  .وبلغ إجمالي قيمة بيع البضائع بالمفرق  6727.5مليار يوان،

حيث ارتفعت من  % 3.3في فترة الخطة الخمسية السابعة إلى  10.6سنوباً  .وفي نهاية عام 1995
بلغت قيمة مدخرات سكان الحضر والريف نحو  3000مليار يوان  ،بزيادة أكثر من  2000مليار
يوان عن نهاية فترة الخطة الخمسية السابعة .

وفي فترة هذه الخطة تم بناء مساكن جديدة على مساحة  4.3مليارات متر مربع ،وبلغ متوسط

المساحة السكنية للفرد  20.5مت ار مربعا لسكان الريف  ،و 7.7أمتار مربعة لسكان الحضر .وازداد
عدد العاملين نحو  50مليونا ،منهم  37.4مليون في الحضر .وانخفض عدد الفقراء من  85مليون

في نهاية الثمانينيات إلى  65مليون  .وتم السيطرة على الزيادة السكانية في فترة الخطة الخمسية

الثامنة  ،وانخفضت نسبة الزيادة الطبيعية للسكان من  14.39في األلف عام  1990إلى 10.55
في األلف عام . 1995

[]71

المرحلة الرابعة  :سياسات اإلصالح خالل الفترة  1992إلى الوقت الحاضر.
في يناير ، 1992أثناء زيارة دينغ شياو بنغ لجنوب الصين  ،أرسل إشارة عن نهاية برنامج

التقشف  ،وبدأ العودة إلى اإلصالحات واالنفتاح مع التأكيد على مبدأ (اشتراكية جديدة ذات مالمح

صينية)  ،كما تم التركيز على العناصر االقتصادية الرأسمالية في برنامج اإلصالح االقتصادي (.)1
وفي العام نفسه  ،حدد مؤتمر الحزب الشيوعي ال اربـع عشر هدفاً جديداً هو "اقتصاد السوق

االجتماعي" .وتسارع تحرير األسعار  ،وتغلبت األسعار الحرة في نهاية عام ( 1992طالت  %80من
تجارة الجملة والمفرق)  .وفي نوفمبـر  ، 1993استأنفـت لجنة الحـزب المركزية إصالح منشآت القطاع
العام ،والعمل على تنوع أشكال ملكيتها مع التأكيد على دور القطاع العام الرئيس(.)2

وتأكدت في إطار هذا السياق إرادة الدولة في التحرر من التزام الحفاظ على منشآت القطاع

العام بدون ذكر اصطالح الخصخصة رسميـاً  .حيث قرر الحزب منذ عام  1993أن من الواجب

على الصين أن تحظى بـ " نظام منشآت عصري "  ،وأن تُحول منشآت القطاع العام إلى شركـات .
ووضع النظام الداخلي للشركات ذات المسؤوليـة
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في ينايرُ ،1994
المحدودة والشركـات المغفلـة ( ، )وجعل رأس مال الشركات مفتوحاً  ،وتم إنشاء نظام مصرفي حقيقي،
ونظام ضريبي  ،ونظام صرف العملة .

وفي عام  1995بدأت الصين سعيها الجاد لدخول منظمة التجارة العالمية واجراء مزيد من

اإلصالحات من أجل تحقيق ذلك  .حيث بدأت الدولة التحرر من االلتزام برأسمال قطاع الدولة في
العام  ، 1997وأال تحتفظ إال في عدد محدود من القطاعات االستراتيجية (احتكارات طبيعية  ،تقنيات

عالية)  .والتخلص من الصغيرة منها واإلبقاء على الكبيرة  .وحققت " خصخصـة الصغيرة " منها تقدماً

سريعـاً .فأغلقت المنشـآت الصغيرة األكثر عج اًز

()3

.

وفي نوفمبر  ، 2001أصبحت الصين أحدث عضو في منظمة التجارة العالمية  ،وأدى دخول

الصين إلى منظمة التجارة العالمية إلى انفتاحها انفتاحاً أوسع على السوق العالمية ،وشكل هذا
()4

االنفتاح وسيلة بيد القادة الصينيين للحفاظ على ديناميكية اإلصالحات

وقتنا الحاضر تم تنفيذ ثالث خطط خمسية للتنمية االقتصادية وهي كالتالي :

 .ومنذ عام  1996إلى

)1( http://vb.maharty.com/showthread.php?t=706
( )2فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص83
( )الشركة المغلقة  :هي شركة مساهمة ال يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة والحد األعلى مفتوح  ،ومعنى مغلقة أي يمنع دخول مؤسسين
جدد فيها لمدة ال تقل عن عامين أي مختصرة على المؤسسين .تطرح لالكتتاب العام ويكون ذلك عن طريق البنوك وتُدرج بالسوق بعد سنتان

( )3فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص86
( )4المصدر السابق  ،ص83
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الخطة الخمسية التاسعة  2000 -1996 :م -:
تعتبر الخطة الخمسية التاسعة أول خطة متوسطة وطويلة األجل في ظل اقتصاد السوق

االجتماعي  .وضعت لتغطي الفترة ما بين عام  1996إلى عام  ، 2000وتم اعتماد الخطة الخمسية

التاسعة في  28سبتمبر  1995ضمن الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي .
وشملت أهدافها الرئيسة ما يلي

()1

:

 - 1وضع حد أقصى لنمو السكان في عام  2000بزيادة نحو  300مليون نسمة عن عام .1980
 - 2زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي أربعة أضعاف بالمقارنة مع عام .1980
 - 3القضاء على الفقر أساسيا  ،وبلوغ معيشة أبناء الشعب مستوى الحياة الرغيدة .
 - 4اإلسراع ببناء نظام المؤسسات الحديثة .
 - 5إقامة اقتصاد السوق االجتماعي أوالً .

 - 6وأهم أهداف االقتصاد القومي والتنمية االجتماعية في عام  2010هي :تحقيق زيادة إجمالي
الناتج المحلي ضعفا عن عام  ،2000وتشكيل نظام اقتصاد السوق االجتماعي الكامل نسبيا.
كانت فترة الخطة الخمسية التاسعة حافلة باألحداث والتقلبات السريعة على الصعيد الدولي ،
وتمسكت الصين بسياستها الخارجية السلمية والمستقلة  ،وعملت جاهدة من أجل تحقيق الظروف

الدولية السلمية والمستقرة  ،خدمة لصالح البناء االقتصادي الصيني  .واستطاعت دبلوماسيتها الكاملة
الجهات والمرنة الواقعية تحسين الظروف الدولية للصين وترقية صورتها وتأثيرها في المسرح الدولي .

في يوليو عام  ، 1997انفجرت األزمة المالية اآلسيوية بشكل غير متوقع  ،وأحدثت تغي ار

مفاجئا للظروف االقتصادية العالمية  .بسبب الضغوط الناجمة عن تلك األزمة  ،ونقص الطلب

المحلي  .وكان في الصين االساسات األكثر سالمة من الدول التي ضربتها األزمة  :كان في الصين

 140مليار دوالر من احتياطي العمالت األجنبية في عام  " 1997فائضا تجاريا "  ،واستمرار في
تدفق االستثمارات األجنبية  ،ولم يكن لدى الصين كمية كبيرة من الديون قصيرة األجل األجنبية
واالستثمارات المالية التي يمكن سحبها فجأة من الدائنين األجانب مما يفقد ثقة المستثمرين  .وكان

تأثر الصين أساسا بسبب خفض قيمة عمالت الدول المجاورة  ،األمر الذي أدى إلى خفض القدرة

التنافسية لصادراتها  .وهي المرة األولى منذ أكثر من عقدين من الزمن التي انخفض فيها إجمالي قيمة
الصادرات عام  ، 1998ومع ذلك فإن الصين حافظت على فائضها التجاري وكمية كبيرة من

االستثمارات األجنبية .

)1( http://arabic.china.org.cn/arabic/222948.htm
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اجتهدت الحكومة الصينية في توسيع االنفتاح بال تزعزع ،بعد دراسة وتقدير التطورات الممكنة،

ووضعت سياسات للتعامل مع األزمة المالية اآلسيوية  ،تتكون من زيادة اإلنفاق الحكومي في بناء
البنية التحتية  ،وتعديل سرعة اإلصالحات في القطاعين الصناعي والمالي  .لتحفيز الطلب الكلي في

مواجهة انخفاض الصادرات  ،والقيام باالستثمار الحكومي بقيمة  1.2تريليون دوالر أمريكي على
مدى السنوات الثالث من  1998إلى  . 2000ورسمت سلسلة من إجراءات التعديل والتحكم الرامية

إلى زيادة الصادرات واجتذاب االستثمار األجنبي على أساس حفظ استقرار سعر الصرف للعملة

الصينية ونتيجة لذلك :كان معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في عام  1998بنسبة ٪7.8
بالمقارنة مع  8.9في المئة في العام السابق  .ومن المثير للدهشة بعض الشيء أن الصين لم تتبع

سياسة نقدية توسعية أكثر في عام  1998من أجل زيادة الطلب الكلي وتمويل بعض االستثمارات

الحكومية مع أن البالد كانت تعاني من االنكماش في األسعار وركود الطلب الخاص(.)1

شهدت فترة الخطة الخمسية التاسعة صدور أكثر سياسات االنفتاح وأكبر شوط قطعته الصين

في طريق االنفتاح  ،وشهدت أيضاً تعمق اإلصالح المستمر وتطور المجتمع الشامل  ،فقد أحرزت

اإلصالحات لنظام المؤسسات الحكومية ونظام اإلسكان والهيئات الحكومية تقدما جديدا  ،واستمرت
اإلصالحات للمجاالت المالية والتكنولوجية والطبية والتعليمية

في التعمق  ،وعرفت استراتيجية

" إنعاش البالد بالعلوم والتعليم " نجاحا بار از  ،وأحرز بناء الدفاع الوطني منجزات جديدة  ،وجرى

التعديل الهيكلي للصناعة والريف واالقتصاد الزراعي بسالسة  ،وحقق بناء الحضارة الروحية

االشتراكية والنظام القانوني والديمقراطية إنجازات مرضية .ودفعت عودة هونغ كونغ وماكاو إلى سيادة

الصين مسيرة توحيد الوطن السلمي إلى األمام  .وخالل هذه السنوات الخمس  ،نجحت الصين في

حل مشكالت الغذاء والكساء من حيث األساس لشعبها البالغ تعدادهم  1.2مليار نسمة  ،وتبديد أثر

اقتصاد الندرة تدريجيا  ،وتوفير السلع المعروضة المتنوعة  .هذا وتوسعت المناطق المفتوحة من
()2

سواحل الصين إلى أعماقها الشاسعة مما رفع الستار عن تنمية الغرب الكبرى

.

الخطة الخمسية العاشرة  2005 -2001 :م-:
تعتبر الخطة الخمسية العاشرة أول خطة ضخمة في القرن الجديد  ،وكانت األهداف األساسية
()3

المحددة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في فترة هذه الخطة هي

:

 - 1أن يبلغ معدل النمو االقتصادي السنوي نحو  %7تقريباً.

 - 2أن يصل الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  2005إلى 12.500مليار يوان  ،محسوبة
)1( http://www.ejtemay.com
)2( http://www.rmhb.com.cn/chpic/htdocs/rmhb/arb/2000-2a/juwu.htm
)3( http://arabic.china.org.cn/archive2006/txt/2002-12/26/content_2054684.htm
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بأسعار عام  ،2000ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  9400يوان .

 - 3أن يبلغ في فترة السنوات الخمس عدد العمالة بالحضر والعمالة التي تنتقل من الريف إلى
الحضر  40مليونا ،وبالتالي السيطرة على معدالت البطالة المسجلة بالحضر على نحو .%5

 - 4المحافظة على استقرار األسعار ،والحفاظ على التوازن بين اإليرادات والنفقات الدولية .
 - 5تحسين وترقية الهيكل الصناعي ،وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للصين.
 - 6تحقيق نمو في الصناعات األولى والثانية والثالثة

()

في الناتج المحلي اإلجمالي  ٪13و٪51

و ٪36على التوالي  ،وتشكل نسب العاملين بها  %44و %23و %33على التوالي من

مجموع عدد العاملين في البالد .

 - 7رفع مستوى المعلوماتية  .واستمرار إكمال منشآت البنية التحتية  .والسيطرة الفعالة على اتساع
فجوة التنمية بين المناطق المختلفة  .وزيادة مستوى التحول الحضري .

 - 8رفع نسبة المخصصات المالية للبحوث والتنمية في عام  2005إلى أكثر من  ٪1.5في

الناتج المحلي اإلجمالي ،وتعزيز قدرة االبتكار العلمي والتكنولوجي  ،وتسريع التقدم التكنولوجي.
وأن تصل نسبة قبول التالميذ في المدارس اإلعدادية أكثر من  ، ٪90وتصل نسبة قبول

الطالب في المرحلة الثانوية والعالية حوالي  ٪60و ٪15على التوالي تقريبا .

 - 9السيطرة على سرعة زيادة السكان الطبيعية في حدود  7في األلف ،لكي ال يزيد تعداد السكان
عن  1.33مليار نسمة في عام . 2005

 - 10رفع نسبة تغطية الغابات إلى  ، ٪18.2ونسبة التشجير بالمدن إلى  ٪35وتحسين نوعية البيئة
في المدن واألرياف ،وتقليل كمية صرف المواد الملوثة الرئيسة بنسبة  ٪10عن عام .2000

واحراز نتائج ملحوظة في توفير الموارد وحمايتها .

 - 11زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل لسكان المدن والبلدات ودخل الفالحين الصافي في
األرياف نحو  . ٪5وازدياد معدل نصيب الفرد من المساحة السكنية إلى  22مت ار مربعا ،

وبلوغ نسبة تغطية التلفزيونات السلكية إلى  ٪ 40في عام  ، 2005وارتفاع الخدمات الصحية

في المدن واألرياف بصورة متزايدة وتوفير حياة ثقافية متزايدة للشعب .
وكانت نتائج هذه الخطة كالتالي :

 - 1تحسن الهيكل االقتصادي الصيني  .حيث تحقق هدف بلوغ نسبة القيمة المضافة للصناعات
األولى والثانية والثالثة في الناتج المحلي اإلجمالي الصيني  %13و %51و % 36على

التوالي في عام  . 2005وفي نفس العام بلغت نسبة القيمة المضافة للصناعة غير الزراعية
 % 85.1ونسبة القيمة المضافة للزراعة  .%14.9وهذه المؤشرات والنسب دليل واضح على
( )المقصود بالصناعات االولى والثانية والثالثة على التوالي هي  :الزراعة  ،والصناعة  ،والخدمات .
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قدرة الصين في تسريع عمليات تصنيعها .

 - 2حققت الصين تغيرات زراعية كبيرة ضمن هذه الخطة  ،حيث أجريت تجارب اصالح شامل
لنظام التعليم اإللزامي ونظام المالية في األرياف  ،إضافة إلى تعميق إصالح نظام تداول

الحبوب الغذائية  ،ودفع تطوير مؤسسات الحبوب الغذائية ونظام االراضي في االرياف  ،مما

أدى إلى تثبيت مكانة الزراعة وانتاج الحبوب الغذائية  ،وتحسين أوضاع الفالحين .

 - 3نفذ أكبر مشروع في تاريخ الصين لتعبيد الطرق العامة في االرياف خالل فترة الخطة  .حيث
ازداد طول الطرق العامة حوالي  5آالف كيلومتر سنويا .وواصل الطيران المدني الصيني

الحفاظ على زيادة مزدوجة الرقم  .وبنهاية عام  2005بلغ حجم نقل الركاب أكثر من 130
مليونا .واحتلت الصين المركز األول في العالم من حيث الهواتف الثابتة والهواتف المحمولة

ومستخدمي االنترنت ،مع تنفيذ مشروع شبكة طرق أساسية وطنية .ودخلت إلى الموكب المتقدم

العالمي في مجال بناء الجسور مع احتالل المركز األول في العالم من حيث حجم الشحن

والتفريغ بالموانئ والحاويات  ،في حين نفذت بعض المشروعات الرئيسة مثل مشروع المضائق

الثالثة الذى حقق أهداف تخزين المياه والمالحة وتوليد الكهرباء في عام  . 2003وفي عام

 2004دخلت  11مجموعة مولدات كهربائية إلى طور التشغيل مع زيادة سعة  7.7ماليين

كيلوواط  .وفي نهاية عام  2004دخل مشروع األنابيب لنقل الغاز الطبيعي من غرب الصين

إلى شرقها طور التشغيل  ،مع تنفيذ مشروع نقل المياه من جنوب الصين إلى شمالها .

 - 4سارت صناعة التكنولوجيا العالية والجديدة الصينية على مسار تطور سريع خالل فترة الخطة.
حيث شهدت نسبة صادرات التكنولوجيا العالية والجديدة في إجمالي الصادرات الصينية ازديادا
تدريجيا ،و الصناعة االستراتيجية الصينية حققت منجزات عظيمة ايضا .

 - 5شهدت التجارة الخارجية الصينية تغيرات مهمة خالل فترة الخطة ،وانتقلت من االهتمام بالكمية
إلى االهتمام بالجودة  ،مع تحسين هيكل الصادرات ورفع قدرتها على المنافسة الدولية  .في
حين نفذت الصين استراتيجية الخروج إلى العالم لتشجيع المؤسسات الصينية إلقامة مصانع

في الخارج وتصدير منتجات إلى الخارج وزيادة قدرتها على المنافسة في األسواق العالمية (.(1

 - 6خالل فترة الخطة في نوفمبر من عام  ، 2001أعلن في مؤتمر الدوحة االقتصادي عن

انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية بعد جهود استمرت خمسة عشر عاماً لتعجيل وتفعيل

سرعة نموها االقتصادي  ،والوصول بمنتجاتها لمستوى منافس للواردات الخارجية  ،بعد
قيامها بتحديث قاعدتها الصناعية المختلفة

()2

.

)1( http://arabic.people.com.cn/31659/4086129.html
)2( http://vb.maharty.com/showthread.php?t=706
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الخطة الخمسية الحادية عشرة 2010 -2006 :م-:
()1

وكانت األهداف الرئيسة المحددة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في فترة هذه الخطة كالتالي
-8

:

زيادة سنوية للناتج المحلي اإلجمالي مقدارها  %7.5على مدى السنوات الخمس المقبلة
من  18.2تريليون يوان في عام  2005حتى  26.1تريليون يوان في عام . 2010

-2

زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ٪6.6سنويا من  13985يوان في عام

-3

ارتفاع حصة قيمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي من  ٪40.3في عام 2005

-4

زيادة حصة العمالة في قطاع الخدمات من  ٪31.3إلى  ٪35.3في عام .2010

-5

 2005إلى  19270يوان في عام . 2010
إلى  ٪43.3في عام . 2010

زيادة حصة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي من  ٪1.3في عام

 2005إلى  ٪2في عام . 2010

-6

زيادة معدل التحضر من  ٪43في عام  2005إلى  ٪47في عام . 2010

-1

استهالك المياه لكل وحدة من القيمة الصناعية بنسبة  ٪30في غضون خمس سنوات .

-9
-7

استهالك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ٪20في غضون خمس سنوات.
تخفيض التلوث بنسبة  ٪10في غضون خمس سنوات .

 -80ارتفاع معامل االستخدام الفعال لمياه الري من  ٪0.45عام  2005إلى  ٪0.5في عام
.2010

 -88ارتفاع معدل االستخدام الشامل للنفايات الصناعية الصلبة من  ٪55.8في عام  2005إلى
 ٪60في عام . 2010

 -82تخفيض مجموع مساحة األراضي المزروعة من  122مليون هكتار في عام  2005إلى
 12مليونا في عام . 2010

 -83زيادة تغطية الغابات من  ٪18.2في عام  2005إلى  ٪20في عام . 2010
 -84زيادة الوظائف الجديدة إلى  45مليون وظيفة في خمس سنوات .

 -85زيادة معدل البطالة في المناطق الحضرية من  ٪4.2عام  2005إلى  ٪5في عام .2010
 -86زيادة نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف لسكان الحضر بنسبة  ٪5سنويا في غضون
خمس سنوات ،من  10493يوان في عام  2005إلى  13390يوان في عام .2010

 -89زيادة في صافي دخل الفرد من سكان الريف بنسبة  ٪5سنويا في غضون خمس سنوات ،
من  3255يوان في عام  2005إلى  4150يوان في عام . 2010

)1( http://english.gov.cn/2006-03/06/content_219504.htm&usg=ALkJrhiZfGQBoYd2Ywa1ZOCB6xQWWUX-eQ
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شكل رقم (  ) 3-2يوضح

النمو المستهدف ضمن الخطة الخمسية الحادية عشر

Sources: Central People's Government of the People's Republic of China, IMF; as of

03/05/2012. IMF estimated growth rates are based on constant 1990 prices in Chinese yuan

نجحت الصين في تحقيق الهدف من خطتها التنموية الخمسية الحادية عشرة وكانت نتائجها كالتالي:
 - 1حققت الصين زيادة سريعة مستقرة في االقتصاد وارتفاعاً كبي اًر في القوة الشاملة الوطنية ،خالل

السنوات الخمس الماضية  .وأشارت اإلحصاءات من "مصلحة الدولة لإلحصاء"  ،إال أنه في

فترة ( )2010 - 2006ازداد الناتج الوطني اإلجمالي  ، %11.2متجاو اًز سرعة زيادة

االقتصاد العالمي في الفترة نفسها ،ومتخطياً  1.4نقطة مئوية عن سرعة زيادته في فترة الخطة

الخمسية العاشرة ( 2001إلى  ، )2005وهذه الفترة هي إحدى أكثر الفترات سرعة منذ بداية

اإلصالح واالنفتاح  ،وأشارت اإلحصاءات إلى أنه في العام  2010بلغ إجمالي الناتج الوطني

 39تريليوناً و 798.3مليار يوان  ،بزيادة  % 69.9عن العام  ، 2005لتصبح الصين ثاني
أكبر اقتصاد في العالم بعد الواليات المتحدة

()1

.

 - 2وفي فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة ،دفعت سرعة نمو االقتصاد نحو زيادة مستقرة في

اإليرادات المالية الوطنية  ،وقدمت زيادة اإليرادات المالية الوطنية ضمان تدفق األموال في
مجاالت التعليم والطب والضمان االجتماعي  ،وتعزيز قوة الحكومة لتنسيق توزيع الدخل .

 - 3في السنوات الخمس الماضية ،شهدت نسبة مساهمة الطلب الداخلي في الزيادة االقتصادية

ارتفاعاً كبي اًر .وبالمقارنة مع العام  ، 2005ارتفعت هذه النسبة  15.2نقطة مئوية في العام
)1( http://arabic.news.cn/economy/2011-03/05/c_13762614.htm

[]78

الماضي .وفي الفترة نفسها ،شهدت صناعة الخدمات تطو اًر سريعاً.

 - 4شهدت صناعة الخدمات تطو ار سريعا  .وبالمقارنة بفترة الخطة الخمسية العاشرة ،ازدادت
الصناعة الثالثة  % 11.9سنوياً  ،وتسارعت  1.4نقطة مئوية.

 - 5مع التنمية االقتصادية واإلسراع بخطوات التمدن في العام  ،2009بلغت نسبة تعداد السكان
في مدن وقرى الصين من إجمالي السكان  ،% 46.6بارتفاع  % 3.6عن العام .2005

 - 6أشارت اإلحصاءات إلى أنه في السنوات الخمس الماضية ،أكملت الصين إنفاق 22.1

تريليون يوان في بناء منشآت البنية التحتية في المدن والقرى الصينية ،بزيادة  % 21.8سنوياً،

ومنها استثمار  2268.8مليار يوان في بناء خطوط سكك الحديد بزيادة  % 46سنوياً.

 - 7ازدادت االستثمارات في مجاالت المواصالت العامة  ،والري  ،والبيئة  ،وادارة المرافق العامة ،

والزراعة ،والطاقة  ،واستخراج الفحم نحو  %30سنوياً  .وفي الفترة ذاتها  ،ازداد حجم إنتاج

الحبوب في الصين  %2.5سنوياً  ،محققاً زيادة في إنتاج الحبوب خالل سبع سنوات متتالية .
وازدادت خطوط سكك الحديد في الصين إلى 91ألف كم  ،من  75ألف كم عام .2005

 - 8بينت اإلحصاءات أنه في فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة ،شهدت تجارة الواردات

والصادرات توسعاً مستم اًر  .حيث بلغ إجمالي واردات وصادرات البضائع في البالد 2972.8
مليار دوالر أمريكي عام  ، 2010بزيادة 1.09ضعف عن العام  . 2005وخالل السنوات

األخيرة  ،احتل إجمالي الواردات والصادرات الصينية المرتبة األولى في العالم  ،وبذلك تجاوزت
الصين ألمانيا في صادرات البضائع لتتبوأ المركز األول بالعالم في العام  . 2009واحتلت

واردات البضائع المركز الثاني في العالم بعد الواليات المتحدة .

 - 9خالل سنوات الخطة ،عملت الصين على تحسين أحوال معيشة الشعب والضمان االجتماعي.

حيث ازداد عدد أفراد التشغيل في المدن واألرياف الصينية إلى  779.95مليون شخص نهاية

 ،2009من  758.25مليون شخص في نهاية عام  . 2005وفي الفترة نفسها ،شهد الدخل
العائلي لسكان المدن واألرياف في الصين ازدياداً سريعاً .وفي العام الماضي ،بلغ معدل نصيب

الفرد من الدخل في المدن والقرى الصينية  19109يوان  ،بزيادة  %82.1عن العام ، 2005

كما بلغ معدل نصيب الفالح من الدخل في األرياف الصينية  5919يوان  ،بزيادة .%81.8

 - 10في العام  ، 2008نجحت الصين في استضافة دورة األلعاب األولمبية الصيفية  ،و"معرض

إكسبو العالمي" في شنغهاي عام  ،2010ما أدى إلى توسيع قوة التأثير الصيني في العالم(.)1

)1( http://alrroya.com/node/121846
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ومن خالل أحداث وانجازات الخطة الخمسية الحادية عشرة يتضح للباحث أن هناك انسجاماً وتناسقاً

بين األهداف المرجوة والنتائج المتحققة  ،وبالنظر إلى النتائج المترتبة على سياسة السوق االشتراكي
واالقتصاد االجتماعي  ،فإن التوازن ما زال قائماً بين أهداف وآليات السوق من ناحية  ،والجانب

االجتماعي للسياسات االقتصادية من ناحية أخرى  .حيث إن الخطة هدفت وأنجزت رفع مستويات

المعيشة خاصة في األرياف والقرى وفي نفس الوقت قلصت الفروق بين المناطق الحضرية والمناطق

الريفية في مستوى الدخول والتوظيف والعلوم المصرفية  ،وحافظت على النسب المتعارف عليها عالمياً

في التضخم والبطالة وفقاً للمفهوم الكنزي التقليدي .

الخطة الخمسية الثانية عشرة  2015 -2011:م
تركزت الخطة الخمسية الثانية عشرة على تحقيق لم يسبق له مثيل  .توازن جديد  -من حيث
النمو االقتصادي وتوزيع الدخل  -في محاولة لتضييق الفجوة بين األغنياء والفق ارء

() 1

 .والواقع أن

الخطة الخمسية الثانية عشرة قد تشكل نقطة تحول استراتيجية ـ تبشر بتحول الصين من نموذج

المنتج الذي حقق نجاحاً كبي اًر طيلة األعوام الثالثين الماضية إلى مجتمع استهالكي مزدهر.
األهداف الرئيسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية خالل السنوات الخمس القادمة -:
-8

الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وسريع نسبيا  %7 ،سنويا في المتوسط كما يتضح من
الشكل (  ) 3-2وبمعدل أقل نصف درجة مئوية عن ما كان مستهدفاً ضمن الخطة الخمسية

الـ .11

-2

تحقيق تنمية رئيسية في إعادة الهيكلة االستراتيجية لالقتصاد .

-3

توسيع الطلب المحلي واالستهالك على وجه الخصوص  .ويتوقع أن يرتفع االستهالك من

-4

 %35.1حالياً إلى نحو  %55-50من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  2015بالمقارنة
مع الواليات المتحدة األمريكية حالياً  %71والب ارزيل  ، %63والهند . %54

تحقيق نمو سنوي  ،بواقع  %7في الدخل القابل للتصرف للفرد في المدن  ،والدخل الصافي

للفرد في األرياف  ،في فترة الخطة  ،لدعم توسيع الطلب المحلي

()2

 ،وذلك من خالل رفع

األجور وزيادة شبكات األمان االجتماعي  ،مثل الرعاية الصحية  ،ومدفوعات الرعاية
االجتماعية  ،وتخطط الحكومة الصينية لزيادة الحد األدنى لألجور بنسبة  %40بحلول عام

2015

()3

.

)1( Economist Intelligence Unit , "The 12th Five-Year Plan : China’s Economic Transition", An Economist
Corporate Network (Shanghai) project for Tekes , May 2011, p.3
)2( http://alrroya.com/node/121846

)3( (Author unknown) ," China’s 12th Five-Year Plan" How it actually works and what’s in store for the

next five years ", 2010. P.1
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-5

زيادة الواردات من السلع االستهالكية «باعتدال» خالل السنوات الخمس القادمة في إطار

االستراتيجية التي تهدف إلى " توازن االقتصاد الوطني واعادة هيكلته "  ،والحد من االعتماد

على الصادرات( .) 1وبالتالي تقليل الفائض في الحساب الجاري.

-6

العمل على أن ال تتجاوز البطالة المسجلة في المناطق الحضرية أكثر من . %5

-1

اختراق في الصناعات االستراتيجية الناشئة .

-9
-7

السيطرة على التضخم  ،وابقاء إجمالي مستويات األسعار مستقرة .

توفير  45مليون وظيفة إضافية في المناطق الحضرية خالل السنوات الخمس القادمة.

 -80تعزيز البناء واالستقرار االجتماعي بشكل ملحوظ وزيادة التناغم بين أفراد المجتمع .
 -88مواصلة تعميق اإلصالح واالنفتاح .

 -82زيادة معدل التحضر لتصل إلى  ، %51.5بزيادة  4نقاط مئوية.
 -83تشجيع الشركات المؤهلة للحصول على إدراج لها في أسواق األوراق المالية .
 -84اإلصالح المتعمق في الصناعات االحتكارية لدخول السوق والمنافسة .

 -85أن يبلغ اإلنفاق على البحث والتطوير  %2.2من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام .2015
 -86تخفيض استهالك المياه لكل وحدة من القيمة المضافة لإلنتاج الصناعي بنسبة ، % 30

وتخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة

 %17للحد من التلوث  .هذا ما يسمى بالتنمية الخضراء .

 -89تخفيض استهالك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة . %16

 -81زيادة معدل تغطية الغابات لتصل إلى  %21.66بزيادة مقدارها  600مليون متر مكعب(.)2
 -87زيادة فوائد الضمان االجتماعي وتغطية نظم تأمين المعاش األساسي والتأمين الصحي
األساسي لكافة السكان الحضريين والريفيين خالل سنوات الخطة (.)3

 -20زيادة إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة من  %8.3عام  ، 2009لتصل إلى%11
عام  2015والى نسبة  %15عام 2020

()4

.

 -28بناء وترميم  36مليون من شقق العائالت ذات الدخل المنخفض.

 -22زيادة معيار الحد األدنى لألجور بنسبة ال تقل عن  %13في المتوسط كل عام .
))5

 -23تحسين الخدمات العامة على حد سواء لسكان الحضر والريف

.

)1( http://alrroya.com/node/121846
)2( http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/05/c_13762230.htm
)3( http://alrroya.com/node/121846
)4( Economist Intelligence Unit , "The 12th Five-Year Plan, Op. Cit , p.3-5
)5( http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/05/c_13762230.htm
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وقد دخلت الصين فترة الخطة الخمسية الثانية عشرة مع وصول نصيب الفرد من الناتج
()1

المحلي اإلجمالي نحو أربعة آالف دوالر أمريكي

.

شكل رقم (  ) 3-3يوضح

النمو المستهدف ضمن الخطة الخمسية الثانية عشر

Sources : EIU, KPMG analysis , China’s Chemical Industry: The new forces driving change
kpmg.com/cn Chemicals and Performance Technologies

ويعتقد الباحث استناداً إلى األسس النظرية القتصاد السوق االجتماعي  ،وباعتبار أنه ال يوجد

نموذج واحد للتحول من الرأسمالية لالشتراكية  ،حيث إن لكل بلد خصائصها  .ولالستفادة من تجربة
الصين بعد اإلصالح والتجديد والتي يتجاوز عمرها الثالثين عاماً ونيفاً  ،فاإلمكانية تتوفر لتحقيق بنود

الخطة  ،رغم ما تتضمنه من تناقض بين متغيرين رئيسين وهما إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء
وفي ذات الوقت مواصلة االنفتاح االقتصادي على العالم .

ويضيف الباحث أن تضمين الخطة هدف الحد من االعتماد على الصادرات حتى يتم تعزيز
الطلب االستهالكي المحلي الفعال والمتوازن مع االستثمارات اإلنتاجية  ،ومواصلة تقليص الفروق بين

سكان الحضر والريف كل ذلك في ظل الدور القيادي للدولة  ،يعني ذلك بعداً جديداً يقوم على فكرة
تعزيز دور الدولة االقتصادي في التنمية  ،من أجل المحافظة على المستويات المرتفعة من نسبة

الناتج المحلي اإلجمالي المحققة سنوياً وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي بسبب تأثير األزمة
االقتصادية العالمية وخاصة على أوروبا والواليات المتحدة األمريكية .

)1( http://arabic.cri.cn/821/2011/01/18/341s136422.htm
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نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الصين -1978

-:2011

جدول رقم ( )2-2يوضح
مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي من حيث القيمة الحقيقية ومعدل النمو الحقيقي السنوي في الفترة ما بين 2011 - 1978
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي (بـ  100مليون)
السنة

القيمة باليوان

القيمة بالدوالر

النمو الحقيقي

القيمة باليوان

القيمة بالدوالر

النمو الحقيقي

1978

3.645.22

2.164.62

11.7

381

226

10.2

1979

4.062.58

2.612.59

7.6

419

270

6.1

1980

454.62

3.034.46

7.8

463

309

6.5

1981

4.891.56

2.868.95

5.2

492

289

3.9

1982

5.323.35

2.812.87

9.1

582

279

7.5

1983

5.962.65

3.017.99

10.9

583

295

9.3

1984

7.208.05

3.097.57

15.2

695

299

13.7

1985

9.016.04

3.070.23

13.5

858

292

11.9

1986

10.275.18

2.975.90

8.8

963

279

7.2

1987

12.058.62

3.239.73

11.6

1.112

299

9.8

1988

15.042.82

4.041.49

11.3

1.366

367

9.5

1989

16.992.32

4.513.11

4.1

1.519

403

2.5

1990

18.667.82

3.902.79

3.8

1.644

344

2.3

1991

21.781.50

4.091.73

9.2

1.893

356

7.7

1992

26.923.48

4.882.22

14.2

2.311

419

12.8

1993

35.333.92

6.132.23

14.0

2.998

520

12.7

1994

48.197.86

5.592.24

13.1

4.044

469

11.8

1995

60.793.73

7.279.81

10.9

5.046

604

9.7

1996

71.176.59

8.560.85

10.0

5.846

703

8.9

1997

78.973.03

9.526.53

9.3

6.420

774

8.2

1998

84.402.28

10.194.62

7.8

6.796

821

6.8

1999

89.677.05

10.832.79

7.6

7.159

865

6.7

2000

99.214.55

11.984.75

8.4

7.858

949

7.6

2001

109.655.17

13.248.18

8.3

8.622

1.042

7.5

2002

120.332.69

14.538.20

9.1

9.398

1.135

8.4

2003

135.822.76

16.409.66

10.0

10.542

1.274

9.3

2004

159.878.34

19.316.44

10.1

12.336

1.490

9.4

2005

184.937.37

22.576.19

11.3

14.185

1.732

10.7

2006

216.314.43

27.134.95

12.7

16.500

2.070

12.0

2007

265.810.31

34.956.64

14.2

20.169

2.652

13.6

2008

314.045.43

45.218.27

9.6

23.708

3.414

9.1

2009

340.902.81

49.905.26

9.2

25.608

3.749

8.7

2010

401.512.80

59.312.03

10.4

30.015

4.434

9.9

2011

472.822.00

73.011.04

9.2

35.083

5.432

8.8

المصدر :اعداد الباحث ttp://en.wikipedia.org/wiki/Historical_GDP_of_the_People's_Republic_of_China
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وفقا للجدول السابق  :يالحظ الباحث ارتفاع الناتج اإلجمالي  ٪11.7من حيث القيمة
الحقيقية عام  1978عندما تم تفكيك الجمعيات الزراعية  ،والعودة إلى نظام االستغالل العائلي

لألراضي ،وبداية سياسة االنفتاح على العالم التي جذبت االستثمارات األجنبية إلى الصين  .وبعد ذلك
العام تباطأ النمو االقتصادي نتيجة زيادة حجم االستثمار في الممتلكات الثابتة  ،بصورة أكبر مما
ينبغي ،وازدياد أموال االستهالك زيادة فائقة الحد  ،واصدار النقود بشكل مفرط .

كبير في نمو الناتج المحلي
ووفقاً للجدول السابق أيضاً شهدت الفترة من 1985 -1983تحسناً اً

اإلجمالي الحقيقي  ،حيث ارتفع الناتج اإلجمالي  %13.5 ، %15.2 ،%10.9على التوالي في تلك

الفترة نتيجة قدوم الموجة األولى من االستثمارات األجنبية إلى الصين  ،وبداية تطوير المؤسسات
اإلنتاجية الحكومية وزيادة المساهمة فيها  ،وزيادة التجارة الخارجية .

كما ويالحظ الباحث من الجدول أيضا كيف تباطأ النمو االقتصادي في الفترة من – 8717
 ،8778بعد أن جمدت الحكومة الصينيـة اإلصالحات ألجل مواجهة ارتفاع معدالت التضخم ،
وفرضت الرقابة من جديد على األسعار .وانخفض االستثمار األجنبي بعد اضطرابات بكين عام

 .8717ومن ثم عززت جولة دنغ شياو بينغ الجنوبية في بداية عام  8772بشكل كبير تدفقات

االستثمار األجنبي المباشر إلى المناطق الساحلية ،وبدأت موجة من االستثمارات الحكومية في
شنغهاي  ،وسجلت التجارة ارتفاعاً كبي اًر  ،وتحسن نمو إجمالي الناتج المحلي.

وفي اإلجمالي يتضح للباحث أن االقتصاد الصيني ما زال ينمو بمعدالت متقاربة نسبياً منذ

إلغاء تجميد اإلصالحات رغم تعرض العالم ألزمات اقتصادية عاصفة في عام  2001ولتاريخه،
وتسجل اآلن معدالت النمو للفترة  2011 -1992حوالي  ٪80سنويا من حيث القيمة الحقيقية.

ثالثا :

أسباب نجاح التجربة الصينية :

 - 1االستراتيجية الصينية  :منذ عام  ،1953أخذت الصين على عاتقها تحقيق أهداف االقتصاد
الكلي ضمن سياق الخطط الخمسية  ،وعملت الصين ومنذ عصر االنفتاح على تحقيق أهدافها
ببطء وبخطى ثابتة  ،ودأبت عاماً بعد عام على تحدي الرافضين والمعارضين والمشككين الذين
يأتون في موجات  ،كل بضعة أعوام أو نحو ذلك  ،والتزمت بمسارها إلى يومنا هذا  ،لكي تديم

-2

بذلك معجزة التنمية األكثر إذهاالً في العصر الحديث .

القدرة على التحمل وااللتزام  :اكتوت الصين بنار الفوضى واالضطرابات التي عاشتها فترة
القفزة الكبرى إلى األمام  ،وكذلك الثورة الثقافية  ،األمر الذي جعلها تضع االستقرار على رأس
أولوياتها .ويميل الباحث لالعتقاد بأن االستقرار قد خدم الصين بشكل واضح في تجنب
األضرار الجانبية الناجمة عن أزمة  . 2009-2008وهي مستعدة من وجهة نظر قيادتها

لتحمل أي مشكالت مستقبلية قد تؤثر سلباً على مستقبل نموها .
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االستثمار األجنبي المباشر :إن من أهم عوامل نجاح تجربة التنمية في الصين ارتفاع نسبة
االستثمار األجنبي إضافة إلى ارتفاع معدل االستثمار المحلي الصيني الذي بلغ  % 39من

الناتج المحلي الصيني اإلجمالي عام  ، 1998فاالستثمارات األجنبية تأتيها من كل حدب

وصوب مما جعلها تستحوذ على نصيب األسد من بين الدول النامية  ،وفي الوقت نفسه تمتلك

الصين قاعدة إنتاجية قوية مكنتها من االستفادة من هذه االستثمارات  ،التي توفر القدرة على

الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة واألنظمة اإلدارية المتطورة  ،وهو ما يشكل محف اًز للتنمية
االقتصادية  .فالمنتجات الصينية تصل إلى كل بقاع األرض ،وعملت الصين على استخدام
االستثمار األجنبي كمبدأ استراتيجي  ،حيث وصل االستثمار األجنبي المباشر إلى أكثر من

ألف مليار دوالر  ،وكذلك تستخدم الصين القروض األجنبية في مشروعات بناء كبيرة
ومتوسطة  ،وبذلك أصبحت الصين ثاني أكبر مستقبل لالستثمارات في العالم بعد أمريكا

()1

.

جدول رقم ( )2-3يوضح
االستثمار األجنبي المباشر ،صافي التدفقات الوافدة (ميزان المدفوعات ،باألسعار الجارية للدوالر األمريكي)

الفترة

صافي تدفقات االستثمارات األجنبية إلى الصين بالدوالر

1986-1982

1.171.000.000

1991-1987

3.350.800000

1996-1992

29.697.440000

2001-1997

41.876.260000

2006-2002

75.902.381621.4

2007

156,249,335,200

2008

171,534,650,310

2009

131,057,052,870

2010

243,703,434,560

2011

220,143,285,430

()2

المصدر :إعداد الباحث حسب بيانات البنك الدولي لسنوات سابقة .

وحسب الجدول السابق بلغت تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة إلى الصين  1.171مليار
دوالر في المتوسط  ،ما بين عام  . 8716 - 8712في حين تواصلت الزيادة المستمرة في قيمة

تدفقات االستثمارات األجنبية إلى الصين  ،حيث وصلت في نهاية عام  2088إلى ما يزيد عن 220

مليار دوالر  .رغم أنها هبطت بشكل ملحوظ بعد األزمة المالية العالمية واألزمة اآلسيوية .

)1( Stephen S. Roach http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179557
( )صافي تدفقات االستثمارات الجديدة مخصوماً منها االستثمارات التي يتم سحبها) في البلد المعني من المستثمرين األجانب .
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-4

االدخار :لقد خدم معدل االدخار المحلي الذي تجاوز  %50الصين إلى حد كبير .فقد ساعد
في تمويل الضرورات المرتبطة بالتنمية االقتصادية  ،وتعزيز االحتياطيات من النقد األجنبي

والتي حمت الصين من الصدمات الخارجية .وتقليل االعتماد على رأس المال األجنبي
وأصبحت الصين قادرة على استيعاب المدخرات الفائضة لتعزيز التحول نحو الطلب الداخلي.
جدول رقم ( )2-4يوضح
إجمالي االدخار من إجمالي الناتج المحلي للصين في الفترة ما بين  %( 8011 -1928سنويا)

الفترة

()

إجمالي االدخار من إجمالي الناتج المحلي( %سنويا)

1986-1982

% 35.8

1991-1987

% 38

1996-1992

% 41.4

2001-1997

% 39

2006-2002

%46.2

2007

%52

2008

%53

2009

%53

2010

%52

2011

%53

المصدر :إعداد الباحث حسب بيانات البنك الدولي لسنوات سابقة .

ويتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة إجمالي االدخار من إجمالي الناتج المحلي  ،حيث
بلغت هذه النسبة  %35.1في المتوسط  ،ما بين عام  . 8716 - 8712في حين تواصلت الزيادة

المستمرة في االدخار المحلي بصورة ملحوظة  ،إلى أن وصلت في نهاية عام  2088إلى . %53
مما يزيد من أهمية االدخار في تمويل االستثمارات الصينية .
-5

توفر سبل التنفيذ  :إن التزام الصين باالستقرار يتم من خالل آليات وديناميكية معينة  ،فبفضل
أكثر من ثالثين عاماً من اإلصالح تحررت ديناميتها االقتصادية .وكانت اإلصالحات التي

نفذتها في مجال المشاريع واألسواق المالية بالغة األهمية  ،وهناك العديد من اإلصالحات

القادمة .كما أثبتت الصين فضالً عن ذلك براعتها في التعلم من أزمات الماضي  ،وقدرتها
على تحويل المسار كلما لزم األمر.

(ُ )يحسب إجمالي االدخار على أنه إجمالي الدخل القومي مطروحاً منه إجمالي االستهالك ،إضافة إلى صافي التحويالت
إجمالي االدخار ( %من إجمالي الناتج المحلي) .
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-6

الهجرة من الريف إلى الحضر :على مدى األعوام الثالثين الماضية  ،ارتفعت حصة سكان
الحضر من إجمالي سكان الصين من  %20إلى  %46وهذه النسبة مرشحة لالزدياد في

األعوام المقبلة .مما يوفر دعماً قوياً لالستثمار في البنية األساسية وأنشطة التشييد والبناء

التجاري والسكني .وتتركز المخاوف من فرط االستثمار و"مدن األشباح" على جانب العرض،
من دون إعطاء الوزن المستحق للطلب المتزايد.

جدول رقم ( )2-5يوضح
سكان المناطق الريفية ( %من إجمالي عدد السكان) في الفترة ما بين 8010 -1928

سكان المناطق الريفية ( %من إجمالي عدد السكان)

الفترة
1986-1982

% 77.8

1991-1987

% 74.4

1996-1992

% 69.4

2001-1997

% 65

2006-2002

%58.6

2007

% 55

2008

% 53

2009

% 52

2010

% 51

2011

% 49

()

المصدر :إعداد الباحث حسب بيانات البنك الدولي لسنوات سابقة .

يتبين من الجدول السابق تزايد نسبة الهجرة من الريف إلى الحضر بشكل مستمر بحثاً عن

فرص العمل وأمالً في تحسين مستوى المعيشة  .حيث بلغ معدل سكان المناطق الريفية من إجمالي

عدد السكان  %99.1في المتوسط ما بين عام  . 8716-8712وتناقص هذا المعدل باستمرار

ليصل إلى  . %47ومن المتوقع أن تستمر موجات الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية

في الصين خالل السنوات القادمة
-9

.

االستهالك العائلي" الخاص"  :يشكل االستهالك الخاص نحو  %37فقط من الناتج المحلي
اإلجمالي الصيني ـ وهي الحصة األصغر بين كافة القوى االقتصادية الكبرى  .وبالتركيز على
خلق فرص العمل ،وزيادة األجور ،وشبكة األمان االجتماعي  ،فإن الخطة الخمسية الثانية

عشرة قادرة على زيادة كبيرة في القوة الشرائية للمستهلكين  ،وهذا من شأنه أن يقود إلى زيادة قد
تصل إلى خمس نقاط مئوية في الحصة االستهالكية في الصين بحلول عام . 2015
( )ويتم حسابها باعتبارها الفارق بين إجمالي عدد السكان وسكان الحضر.
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تطور الخدمات  :تشكل الخدمات  %43فقط من الناتج المحلي اإلجمالي الصيني ـ وهي نسبة
أدنى كثي اًر من المعايير العالمية  ،وتُ َعد الخدمات جزءاً مهماً ضمن االستراتيجية المؤيدة
لالستهالك في الصين ـ وخاصة الصناعات الضخمة القائمة على المعامالت مثل التوزيع
(الجملة والتجزئة)  ،والنقل الداخلي  ،والضيافة والترفيه .وعلى مدى األعوام الخمسة المقبلة فإن
حصة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي الصيني قد ترتفع إلى ما يتجاوز الزيادة المستهدفة

حالياً بنسبة أربع نقاط مئوية  ،مما يزيد كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة ـ وهو ما تحتاج
إليه الصين على وجه التحديد في التنمية (.(1

-7

التعليم  :قطعت الصين شوطاً كبي اًر في بناء رأس المال البشري  ،حيث أصبح معدل معرفة

القراءة والكتابة اآلن  %95تقريبا  ،وبلغت معدالت االلتحاق بالمدارس الثانوية  .%80وحصل

مؤخ اًر طالب شنغهاي (سن خمسة عشر عاماً) على الترتيب األول عالمياً في الرياضيات

والقراءة وفقاً لمقياس البرنامج الدولي لتقييم الطالب المعياري  ،واآلن تُ َخرج الجامعات الصينية
أكثر من  1.5مليون مهندس وعالم سنويا  ،مما جعلها تخطو نحو اقتصاد المعرفة .

 -80اإلبداع والبحث العلمي  :في عام  ، 2009بلغ مجموع طلبات الحصول على براءات االختراع
المحلية في الصين نحو  280ألف طلب  ،فاحتلت بذلك المرتبة الثالثة على مستوى العالم ،

بعد اليابان والواليات المتحدة  .كما تحتل الصين المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث

طلبات الحصول على براءات االختراع الدولية .وفي الوقت نفسه تستهدف الصين تخصيص

حصة تبلغ  %2.2من الناتج المحلي اإلجمالي لمشاريع البحث والتطوير بحلول عام  2015ـ

أي ضعف النسبة في عام  . 2002وهذا يتناسب مع التركيز الجديد الذي أولته الخطة
الخمسية الثانية .

)1( http://www.project-syndicate.org/commentary/ten-reasons-why-china-is-different/arabic
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خاتمة الفصل-:
من خالل النظرة الواقعية لألحداث التي قادت الصين إلى بلوغ المرتبة الرفيعة ضمن

االقتصادات األكبر عالمياً  .نجد أن الصين ومنذ إعالن تأسيسها في عام  8747وتولي الشيوعيين

الحكم فيها  ،قد رسمت لنفسها طريق النهوض بخطى ثابتة ومدروسة  ،حيث أخذت تطبق تجارب
غيرها من الدول الناجحة وخاصة النموذج االشتراكي السوفيتي  ،فاستعانت بالمخططين السوفييت من

أجل بداية مشوارها النهضوي  ،واعتمدت الخطط الخمسية كأساس لبرنامجها التنموي  ،رغم أنها وقعت
في منزلقات عدة  ،كان أشدها وطأة خطة القفزة الكبرة إلى األمام والتي أراد ماو تسي تونغ أن يقفز
من خاللها فوق أوجاع الصينيين  ،بل وفوق القوى العظمى كبريطانيا واالتحاد السوفيتي الذي مد لهم
يد العون ،ومن ثم كانت الثورة الثقافية التي زادت من محنة الصينيين سوءاً  ،إلى أن جاء رائد سياسة

اإلصالح واالنفتاح في الصين المعاصرة ومهندس التنمية الصينية دنغ شياو بينغ  ،الذي كان مقتنعاً
بأن الصين ال يمكن لها النهوض والتقدم دون االنفتاح على العالم الخارجي  ،مستغالً تعطش

الصينيين للنهضة والتقدم واالنفتاح على العالم  .فبدأ مرحلة جديدة من اإلصالحات االقتصادية دون
أن يتخلى عن الخطط الخمسية  ،بل كانت الخطط الخمسية جزءاً ال يتج أز من الخطط التنموية طويلة

األجل  ،التي تبناها ضمن مراحل اإلصالح واالنفتاح  .وسار بخطى ثابتة ومنظمة في تحويل النظام

االقتصادي االشتراكي الصيني إلى نظام السوق  ،ولكن بمواصفات صينية بحتة  ،مكوناً نموذجاً رائعاً
وفريداً من نوعه  ،عرف بنظام السوق االجتماعي  ،أو نظام السوق االشتراكي أو ما يطلق عليه

أيضاً "اشتراكية السوق"  ،رغم أن هذا النظام ليس بجديد فقد طبق في السابق من قبل دول عدة  ،اال
أن ما يميز هذا النموذج " نكهته الصينية الفريدة " ومدى تكيفه السريع مع األحداث االقتصادية

والسياسية العالمية  ،وما تخللها من أزمات عالمية  ،كان أشدها منذ الكساد الكبير األزمة المالية

العالمية وأزمة الديون السيادية  ،التي تعيشها أوروبا اآلن .
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مقدمة -:
يسود العالم نوع من الجدل الدائر حول مستقبل النظام الدولي ونمط توزيع القوى بداخله .وتقع

الصين في قلب هذا الجدل  ،حيث ذهبت العديد من اآلراء إلى أن القرن الحادي والعشرين سيكون
" قرنا آسيويا " بامتياز ،في ظل صعود قوى آسيوية كبرى  ،مثل الصين والهند واليابان .

ويتركز االهتمام العالمي على الصين لما تمتلكه من مكانة مميزة في االقتصاد الدولي  ،من

حيث حجم االستهالك وحجم اإلنتاج ومعدالت النمو المرتفعة  ،واستقطابها لجزء كبير من االستثمارات
الخارجية  ،وحجم الفائض الكبير في ميزانها التجاري  ،وقوة تأثيرها على اقتصاديات الدول وخاصة
على االقتصاد األمريكي  .األمر الذي يرشحها ألن تكون الالعب الدولي األول كما تشير العديد من
الدراسات في علم العالقات الدولية .فقد تبوأت الصين الصدارة االقتصادية كأكبر مركز صناعي في

العالم (مصنع العالم)  ،وثاني أكبر اقتصاد عالمي  .إال أن هناك رؤى ترى أن الصين غير مؤهلة
للعب مثل هذا الدور ،ليس فقط لما تواجهه من مشكالت داخلية بل ألنها أيضا تواجه تحديات إقليمية
ودولية ،مثل التوتر الذي يشوب عالقاتها مع الواليات المتحدة بما يخص تقويم العملة الصينية ،

والحماية الفكرية  ،ومشكلة تايوان  ،والمنافسة اليابانية للمكانة الصينية

()1

 ،وكذلك ظهور الهند

كمنافس قوي للصين  .ومن هذا المنطلق سيتناول الباحث في هذا الفصل أهم العالقات الصينية

الدولية ومنها عالقتها بالواليات المتحدة األمريكية كأكبر قوة سياسية واقتصادية وعسكرية على مستوى

العالم  ،مع التركيز بشكل خاص على هذه العالقة لمدى حساسيتها  ،وكذلك عالقة الصين مع القوى
المؤثرة في االقتصاد العالمي كاليابان وأوروبا وروسيا ودول اآلسيان والدول األفريقية  .وكذلك عالقتها
مع منظمة التجارة العالمية .

)1( http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=409161

[]91

املبحث األول
العالقـــــا

الصينيــــة األارييية

تمهيد -:
يركز هذا المبحث على العالقات السياسية واالقتصادية لجمهورية الصين الشعبية مع نظيرتها

الواليات المتحدة األمريكية  ،وذلك ألهمية العالقات الصينية مع أكبر وأعتى قوة اقتصادية وعسكرية
وسياسية عرفها التاريخ المعاصر  ،ويدرس هذا المبحث في القضايا األساسية التي شكلت محور هذه
العالقات من خالل الحديث عن المصالح والخالفات بين كال الطرفين فيما يتعلق بتلك القضايا.

ويمكن سرد هذه العالقة على النحو اآلتي :
أوالا :

مسيرة العالقات الصينية األمريكية:
تعود العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية والصين إلى عام  .1844حيث تم توقيع أول

معاهدة بين الطرفين " معاهدة وانغيا "  ، " Wanghiaوالتي نصت على منح األميركيين مختلف
الحصانات واالمتيازات في الصين

()1

 .ومنذ ذلك الوقت أصبحت العالقات األمريكية الصينية تشكل

نموذجاً يجمع بين الصراع والتعاون الحذر ،ومزيجاً فريدا من العالقات الثنائية المعقدة للغاية

والمتناقضة  ،حيث تتوافر لكال البلدين عناصر القوة واإلرادة السياسية للقيام بدور عالمي مميز ،
فالواليات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة في العالم  ،تريد االحتفاظ بهذا الموقع المتميز ألطول

مدى زمني ممكن  ،والصين بثقلها الديموغرافي واالقتصادي والسياسي والعسكري المتزايد  ،تسعى
للوصول إلى مرتبة القوة العظمى القادرة على التأثير في حركة التفاعالت العالمية في القرن الحادي
والعشرين( ،)2على الرغم من أن الواليات المتحدة شاركت اإلمبراطورية الصينية في أواخر القرن التاسع

عشر في التخلص من اإلذالل  .وساعدت الصين أيضا ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية حيث
شهد عام  1941وسنوات الحصار التي سبقته تدفق المساعدات األمريكية الهائلة  ،في عهد الرئيس

فرانكلين روزفلت  ،إلى جمهورية الصين بقيادة تشيانغ كاي شيك(.)3

وبعد انتهاء الحرب وميالد جمهورية الصين الشعبية بقيادة ماو تسي تونغ عام  ، 8747لم تعد

الواليات المتحدة ملتزمة بمساعدة الصين بل ساعدت تايوان في انفصالها عن الصين  ،وفي وقت

الحق توترت العالقات بين البلدين بسبب الحرب الكورية

))4

 .وبعدها رأت الواليات المتحدة أنه من

)1( http://usforeignpolicy.about.com/od/countryprofile1/a/uschinatimeline.htm
( )2محمد سعد ابو عامود  ،العالقات االمريكية الصينية  ،مجلة السياسة الدولية  ،العدد  ، 845يوليو ، 2008ص69
)3( http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-American_relations
)4( Richard Baum " United States-China Relations: The Latest Phase" National Chengchi University ،
Taipei. March 31 ،2006.p. 12
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مصلحتها إقامة عالقات إيجابية مع الصين لمواجهة الخطر السوفييتي الذي كان يهددها آنذاك

"استراتيجية االحتواء فترة الحرب الباردة" .وخاصة بعد أن شهدت تلك الفترة قمة التعاون بين االتحاد

السوفيتي والصين  ،والذي امتد عدة سنوات  ،قدم خاللها االتحاد السوفيتي مساعدات اقتصادية وفنية
هائلة ش ّكلت العمود الفقري للتطور االقتصادي والعسكري الصيني  ،إلى أن عم الخالف بين الصين
واالتحاد السوفييتي  ،وحدوث سلسلة من االشتباكات الحدودية بينهما  ،أدت في النهاية إلى التقارب
بين الواليات المتحدة والصين  ،حيث وجدت الواليات المتحدة في ذلك الخالف فرصة ثمينة من أجل
()1

جذب الصين إلى جانبها

 .وبدأت الزيارات المتبادلة بين الجانبين األمريكي -الصيني والزيارة

التاريخية للرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون للصين في عام  ، 8792والتي كانت نقطة تحول في

مجرى الحرب الباردة  ،حيث كانت الصين واالتحاد السوفييتي ال يزاالن معاديين للواليات المتحدة .

وبعد ذلك  ،اكتشفت بيكين وموسكو أن من مصلحتهما االتفاق وانهاء النزاع مع واشنطن .

وبالنسبة للصينيين  ،فإن ذلك كان يعني لها الخروج من المناخ البارد والعزلة الدولية بسبب مواقفها من
الحربين الكورية والفيتنامية  ،فبعد اإلعالن عن الزيارة في صيف  ، 1971لم يبق أي معنى لجهود

الواليات المتحدة إلبقاء الصين خارج األمم المتحدة  ،ومن ثم ذهبت الصين إلى نيويورك في شهر
أكتوبر من ذلك العام لتشغل مقعدها الشرعي الذي حرمت منه طويال في مجلس األمن  ،ولم يبق
هناك مبرر الستمرار الصين الوطنية )تايوان( عضوا في الجمعية العامة

( )

.

وراحت االعترافات الدبلوماسية بالصين الشعبية تجري تباعا  ،دون النظر إلى النظام الشيوعي

الحاكم في بيكين  ،وكان نيكسون منذ نشر مقاله في مجلة فورين أفيرز"  " Foreign Affairsفي

أكتوبر ، 1967قد وضع نصب عينيه هدفا بعيد المدى  ،وهو إخراج الصين من عزلتها ،لتنضم إلى

المجتمع الدولي  ،ولكن كدولة كبرى تشق طريقها باتجاه التقدم وليس كقوة محورية للثورة العالمية ،
غير أنه وعلى المدى القصير ،كان نيكسون يأمل في إقناع الصينيين بالتأثير على الفيتناميين

الشماليين وجعلهم يوافقون على سالم مشرف  ،يسمح للواليات المتحدة باالنسحاب من فيتنام  ،وكان

قد أخفق في الحصول على مساعدة السوفييت في تسوية الحرب الفيتنامية  ،والصينيون كانوا هم
الخيار البديل  .هذا ومن جانب آخر ،فإنه كان يأمل أيضا في أن يؤدي لقاء الصين إلى تسليط
()2

الضغوط على موسكو من أجل القبول باتفاق للحد من التسلح بشكل كبير

.

وفي يناير  8797وعقب البيان المشترك حول اقامة العالقات الدبلوماسية الذي أُعلن في

ديسمبر من عام  ، 8791نقلت الواليات المتحدة االعتراف الدبلوماسي من تايبه إلى بكين حيث
)1( http://usforeignpolicy.about.com/od/countryprofile1/a/uschinatimeline.htm
( )حتى  ،8790اعترفت الواليات المتحدة بجمهورية الصين في تايوان باعتبارها الحكومة الشرعية من البر الرئيسي للصين وعدم الحفاظ
على عالقات دبلوماسية مع النظام الشيوعي لجمهورية الصين الشعبية .في خضم الحرب الباردة
)2( Margaret Macamillan " Nixson And Mao" random house trade paperback edition, 2008. P.6

[]93

تبادلت الواليات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية رسميا السفارات في بكين وواشنطن العاصمة .
وتغير موقف الواليات المتحدة من تايوان على أنه ال يوجد سوى صين واحدة  ،وتايوان هي جزء من

الصين  .وفي يناير  8797قام دنغ شياو بينغ بزيارة إلى واشنطن  ،حيث بدأت سلسلة من
التبادالت رفيعة المستوى  ،والتي استمرت حتى ربيع عام  .8717وأدى ذلك إلى العديد من االتفاقات

الثنائية  ،خصوصا في مجاالت التبادل العلمي والتكنولوجي والثقافي  ،فضال عن العالقات التجارية .

وفي العام  1979أيضاً ،تم حل القضايا العالقة وخاصة االنتهاء من االتفاق التجاري الثنائي بين

البلدين  .ونتيجة لالتصاالت رفيعة المستوى والتي بدأت في عام  ، 8710وسعت الواليات المتحدة

الحوار مع جمهورية الصين الشعبية لتغطية مجموعة واسعة من القضايا  ،بما في ذلك المشكالت

االستراتيجية العالمية واإلقليمية ،السياسية والعسكرية  ،والحد من التسلح  ،واألمم المتحدة  ،وغيرها من

شؤون المنظمات المتعددة األطراف والدولية .

وفي عام  8718تراجعت العالقة بين البلدين مرة أخرى بسبب بيع الواليات المتحدة أسلحة

لتايوان  ،تلك الجزيرة التي تشكل جوهر الخالف في العالقات األمريكية الصينية  .ثم عادت تلك
العالقات إلى االنفراج في عام  ، 8712بعد زيارة نائب الرئيس األمريكي جورج بوش إلى الصين
لتسوية المخاوف الصينية حول عالقات أميركا غير الرسمية مع تايوان (. )1

وسجل عام  ، 8717تراجعاً حاداً في العالقات االقتصادية والتجارية بين الواليات المتحدة

األمريكية والصين  ،وذلك إثر العقوبات التي أعلنها الرئيس األمريكي بوش في العشرين من حزيران،
بسبب أحداث الطلبة في ساحة تيانانمن

( )

 .وشهد عام  8778تفككاً مفاجئاً لالتحاد السوفيتي مما

بشر بمرحلة جديدة في القانون الدولي تمثلت في ظهور عالم أحادي القطبية  .حيث أصبحت الواليات

المتحدة األمريكية القوة العظمى العالمية الوحيدة مستغلة  ،ذلك االنفراد في حربيها ضد العراق
وافغانستان  ،وإلقناع الزعماء الصينيين أنها أصبحت القوة المهيمنة على العالم  ،مما رفع من
المخاوف في الصين حول مقاصد استخدام هذه القوة

()2

 .وفي أوائل عام  ، 8776تصاعدت األزمة

بين الواليات المتحدة األمريكية والصين بسبب إجراء األخيرة مناورات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان،
مما أدى إلى موجة غضب واسعة  ،وتوجيه اللوم إلى الصين  ،ونشر حاملتي طائرات أمريكيتين
بالقرب من مسرح المناورات

()3

 .وفي الفترة ما بين عام  8777 -8771تزايدت ردود الفعل بين
)1( http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-American_relations

( )مظاهرات ساحة تيانانمن  :وقعت في جمهورية الصين الشعبية ،بين  85ابريل 8717 ،و 4يونيو ،8717 ،وتمركزت في ساحة تيانانمن
أهم ميادين العاصمة بكين ،ميدان “ السالم السماوي التي كانت محتلة من قبل طالب جامعيين صينيين طالبوا بالديمقراطية واإلصالح ورفض
حكم البيروقراطية فأقدم الجيش الصيني على قتل ما ال يقل عن  8000من العمال والطالب المعتصمين خلف المتاريس في تلك الساحة  .وتم
اعتقال  40000شخص في االسابيع التالية http://www.socialistparty.org.uk/articles/7402.
)2( Richard Baum , Op. Cit , p.13
( )3إبراهيم نافع  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 859
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البلدين بسبب مزاعم أمريكية حول التجسس النووي الصيني  ،وفي تقرير برلماني أميركي تم نشره

وأعده النائب الجمهوري كريستوفر كوكس  ،أشار إلى أن الصين كانت تتجسس باستمرار منذ

السبعينات على الترسانة النووية للواليات المتحدة  ،وحصلت على معلومات حول معظم القنابل النووية

األمريكية بينها قنبلة النيترون  ،وقد اتهم العالم األمريكي "ون هو لي" بذلك (كذباً كما تبين فيما بعد)

وقد نفت بكين هذه االدعاءات  ،وكان تقرير كوكس يظهر أنه ينبغي القيام بعمل تأديبي فوري ومعاقبة

الضالعين في عمليات التجسس  ،واعتبر جيمي كارتر(الرئيس األمريكي آنذاك) أن هذا التقرير أثار
ردود فعل غير مالئمة وغير مثمرة

()1

.

وفي عام  8777توترت العالقات بشدة بين الواليات المتحدة األمريكية مع الصين بسبب أزمة

كوسوفو التي كادت أن تؤدي إلى تصاعد العداء بين الدولتين  ،خصوصاً بعد قصف السفارة الصينية

في بلغراد الذي قتل فيه ثالثة مواطنين صينيين  ،حيث اعتبرت الصين ذلك العمل متعمداً  ،وعمت

االحتجاجات جميع أنحاء الصين  ،وهاجم المحتجون كالً من السفارتين األمريكية والبريطانية  ،ملحقين
االضرار بهما( .)2وبحلول نهاية عام  ،8777بدأت العالقات في التحسن تدريجيا .حيث توصل

الجانبان إلى اتفاق بشأن المدفوعات اإلنسانية ألسر الضحايا الذين أصيبوا أو قتلوا  ،وكذلك

المدفوعات عن األضرار في الممتلكات الدبلوماسية المعنية في بلغراد والصين(.)3

وفي عامي  1999و 2000كثفت الصين مفاوضاتها الثنائية مع الحكومات األعضاء في منظمة

التجارة العالمية ( . )WTOبما في ذلك الواليات المتحدة والمجموعة األوروبية  .وذلك من أجل قبول
عضويتها في منظمة التجارة العالمية  ،وتمكنت من ذلك في نوفمبر 2001بعد مسيرة طويلة استغرقت

 15عاما  ،وفي يوم  11ديسمبر صارت الصين العضو رقم  143لمنظمة التجارة العالمية رسميا (.)4

وزادت حدة التوتر مرةً أخرى بين الواليات المتحدة األمريكية والصين  ،عندما اعترضت
المقاتالت الصينية طائرة تجسس أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي وأسقطتها  ،األمر الذي أدى إلى
()5

مقتل قائد المقاتلة الصينية مما زاد من حدة المواجهة الدبلوماسية بين البلدين

.

تغيرت العالقات الصينية األمريكية بشكل جذري في أعقاب هجمات  11سبتمبر. 2001

حيث توفي العديد من المواطنين الصينيين في الهجمات على مركز التجارة العالمي  ،وأُرسلت

التعزيزات إلى الواليات المتحدة  ،وقدمت الصين حكومةً وشعباً الدعم القوي للحرب على ما وصفوه

اإلرهاب  .وصوتت الصين لصالح قرار مجلس األمن  ، 1373دعماً لحملة التحالف في أفغانستان ،
وساهمت بمبلغ  850مليون دوالر من المساعدات الثنائية إلعادة إعمار أفغانستان بعد هزيمة حركة
)1( Richard Baum , Op. Cit , p.14
( )2إبراهيم نافع  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 859
)3( http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-American_relations
)4( http://arabic.china.org.cn/archive2006/txt/2002-12/26/content_2054672.htm
)5( http://articles.latimes.com/2001/apr/02/news/mn-45841
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طالبان ،وبعد وقت قصير من أحداث سبتمبر بدأت الواليات المتحدة والصين حوا اًر لمكافحة اإلرهاب،
وعقدت الجولة الثالثة من هذا الحوار في بكين في فبراير . 2003

لقد عملت الصين والواليات المتحدة أيضا بشكل وثيق حول القضايا اإلقليمية  ،بما في ذلك تلك

المتعلقة بكوريا الشمالية  ،وبرنامج األسلحة النووية  ،وأكدت الصين معارضتها لقرار كوريا الشمالية

االنسحاب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  ،وكذلك رغبتها في أن تكون شبه الجزيرة الكورية

غير نووية ( .)1وفي يناير  ، 2010اقترحت الواليات المتحدة بيع أسلحة بـ  6.4مليار دوالر لتايوان ،

ورداً على ذلك هددت الصين بفرض عقوبات على الشركات األمريكية إذا تم توريد األسلحة لتايوان

ووقف التعاون حول بعض القضايا اإلقليمية والدولية  ،واعتبرت الصين ذلك تدخالً خطي اًر في شؤونها

الداخلية  .وفي العام نفسه التقى الرئيس األمريكي أوباما في البيت األبيض بالزعيم الروحي للتبت في

المهجر "الدالي الما"( .)وقد اثار ذلك اللقاء غضب الصين  ،التي تنظر إليه بوصفه زعيما انفصاليا.
واعتبرت الصين أن الخطوة األمريكية انتهاك خطير للمبادئ التي تحكم العالقات بين الدول  ،وتدخل

في الشؤون الداخلية لها (. )2

وفي  19يناير  ،2011أصدر الرئيس األمريكي باراك أوباما والرئيس الصيني هو جين تاو بيانا

مشتركا في ختام زيارة هو جين تاو إلى واشنطن  ،أُعلن فيه التزام مشترك مفاده أن "العالقة بين

الواليات المتحدة والصين ايجابية وتعاونية ،وشاملة ".وعلى كل طرف أن ُيطَمئن اآلخر فيما يتعلق
بقلقه الرئيسي  ،معلناً أن "الواليات المتحدة ترحب مجدداً بالصين قوية ومزدهرة وناجحة  ،وتلعب دو اًر

أكبر في الشؤون العالمية  ،وتساهم في السالم واالستقرار واالزدهار في آسيا والمحيط الهادئ (.)3

ومما سبق استعراضه من تطورات األحداث بين الصين والواليات المتحدة األمريكية يرى الباحث
أنه وبالرغم من قيام الواليات المتحدة بجهود عالية من أجل دمج الصين في المجتمع الدولي  ،إال أنها
وفي الوقت نفسه تعمل على تطويقها والحد من تناميها المتزايد  ،وخاصة في المجال العسكري

واالقتصادي  ،ومحاولة الصين لعب دور بارز في مسرح الواليات المتحدة األمريكية  ،والتأثير على
نفوذها وخاصة في آسيا وأفريقيا والوطن العربي  ،الذي أثر بشكل أو بآخر على وضع الواليات

دور رئيساً
المتحدة في العالم  ،مستخدمة في ذلك أوراقها الضاغطة  ،والعديد من القضايا التي تلعب اً
في تحديد طبيعة وشكل العالقات الصينية األمريكية والتي هي محل خالف دائماً فيما يتعلق بالملف

)1( http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-American_relations
( )الدالي الما  :قد فر من التبت عام  8757بعد محاولة عصيان فاشلة ،ويقيم منذ ذاك في الهند .يذكر ان الصين ،التي اعادت اقليم
التبت إلى كنفها في عام  ، 8750تعتبر الدالي الما زعيما انفصاليا ،وتحاول فرض عزلة دولية عليه .وتتهم الصين الداالي الما بالسعي إلى
استقالل التبت الواقعة في جبال الهيمااليا عن الصين .
)2( http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/02/100211_als_dalai_usa_tc2.shtml
)3( http://www.foreignaffairs.com/kissinger
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التايواني  ،حيث تدعم الواليات المتحدة األمريكية انفصال تايوان  ،األمر الذى تعتبره الصين غير
مقبول  ،فهي تنظر إلى تايوان باعتبارها جزءاً ال يتج أز من الصين  ،وشبه الجزيرة الكورية  ،وكذلك

منطقة التبت وحقوق اإلنسان وغيرها من الملفات  ،كما يثير الدعم األمريكي العسكري لليابان والهند

حفيظة الصين  ،إذ تعتبره الصين في األساس موجهاً ضدها ولتحجيم تقدمها  ،وعليه فإن أي عملية

تقدم في العالقات الصينية األمريكية يشوبها نوع من الحذر وعدم الثقة في الطرف اآلخر .

ويتبين للباحث أنه على الرغم من اختالف المدارس السياسية والفكرية األمريكية في النظر إلى

القوى المتنامية للصين  ،ما بين من يرى هذه القوة تهديداً للواليات المتحدة  ،ومنافساً لها على المكانة
الدولية  ،وأنها ستكون في هذا الشأن  ،كما كان االتحاد السوفيتي  ،ومن ثم يتوجب مواجهتها
واحتواؤها  ،وبين من يرون أن الصين ال تمثل هذا التهديد ويدعون إلى االرتباط والحوار والتعاون
معها  .وعلى الرغم من هذا االختالف  ،إال أن ثمة اجماعاً على أن الصين تمثل أكبر التحديات

للواليات المتحدة في القرن الحادي والعشرين  ،كما أن ثمة إجماعاً لدى المتتبعين لتطور النظام الدولي
وطبيعته على أن الواليات المتحدة والصين ستكونان أكبر قوتين  ،اقتصادياً وعسكرياً في القرن الحادي

والعشرين وأن طبيعة العالقات بينهما سوف تحدد طبيعة هذا النظام .
ثانيـا :

العالقات االقتصادية بين الصين والواليات المتحدة -:
تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري مع الواليات المتحدة األمريكية (بعد كندا)  ،وثالث أكبر

سوق للصادرات األمريكية بعد كندا والمكسيك  ،وأكبر مصدر لواردات الواليات المتحدة في السنوات

األخيرة  .حيث قامت الصين بتوسيع عالقاتها االقتصادية بشكل كبير مع الواليات المتحدة األمريكية
خالل العقود الثالثة الماضية  ،وتعزز االستثمار والتجارة بين البلدين  ،كشريكين تجاريين مهمين
بشكل ملحوظ في عام  ، 2011وكانت الواليات المتحدة قد علقت التجارة الثنائية مع الصين عام

 ، 1951حيث تم قطع معظم التجارة الثنائية بين البلدين  ،وتم استعادة العالقات التجارية المشروطة
في عام 1980

()1

.

حافظت الصين على مكانتها كقوة جاذبة للشركات األمريكية  ،حيث بلغ االستثمار األجنبي

المباشر للواليات المتحدة في الصين  60.5مليار دوالر في عام  ، 2010أي بزيادة قدرها ٪21.4

من عام  ، 2009وتقود الواليات المتحدة االستثمار المباشر في الصين من قبل قطاعي الصناعات
التحويلية والخدمات المصرفية ( .)2بينما االستثمارات الصينية كانت األسرع في الزيادة من بين كافة
االستثمارات الخارجية في الواليات المتحدة  ،مستشهدة بمعدل نمو سنوي قدره  %53في الفترة من

)1( Wayne M. Morrison, Op. Cit , p.1
)2( http://www.ustr.gov/countries-regions/china
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 2005إلى  ، 2080ليصل إجمالي االستثمارات خالل هذه الفترة إلى  6مليارات دوالر
استثمارات الصين المباشرة في الواليات المتحدة قطاع تجارة الجملة.

()1

 ،ويقود

ويرى رئيس غرفة التجارة الصينية  -األمريكية دي أن هوا " أن االستثمارات الصينية في

الواليات المتحدة تعود بالنفع على االقتصاد األمريكي  ،وتفضي إلى تعميق العالقات االقتصادية

والتجارية بين البلدين ،وتساعد أيضا على تعزيز التفاهم بين شركات البلدين ). (2

ففي السنوات األخيرة  ،شهدت االستثمارات المباشرة للشركات الصينية في أمريكا نموا قويا،

ومساهمة ايجابية للعمالة المحلية  ،فمنذ إقامة مجموعة هاير الصينية في والية كارولينا الجنوبية
الصناعية في الواليات المتحدة عام  ،1999خلقت مدينة كامدن اآلالف من فرص العمل  ،ومن بين

كل  80أسر في المدينة هناك أسرة واحدة لديها موظف في شركة هاير ،ويبلغ اإلنتاج السنوي من
األجهزة المنزلية في كامدن أكثر من  20مليون آلة كهربائية  ،لتصبح هذه األخيرة " مدينة أجهزة

كهربائية منزلية"

()3

 ،وقد جلب هذا التطور في األرقام االقتصادية والتجارية فوائد عظيمة للشركات

والشعبين في البلدين  ،غير أن االحتكاكات والنزاعات تفجرت بينهما في مجالي االقتصاد والتجارة ،

وعلى رأسها قضية العملة التي جذبت اهتمام العالم بأسره  ،وأثارت قلق الكثير من الشركاء التجاريين .

وبعد إعادة تأسيس العالقات الدبلوماسية بين البلدين في عام  ،1979وتوقيع اتفاقية للتجارة الثنائية

في نفس العام

()4

.

شهدت العالقات التجارية واالقتصادية بين الصين والواليات المتحدة نمواً مطرداً بشكل سريع ،

كما هو مبين في الجدول ( )2-3حيث ارتفعت تجارة الصين مع الواليات المتحدة األمريكية
من  2مليار دوالر تقريباً في  1979حتى  539مليار دوالر في عام  ، 2011وارتفع العجز التجاري

األمريكي من  10مليارات دوالر عام  1990إلى  301مليار دوالر في عام . 2011

)1( http://www.arabsino.com/articles/12-06-25/8132.htm
)2( http://arabic.news.cn/world/2011-01/12/c_13687598.htm
)3( http://arabic.people.com.cn/96604/7263473.htm
)4( Wayne M. Morriso , "China-U.S. Trade Issues", Specialist in Asian Trade and Finance. September,
2011, p.1

[]98

جدول رقم ( )2-6يوضح

تجارة الواليات المتحدة األمريكية مع الصين  8011-1920م ( بمليارات الدوالرات )
U.S. Trade Balance

U.S. Imports

المتحدة األمريكية

األمريكية من الصين

الميزان التجاري للواليات

U.S. Exports

Year

واردات الواليات المتحدة

صادرات الواليات المتحدة

2.7

1.1

3.8

1980

-10.4

15.2

4.8

1990

-83.8

0.0
-33.8

األمريكية إلى الصين
3.9

3.9

1985

100.1

11.7
16.3

1995

-201.6

243.5

41.8

2005

-256.3

321.5

65.2

2007

-232.5
-266.3

45.6

السنة

55.2

287.8

71.5

337.8

2000
2006
2008

-266.8

296.4

69.6

2009

-301.4

411

129

2011

-273.1

91.9

364.9

2010

المصدر :الواليات المتحدة لجنة التجارة الدوليةU.S. International Trade Commission Data Web :

مالحظة  :مصدر معلومات  : 2011مكتب ممثل الواليات المتحدة التجاري :

China Office of the United States Trade Representative /http://www.ustr.gov

ووفقا للجدول السابق فإن واردات الواليات المتحدة من الصين قد ارتفعت بسرعة أكبر بكثير من
الصادرات األمريكية إلى الصين ،حيث بلغت قيمة الصادرات  827مليار دوالر عام  ، 2088بينما

بلغت قيمة الواردات  488مليار دوالر لنفس العام  ،وبذلك كان العجز التجاري مع الصين 212
مليار دوالر في عام  ، 2088وحسب بيانات عام  2088بلغ مجموع الصادرات السلعية للواليات

المتحدة األمريكية  804مليارات دوالر  ،في حين بلغ مجموع الواردات السلعية من الصين  377مليار
دوالر  ،وبذلك كان العجز في التجارة السلعية مع الصين  275مليار دوالر في عام 2088

()1

.

وتتمثل أهم الصادرات الصينية ألمريكا اآلن في منتجات األجهزة الكهربائية واإللكترونية واآللية ،
ومنتجات التكنولوجيا العالية  ،والكمبيوترات وتقنية االتصاالت  ،واألحذية والمالبس واأللعاب  ،بينما

)1( http://www.ustr.gov/countries-regions/china
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أهم المنتجات التي تستوردها الصين من امريكا تتمثل في المنتجات الزراعية  ،وأجهزة ومعدات

المحطات الكهربائية ،والمعدات البترولية  ،والمنتجات اإللكترونية والكيماوية والمعدات اآللية

()1

.

من جانب آخر  ،بلغ مجموع التجارة في الخدمات (الصادرات والواردات) مع الصين  36مليار

دوالر في عام  ، 2011حيث كانت صادرات الخدمات إلى الصين  25مليار دوالر ،وواردات
الخدمات كانت  11مليار دوالر  ،وبذلك حققت الواليات المتحدة فائضاً في التجارة الخدماتية مع

الصين قر بـ  13مليار دوالر في عام 2011

))2

 .وبذلك تعد الصين سوقا كبيرة لصادرات الواليات

المتحدة من الخدمات الخاصة  ،مما جعل الصين تاسع أكبر سوق في تصدير الخدمات الخاصة في

الواليات المتحدة  .ووفقا للجدول السابق استطاعت الصين ان تحقق فائضاً في تجارتها مع الواليات

المتحدة األمريكية منذ عام  1990إلى وقتنا الحالي  ،وفي الجانب األمريكي هناك عجز متواصل
ومتزايد خالل تلك الفترة  ،ما لذلك من تأثيرات سلبية على تسريح أعداد كبيرة من العاملين بقطاع

الصناعة األمريكي .
وفيما يلي أهم الخالفات االقتصادية بين البلدين:
 - 1قضية العملة الصينية :
تعتبر قضية العملة الصينية "اليوان"  Yuanأهم القضايا الشائكة المتعلقة بالتجارة بين الواليات
المتحدة والصين  ،وتوجه واشنطن االتهام إلى الصين بأنها ال تخضع عملتها إلى قوى الطلب والعرض
حيث إنها تحافظ على إبقاء عملتها مقومة بأقل من قيمتها  ،بنسبة تصل إلى  %40مقابل الدوالر ،
ولهذا السبب تنخفض أسعار المنتجات الصينية في السوق األمريكي وترتفع أسعار المنتجات األمريكية

في الصين  ،وحين يختار المستهلك أو التاجر بين البضائع  ،فإن االتجاه سيكون ناحية البضائع

الصينية  ،وذلك لرخص ثمنها مقارنة بالبضائع األمريكية أو أي بضائع أخرى  ،وكثرة الطلب على

المنتجات الصينية ستؤثر في المنتجات األمريكية التي لن تحظى بأفضلية لدى المستهلك  ،وبالتالي

سوف تتراجع مصانعها وربما يتوقف بعضها عن اإلنتاج  ،ويفقد العديد من العمال والموظفين

األمريكيين الوظائف  ،وتزداد معدالت البطالة األمريكية  ،مما سيؤثر في عجلة االقتصاد التي

ستتوقف تماما  ،فيما ستنتعش عجلة االقتصاد الصيني الذي سيزداد اإلقبال عليها  ،وستزداد فرص

العمل  ،ويزداد النمو االقتصادي لديها  .وهذا ما أدى إلى وجود هذا العجز الكبير في ميزان التجارة
بين الدولتين من وجهة نظر أمريكية .وترى واشنطن أنه من شأن سياسة الصين بخصوص" اليوان" أن

تؤثر سلبا على قدرة الواليات المتحدة التنافسية  ،وان الخفض المتعمد لقيمة العملة الصينية " اليوان"

)1( http://www.arabsino.com/articles/10-05-15/1696.htm
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يعطي الصادرات الصينية ميزة تنافسية قوية في األسواق الخارجية ويهدد االقتصاد العالمي

 .ورداً

على ذلك قام الرئيس األمريكي االسبق بوش االبن في الضغط على الصين بشكل كبير لتقوم برفع
عملتها  ،وهو ما قامت به فعليا ليصل االرتفاع  ، %20وذلك ما بين منتصف  2005حتى بدأت

تداعيات األزمة المالية في عام  ، 2008لتتراجع الصين عن خطوتها هذه  ،وتحاول إنقاذ نفسها من
هذه األزمة المالية قبل أن تغرق بها وهو ما جعلها تنجح في ذلك  ،حيث لم تؤثر عليها األزمة المالية
بل حققت نموا سنويا قدره  %10وكانت من الدول القالئل التي نجحت في النجاة من األزمة

()2

.

وينادي بعض أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي بضرورة فرض تعريفة جمركية على المنتجات الصينية

بنسبة  %29.5طالما بقيت الحكومة الصينية على سياستها الحالية في التحكم في قيمة عملتها  ،وفي

عام 2080قامت الصين بزيادة قيمة عملتها بنسبة  %2.1وبدال من ربطها فقط بالدوالر ،تم ربط

العملة الصينية بسلة عمالت دولية  ،وما زال موضوع قيمة العملة الصينية يمثل إحدى المشكالت

األساسية بين الواليات المتحدة والصين .

وترى وجهات نظر أمريكية أن زيادة قيمة عملة الصين ستؤدي إلى زيادة كبيرة في األسعار

في السوق األمريكي  ،إضافة إلى احتمال حدوث تضخم كبير في أمريكا

()3

 ،وصرح آالن ملتزر،

االقتصادي وأستاذ االقتصاد السياسي في جامعة " كارنيغي ميلون"  ،أن األزمة والسيما في العجز

الكبير في الميزانية تتعلق بمعدل االدخار  ،ولذا فإن إعادة تقييم اليوان الصيني لن تشكل اختالفاً

كبي اًر للميزان التجاري األمريكي(.)4

ووضح اقتصاديون صينيون أن الخلل في الميزان التجاري العالمي  ،وبين العمالت العالمية

وباألخص بين العملة الصينية " اليوان" والعملة األمريكية الدوالر ليس بسبب الطريقة التي تتعامل بها

الصين مع عملتها  ،إنما اإلشكال يكمن في تفوق الصين صناعياً وتصديرياً على الوضع في أمريكا ،

مما نتج عنه تفوق لليوان على الدوالر ،وأضافوا " :المشكلة هي أن القوة التصديرية للصين فاقت

بالفعل القوة التصديرية للواليات المتحدة  ،وأن السبب الرئيسي للعجز التجاري األمريكي هو الهيكل

الصناعي األمريكي والهيكل االستهالكي" فالواليات المتحدة األمريكية دولة مستهلكة كبيرة  ،وكثير من
السلع في أسواقها مستوردة  ،وقد انتقل تصنيع العديد من المنتجات منها إلى دول أخرى  ،وهذا يعني

أن سوق العمالت ليس المكان الصحيح إلحداث سجال اقتصادي حوله  ،بل على األمريكيين العمل

على تحسين صادراتهم وقوتهم التنافسية تجارياً وصناعياً  ،ومعالجة أوجه الخلل في النظام المالي ،

والذي أحدث إشكاالً في النظام المالي العالمي ،وسينعكس ذلك بالتأكيد على وضع الدوالر في األسواق

)1( http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/94.htm
( )2بدور المطيري  ،طبول الحرب االقتصادية تدق بين أمريكا والصين  ،جريدة الوطن  ،العدد 3 ، 6778/82545ديسمبر ،2080ص26
)3( http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/94.htm
)4( http://www.alfanonline.com/show_files.aspx?fid=383865
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العالمية

()1

 .وحذر أوباما الصين من أن العالقات االقتصادية مع بالده قد تكون في مفترق طرق

بسبب سياسة صرف " اليوان" والحواجز التجارية الصينية  ،وذلك في مزيد من التشدد في الخطاب

األمريكي تجاه بكين  .ويشار إلى أن الصين تثبت قيمة " اليوان" مقابل الدوالر منذ تموز (يوليو)

 2008عند مستوى  6.8يوانات للدوالر الواحد تقريباً .
 - 2حجم التجارة والعجز التجاري -:

بدأ يشكل وصول العالقة التجارية بين البلدين إلى رقم كبير جداً هاجسا قوياً للواليات المتحدة

األمريكية  .فالصادرات الصينية إلى الواليات المتحدة بلغت  411مليار دوالر كما ذكر الباحث سابقاً
عام  ، 2011مقابل  129مليار دوالر قيمة الصادرات األمريكية إلى الصين في نفس العام  ،أي أن

العجز التجاري األمريكي الصيني يتجاوز  282مليار دوالر ،وما تريده أمريكا اآلن من الصين أن
ترفع عملتها حتى يقل هذا العجز  .ولكن بالنظر إلى االرقام في فترة خضوع الصين إلى رفع العملة

 %20في الفترة ما بين  2005إلى  2008نجد أن العجز التجاري األمريكي كان  201مليار دوالر
قبل عملية الرفع ليصبح أثناء الرفع  266مليار دوالر  ،أي أنه زاد ولم ينقص كما كانت تتوقع

أمريكا

()2

 .وتتهم الواليات المتحدة األمريكية الصين بأنها سبب البطالة فيها  ،وبخاصة بطالة عمال

النسيج والمالبس بسبب انخفاض أسعار الصادرات الصينية من المنسوجات إلى الواليات المتحدة

وأوروبا الغربية  ،األمر الذي يزيد الضغوط على الصين لرفع قيمة عملتها .

ويرى الكثيرون في الواليات المتحدة أن مستوى العجز التجاري الكبير من الصين ال يمثل تهديداً

لهم ويعود السبب إلى أن العجز ليس كبي اًر جداً إذا ما تم حساب أن الكثير من حجم الصادرات من

الصين تقوم به شركات أمريكية وأجنبية أخرى لديها مصانع في الصين  ،حيث إن اعتماد الناتج

القومي الصيني بنسبة  %80على الصادرات يمثل تحذي ار للصين التي يجب أن تنمي بقية قطاعات

اقتصادها  ،وأن تركيز الصين بهذه النسبة الكبيرة على التصدير يعني فشلها في تنمية قاعدة

عرض الصين آلثار سلبية كبيرة في
استهالكية محلية كبيرة توازي حجم نموها التجاري  ،وهذا بدوره ُي ِّ
حالة تعرض اقتصاد الدول التي تمثل سوقا بالنسبة لها ألي اضطرابات اقتصادية مفاجئة  ،ويساهم

توافر منتجات صينية مصنعة رخيصة في السوق األمريكية في حدوث تضخم في الواليات المتحدة ،
حيث يجد الفقراء والطبقة المتوسطة كذلك منتجات رخيصة يستهلكونها.

ومؤخ اًر بدأ الكثيرون في واشنطن في التعبير عن قلقهم من الفجوة المتزايدة في العجز التجاري

مع الصين  ،ويحاول أنصار نظريات الحماية التجارية في كل من الدولتين التأثير السلبي ضد قوى
السوق الحر التي تدفع في طريق زيادة التبادل التجاري بين الدولتين  ،وتدعو الواليات المتحدة الصين
)1( http://www.aleqt.com/2010/09/29/article_448269.html
( )2بدور المطيري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص26
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منذ فترة طويلة إلى ضرورة ترك العملة الصينية لعوامل السوق لتحدد قيمتها ،وأن تقوم أيضا بمحاربة

القرصنة الفكرية على المنتجات األمريكية

()1

.

 - 3حقوق الملكية الفكرية :
تمثل هذه القضية أحد مصادر التوتر في العالقات التجارية األمريكية الصينية والتي كادت أن

تتطور إلى حرب تجارية جديدة مع الصين  ،وتضمنت اتهامات الواليات المتحدة المتكررة للصين

بانتهاك حقوق الملكية الفكرية  ،وهو ما أسمته (القرصنة االقتصادية) من خالل خرق حقوق براءات

االختراع والتأليف والنشر وتزوير العالمات التجارية  ،من نسخ واعادة طبع شرائط األفالم DVD
ونسخ برامج الكومبيوتر  Softwareوالكتب  ،وتصنيع أدوية وسيارات وقطع غيار طائرات دون

الحصول على إذن مسبق  ،أو دفع مستحقات المنتجين األمريكيين  ،وهو ما يكلف الواليات المتحدة

خسائر بالمليارات  ،حيث بلغ تقليد البضائع حداً غير مقبول من الجانب األمريكي  ،وبالتالي فرضت
()2

الواليات المتحدة ضريبة على وارداتها من الصين كإجراء عقابي

.

من ناحيتها  ،فرضت الحكومة الصينية قانوناً يمنع النسخ والتزوير  ،وأنشأت محكمة خاصة

لمحاكمة من يقوم بمثل هذه األنشطة  ،ويذكر بعض الخبراء أنه ليس هناك ميزة للسلطات المحلية في

الصين لمكافحة أعمال القرصنة والنسخ  ،حيث توفر هذه األنشطة وظائف للسكان المحليين  ،إضافة

إلى قيام المصنعين بتقديم رشاوى للسلطات المحلية  ،وتهدد الواليات المتحدة بعرض القضية أمام
منظمة التجارة العالمية  ،إال أنها ال تتوقع الكثير من النتائج من ذلك اإلجراء على المدى القريب.
ومؤخ ار توصلت الصين التفاقية مع شركة مايكروسوفت تسمح بوجود برامج ميكروسوفت في

الكمبيوترات التي يتم تصنيعها في الصين مما ينفي الحاجة للقرصنة عليها(.)3
 - 4احتكار عناصر اإلنتاج النادرة ( األتربة النادرة ) (:)4

تتهم الواليات المتحدة األمريكية الصين بأنها تقوم باحتكار عددا من المعادن النادرة التي تستخدم

في الصناعات التكنولوجية  ،وباإلضافة إلى استخدامها في السيارات الهجينة والهواتف النقالة وعدسات
الكاميرات ومعدات الطاقة واألجهزة الطبية وشاشات التلفزيون  ،عالوة على األسلحة وغير ذلك من

االستخدامات األخرى  ،وتعمل الصين على تقليل نسبة الصادرات من هذه المعادن  ،وهو ما لم توافق
عليه أمريكا  ،ألنها تحتاج إلى هذه المعادن بصورة كبيرة في اإلنتاج التكنولوجي وغير ذلك من

اإلنتاجيات األخرى  ،مما دفع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان إلى تقديم دعوى تجارية
لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين بشأن القيود التي تفرضها على صادراتها من معادن األرض
)1( http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/94.htm
)2( http://alalemya.com/economy/0_2011_5_/11_/11_5_1/5_1/usa_china_top.html
)3( http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/94.htm
)4( http://annabaa.org/nbanews/2012/03/250.htm

[]113

النادرة  ،التي يهدد النزاع بشأنها قطاع صناعة اإللكترونيات  ،وتتهم الدعوى الصين برفع أسعار
صادراتها من تلك المعادن مقابل خفضها في الداخل  ،ما يتيح مزايا غير عادلة للمارد اآلسيوي الذي
تقول الواليات المتحدة إنه يكدس هذه المعادن الستخدامه الخاص  ،والهدف من وراء ذلك أن تعطي

للصناعات الصينية أفضلية في األسواق  ،وحسب وجهة النظر األوروبية واألمريكية فإن ذلك يمثل

انتهاكاً لمعايير المنافسة التي وضعتها منظمة التجارة  ،والتي ترفض تماماً عمليات االحتكار في

المنافسة  ،وتضع قيوداً على هذه العمليات التي ال تخدم السوق العالمي .

وتشمل المواد موضوع النزاع  17نوعاً من المعادن ذات الخصائص المغناطيسية والموصلة ،

وتدخل في صناعة معظم األجهزة اإللكترونية  ،وهي في الواقع ليست معادن نادرة  ،لكن عملية

إنتاجها تتسم بالصعوبة  ،ويوجد ثُلث مخزونات األرض من تلك المعادن النادرة في الصين  ،التي
تمكنت من تأمين إنتاج أكثر من  %90من التجارة العالمية لمعادن األرض النادرة التي تستخدم في
إنتاج المنتجات عالية التكنولوجيا  ,وتمتلك الصين ثاني اكبر منجم لألتربة النادرة في العالم بعد

الب ارزيل  .وفي عام  ، 2010حذر تقرير أمريكي من أن احتكار المارد الصيني له أبعاد مؤثرة  ،على
المنظور الطويل  ،خاصة على البنتاغون  ،وفي يونيو من العام ذاته  ،فرضت الصين قيودا على
صادراتها من تلك المعادن برفع الضرائب وتقليص صادراتها للخارج  ،كما قامت في ديسمبر ،بإيقاف

شحناتها مؤقتاً لليابان  ،ما أدى الرتفاع حاد في األسعار ،ولكن حذرت بكين واشنطن من أن الشكوى
التجارية المتوقعة من جانب الواليات المتحدة بشأن قيود الصين على صاد ارت عناصر التربة النادرة

يمكن أن تأتي بنتائج عكسية .

 - 5سياسات الحماية التجارية المتبادلة :
تشهد العالقات االقتصادية الصينية األمريكية حالة من عدم االستقرار والتوتر بسبب سياسات

الحماية التجارية المتبادلة التي تعمل على عرقلة نمو التبادل التجاري بين الدولتين ،حيث ترى الواليات

المتحدة بأن الصين ال تلتزم باتفاقية تحرير التجارة  ،فيما يخص ضمان التنافسية  ،وتفرض قيوداً على

صادرتها إلى أمريكا  ،مثل األتربة النادرة  ،وكذلك تقوم الصين ببعض إجراءات الحماية
ا
بعض

التجارية للحد من حجم االستثمارات األمريكية فيها  ،حتى ال يؤدي ذلك لتحكم خارجي في اقتصادها،
وجاء واحد من االتهامات الكبيرة األخيرة من "جيفري ايمليت" الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جنرال

الكتريك في خطاب ألقاه في روما  ،واتهم الصين بأنها أصبحت حمائية بشكل متزايد  ،وتسعى لعدم

تقدم مجموعته في صناعاتها وتعمل على دعم الشركات الصينية لتحل بدالً منها في السوق

العالمي( .)1كما أنه وخالل أغسطس  2005عرقل الكونغرس صفقة طاقة صينية تعرف باسم

 CNOOCلشركة البترول األمريكية  ، UNOCALحتى ال يؤدي ذلك لزيادة قدرة الصين التكنولوجية

)1( http://seekingalpha.com/article/222408-on-china-s-protectionist-policies

[]114

بما قد يخدم األغراض العسكرية  ،وبسبب المخاوف األمنية ال تصدر الواليات المتحدة التكنولوجيا

العسكرية المتقدمة  ،أو المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مدني وعسكري إلى

الصين  ،وكذلك تفرض الواليات المتحدة األمريكية قيوداً على بعض السلع الصينية التي
تضر بالمجتمع  ،حيث تتهم الواليات المتحدة الصين بأنها تنتج وتصدر منتجات غير آمنة تضر

بالصحة العامة  ،وتهدد حياة البشر ،وبأنها تغرق األسواق بالمنتجات الرخيصة  ،مما يؤدي إلى تشويه
التجارة

()1

.

ومما سبق يتضح للباحث أن تنمية العالقات األمريكية الصينية مرت عبر مسيرة طويلة

ومتواصلة لبناء الثقة المتبادلة ولتسوية المشكالت فيما بين الدولتين  ،ووصلت التجارة بينهما إلى
أرقام ضخمة من الصعب الرجوع عنها  ،األمر الذي جعل الواليات المتحدة تعاني من تجارة غير
متكافئة مع الصين  ،حيث اتسعت الفجوة بين صادراتها ووارداتها من السلع بشكل كبير لصالح

الصين  ،وبغض النظر عن اختالف نماذج التنمية أو مستوى التقدم بين الواليات المتحدة والصين
طبيعيا.
أمر
وبعيداً عن أسباب وجود هذا الفرق في التجارة بين البلدين  ،فإن ظهور هذا الفرق يعتبر ًا
ً

حيث أن وجود عملة صينية منخفضة وأيد عاملة ماهرة ورخيصة األجر وموارد طبيعية ذات تكلفة
منخفضة  ،أضاف ميزة تنافسية للمنتجات الصينية وجعل العديد منها يتفوق على نظيراتها من

المنتجات األمريكية  ،وبأسعار منخفضة  ،وجودة عالية ال يستطيع المستهلك في الواليات المتحدة
األمريكية أن يقاومها  ،حيث أثرت إلى حد كبير على حياة الشعب األمريكي  ،ووسعت نطاق خيار

المستهلكين في أمريكا  ،وال سيما الفئات ذات الدخل المنخفض التي وجدت المنتجات الصينية مالذاً
لها لما تتمتع به من جودة وانخفاض في السعر ،كما ساعدت أمريكا على الحفاظ في معدالت

التضخم المنخفضة .

وفي نفس الوقت يؤكد الباحث أنه لوال وجود تجارة مع الواليات المتحدة لَ َما تمكنت الصين من
أن تتمتع بهذه النسب العالية من النمو االقتصادي  ،فالشريك األمريكي شريك قوي ومهم جداً لبقاء
نسب النمو في االقتصاد الصيني مرتفعة على هذا النحو  ،ولكن وحسب وجهة نظر الباحث  ،تبقى

العالقات التجارية الصينية األمريكية على الدوام عالقات غير سهلة  ،لما يشوبها من أزمات تتجدد
باستمرار ،منها ما يرتبط بموضوع إعادة إصالح أسعار الصرف ومحاربة القرصنة الفكرية واألزمات

السياسية العالقة كالملف النووي لكوريا الشمالية وايران والنزاع الصيني مع تايوان والفلبين والملفات

الدولية الساخنة كالملف اإليراني والملف السوري وغيرها من المواضيع الساخنة بين البلدين .

( )1محمود خليفة جودة  ،مسارات التنافس االمريكي – الصيني  ،صحيفة الحوار المتمدن االلكترونية  ،العدد 2088 - 3432
http://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=267994
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املبحث الثاني
العالقـــــا

الصينيــــة األوروبية

تمهيد -:
بعد نهاية الحرب الباردة  ،لم تكن العالقات مع أوروبا ذات أولوية قصوى بالنسبة للصين مقارنة
مع عالقاتها مع الواليات المتحدة واليابان والقوى اآلسيوية األخرى  ،وبدأ االهتمام في توثيق العالقات

بين الجانبين  ،عندما زاد االهتمام في النظام العالمي متعدد األقطاب  ،وكانت فرنسا تقود رغبة

االتحاد األوروبي في توثيق العالقات مع الصين جنبا إلى جنب مع روسيا من أجل إقامة عالم متعدد
األقطاب يعمل على تدعيم االستقرار العالمي أكثر من األحادية القطبية  ،وإلقامة شراكات استراتيجية

مع الصين  ،حيث خفف الزعماء األوروبيون من عزلة الصين رغم وجود مصادر للتوتر بين الجانبين،

مثل حقوق اإلنسان  ،وحظر بيع االسلحة للصين  ،وحماية المناخ والبيئة  ،والموقف من تايوان ،
()1

وحقوق الملكية الفكرية ومشكلة العملة  ،وغيرها من مصادر التوتر األخرى

.

وكانت النزاعات حول تجارة المنسوجات والمالبس في عام  2005واتخاذ تدابير لالتحاد
األوروبي لمكافحة اإلغراق ضد صادرات األحذية من الصين في عام  2006من أبرز القضايا
الشائكة في العالقات التجارية بين الصين واالتحاد األوروبي  ،رغم ذلك أصبح اقتصاد الصين

المتنامي يجذب اهتمام األوروبيين من زوايا عديدة من بينها أهمية السوق الصينية التي أصبحت وجهة
مفضلة لألجانب من أجل االستثمار المباشر  ،وحدود جديدة للمنافسة العالمية التي سيطرت عليها

اقتصاديات الثالوث العالمي (الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا واليابان)( .)2وكذلك كان هناك اهتمام
كبير للعديد من رجال األعمال الصينيين بالدول األوروبية لما تمثله من اسواق كبيرة تتناسب مع

مستوى اإلنتاج الصيني الكبير  ،ومصدر مهم للعديد من التقنيات الداخلة في اإلنتاج الصيني ،وفيما
يلي يوضح الباحث مراحل تطور العالقات السياسية واالقتصادية بين الجانبين لما له من أثر في

تعميق وفهم طبيعة هذه العالقات .

)1( http://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93European_Union_relations
)2( Xiudian Dai Research, Understanding EU-China Relations, Paper 1/2006, p.6
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نظرة عامة على طبيعة العالقات الثنائية -:

أوالا :

بدأت العالقات الدبلوماسية الرسمية بين الصين والمجموعة األوروبية في عام  ، 1975ووقعت

الصين والمفوضية األوروبية " اتفاق التجارة " عام  ،1978وهو أول اتفاق تجاري تم التوصل إليه
بين الجانبين في العصر الحديث  .وفي عام  1985وقع الطرفان على اتفاق للتجارة والتعاون

االقتصادي  ،حل محل اتفاقية التجارة عام  ، 1978وأنشأ الجانبان آلية اللجنة المشتركة لمناقشة
وحددت ثالث مجموعات عمل في إطار هذه اللجنة للتعامل
االقتصاد والتجارة على المستوى الوزاري ُ ،
مع االقتصاد والتجارة  ،وحماية البيئة  ،والطاقة ،وأُنشئت أيضا لجنة العلوم والتكنولوجيا ومجتمع

المعلومات الصينية األوروبية  ،ومنذ عدة سنوات  ،بدأت الصين واالتحاد األوروبي أيضاً سلسلة من
آليات الحوار التي تتعامل مع حقوق الملكية الفكرية  ،والسياسة التجارية والسياسة الصناعية  ،وسياسة

المنافسة  ،وتجارة المنسوجات

()1

 ،وتنشطت التبادالت االقتصادية رفيعة المستوى بشكل غير عادي

مع الصين خالل عام  ، 1990وزادت التجارة بين االتحاد األوروبي والصين بشكل أسرع من

االقتصاد الصيني نفسه  ،بمقدار ثالثة أضعاف خالل عشر سنوات من  14.3مليار يورو في عام

 1985إلى  45.6مليار يورو في عام 1994

))2

 ،ويعتبر االتحاد األوروبي الشريك التجاري األكبر
()3

للصين  ،والصين في االتحاد األوروبي هي ثاني أكبر شريك تجاري

 ،وحسب بيانات المفوضية

األوروبية للتجارة لعام  2011شكلت الصادرات الصينية إلى االتحاد األوروبي ما نسبته  %17.3من

إجمالي الواردات األوروبية بينما شكلت صادرات االتحاد األوروبي إلى الصين ما نسبته  %8.9من

حجم الصادرات األوروبية إلى العالم وتتركز معظم التجارة بين الجانبين على السلع الصناعية

والمصنعة

))4

.

وتشير بيانات المفوضية األوروبية للتجارة كما هو مبين في الشكل ( )3-3إلى أن حجم

الصادرات السلعية بين الصين واالتحاد األوروبي بلغ في نهاية عام  ، 2011ما قيمته  272.8مليار

يورو ،بينما بلغت قيمة وارداتها من االتحاد األوروبي  136.9مليار يورو .مكونة فائضاً تجارياً

لصالح الصين بقيمة  155.9مليار يورو  ،على الرغم من تمتع االتحاد األوروبي بفائض تجاري مع
الصين في بداية عام  ، 1980إال أن الصين حافظت على فائض تجاري لصالحها في السنوات

األخيرة

()5

.

)1( http://fi2.mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralcooperation/inbrief/200902/20090206027519.html
)2( http://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93European_Union_relations
)3( http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_the_European_Union
)4( http://ec.europa.eu/trade/
5( Ibid. http://ec.europa.eu/trade
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شكل رقم (  ) 3-4يوضح
التبادل التجاري السلعي لالتحاد األوروبي مع الصين () 8011- 8009

المصدر  :بيانات المفوضية األوروبية للتجارة /http://ec.europa.eu/trade

وتمثلت أهم الصادرات الصينية ألوروبا في المنتجات األولية والمنتجات الزراعية "بما في ذلك
االسماك" ومنتجات االجهزة الكهربائية وااللكترونية وااللية ،ومنتجات التكنولوجيا العالية  ،والكمبيوترات

وتقنية االتصاالت  ،واألحذية والمالبس والمنسوجات واأللعاب وصناعات أخرى .بينما أهم المنتجات
التي تستوردها الصين من أوروبا تتمثل في اآلالت واالجهزة ومعدات نقل ومنتجات التكنولوجيا العالية

والمنتجات االلكترونية  ،ومواد كيميائية وسلع مصنعة وبعض المواد الغذائية والحيوانات الحية ومواد
()1

أخرى

 .وما زال هناك حظر على تصدير األسلحة إلى الصين منذ أحداث ساحة السالم .8717

كما أتت بيانات التجارة في الخدمات لعام  2088لصالح االتحاد األوروبي كما هو موضح في

الشكل ( ، )3-4حيث بلغت قيمة الصادرات الخدمية من االتحاد األوروبي للصين  22.3مليار
يورو  ،بينما بلغت قيمة الصادرات الخدمية من الصين إلى االتحاد األوروبي لنفس العام نحو 16.3

مليار يورو .مكونة بذلك فائضاً في الميزان الخدماتي لصالح االتحاد األوروبي بقيمة  6.0مليار

يورو  ،لكن ال يعوض هذا الفائض الضئيل في تجارة الخدمات لصالح االتحاد األوروبي عجزه الكبير
تجاه الصين في مجال التجارة السلعية .

)1( http://ec.europa.eu/trade
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شكل رقم (  ) 3-5يوضح
التبادل التجاري الخدماتي لالتحاد األوروبي مع الصين ()8010-8002

المصدر  :بيانات المفوضية األوروبية للتجارة /http://ec.europa.eu/trade :

أيضا ،فنجد أن تدفقات االستثمارات
أما على صعيد االستثمارات األجنبية المباشرة لعام ً 2010
األوروبية للصين بلغت  4.9مليارات يورو  ،بينما االستثمارات الصينية المتجهة ألوروبا تصل إلى

 0.9مليار يورو  ،وهو ما يعني أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لصالح الصين  ،وتبرز أهم
استثمارات االتحاد األوروبي في قطاع التصنيع التقليدي وقطاعات أخرى مثل الخدمات واستثمارات

المخاطر ،وال تعد العالقات االقتصادية بين الطرفين خالية من المنغصات في ظل التفوق الصيني ،
تبرز قضايا الحماية التجارية من قبل أوروبا تجاه السلع الصينية  ،وكذلك مطالبة أوروبا للصين
إذ ُ
برفع قيمة عملتها الوطنية للحد من واردات أوروبا من السلع الصينية.
ثانيـ ا :

دور الصين في أزمة الديون السيادية في أوروبا :

بعد الحرب العالمية الثانية في نهاية النصف األول من القرن العشرين  ،استطاعت أوروبا أن

تخرج من عثرتها المالية واالقتصادية عبر الحليف األميركي  ،من خالل مشروع مارشال الذي وفر

التمويل الالزم للنهوض االقتصادي والتنموي للدول األوروبية  ،ولكن يختلف المشهد اآلن تماماً عما

يمد لهما يد المساعدة للخروج من أزمتهما
كان في السابق  ،فكل من أميركا وأوروبا بحاجة إلى من ّ
يوما بعد يوم  ،وتعتبر الصين هي الوسيط المطروح لتلجأ اليه
المالية واالقتصادية التي تتفاقم آثارها ً

أوروبا للخروج من أزمتها المالية باعتبارها تمتلك مفاتيح التمويل  ،فقد توجهت أنظار األوروبيين تجاه
االحتياطي النقدي للصين كمخرج ألزمتها ،ووفق أرقام بيانات البنك الدولي  ،تمتلك الصين الرصيد

األكبر في العالم من احتياطيات النقد األجنبي ،حيث بلغ نحو  3.1تريليونات دوالر أميركي في يونيو

 ، 2011وقد وصلت الصين لهذه المرتبة بعد نحو عقدين من الزمن  ،ففي عام  8770لم يكن لدى
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الصين من احتياطيات النقد األجنبي سوى  37مليار دوالر فقط  ،وارتفعت هذه االحتياطيات بعد عشر
سنوات إلى نحو  171مليار دوالر بحلول عام  ، 2000إال أن عام  2006هو الذي تخطت فيه

احتياطيا بلغ  1.08تريليون دوالر .وبنهاية عام  2010وصل
الصين حاجز التريليون دوالر لتحقق
ً
هذا االحتياطي إلى  2.91تريليون دوالر .ويعود الفضل في تكوين هذا االحتياطي إلى زيادة حصة
الصين في الصادرات العالمية  ،وكذلك استحواذها على النصيب األكبر من بين الدول النامية على
()1

مستوى العالم من االستثمار األجنبي المباشر

 ،وأكد المسؤولون الصينيون أكثر من مرة ضرورة

تحرك الصين لضخ أموالها في صندوق اإلنقاذ األوروبي  ،ليصل رصيده إلى تريليون دوالر بدال من

نحو  440مليا ار فقط حتى اآلن  ،حتى يتمكن الصندوق من شراء أكبر كمية ممكنة من السندات

الحكومية للدول األوروبية  ،أو أن تقوم الصين بضخ استثمارات مباشرة في االقتصاد األوروبي للخروج
من حالة الركود  ،وتحسين معدالت النمو االقتصادي  ،وخلق فرص عمل جديدة في ظل ارتفاع
معدالت البطالة بأوروبا  ،ويبرر األوروبيون خطوة اللجوء إلى الصين لحل األزمة األوروبية بالخطوة
التي اتخذتها الصين بتنوع سلتها من العمالت ليشكل اليورو جزءا منها بجوار الدوالر األميركي  ،وهي

الخطوة التي تعكس قبول الصين بالمشاركة في المخاطرة حول مستقبل اليورو  ،وفي المقابل ليس من
صالح الصين أن تنهار االقتصاديات األوروبية  ،فحدوث ذلك يعني ضياع جزء كبير من حصة

الصادرات الصينية لهذه الدول

()2

.

ومما سبق يتبين للباحث أهمية العالقات بين الصين ودول االتحاد األوروبي  .حيث تعول
الصين كثي اًر على صادراتها إلى االتحاد األوروبي وتسعى إلى وجود عالقات شراكة كبيرة معه ،
تعمل على التكامل االقتصادي  ،والمنفعة المتبادلة  ،والتقدم المربح للجانبين  ،األمر الذي يشكل
اساسا مهما للنمو السريع داخل الصين  .وتعمل الصين جاهدة من أجل تقديم الدعم والعون لالتحاد

األوروبي  ،لكي يتعافى من تأثيرات األزمة المالية العالمية  ،من خالل ضخ المزيد من األموال في
شراء السندات الحكومية  ،لتنشيط اقتصاديات دول االتحاد وتنشيط أسواقها  ،وتقديم النصح في
السياسات المالية والنقدية التي يتوجب على االتحاد األوروبي اتباعها  ،لكي يتجاوز أزمته  ،على

الرغم من التحرشات والنزاعات التجارية القائمة بين الجانبين .

)1( http://data.albankaldawli.org/indicator
)2( http://www.aljazeera.net/eissues/pages/9ab3a772-93f8-4a85-8ca7-667e5a2e47e8
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املبحث الثالث
العالقـــــا

الصينيــــة  -اليابانـــــية

تمهيد -:
توصف العالقات الثنائية بين الصين واليابان بأنها معقدة للغاية ومتناقضة  ،تتأرجح ما بين

السياسة الباردة واالقتصاد الساخن  ،حيث يوجد ازدهار في العالقة االقتصادية  ،في حين هناك
توترات في العالقات السياسية والقضايا التاريخية التي تحكمها ذكريات الماضي األليم  .وتعتبر اليابان

ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية  .بينما تعتبر الصين
()1

الشريك التجاري األكبر لليابان
أوالا :

.

مسيرة العالقات الصينية اليابانية:
في نظرة إلى الماضي في أواخر القرن التاسع عشر ،قامت اليابان باالعتداء العسكري على

البلدان المجاورة لها  ،ومن ضمنها تايوان  ،التي هي جزء من أرض الصين  ،ونهبت من الصين

تعويضات حربية قيمتها  230مليون أوقية من الفضة  ،تعادل  4.5أضعاف الدخل المالي السنوي

لليابان في ذلك الوقت  .وبعد الحرب اليابانية الروسية عام  ، 1905احتلت اليابان ليويشون وداليان
في الصين  ،واحتلت كوريا عام  ، 1910ثم اعتدت اليابان على شمال شرقي الصين في عام 1931

ومن ثم تحولت حربها مع الصين في العام  1937إلى حرب شاملة  ،من أجل فرض السيطرة الكاملة

على الصين  ،وذهب ضحيتها أكثر من  300ألف قتيل وفق اإلحصاءات الصينية في مذبحة مدينة
نانجينغ جنوبي الصين  ،إضافة إلى فظائع أخرى يصعب محوها من الذاكرة الصينية  .وتجاوزت

الخسائر االقتصادية الصينية  600مليار دوالر أمريكي  .وفي عام  1941انضمت اليابان إلى
وهزمت اليابان واستسلمت عام
المحور النازي األلماني اإليطالي وشنت الحرب العالمية الثانية ُ .
 . )2(1945ومع بداية عام  1949قررت الواليات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع اليابان  ،وذلك قبل
وصول الشيوعيين إلى الحكم في الصين من نفس العام  .وفي المقابل لجأت الصين في مواجهة
أمريكا واليابان لتوقيع اتفاقية الصداقة والتحالف مع االتحاد السوفياتي عام  ، 1950وانتهجت اليابان

النهج األمريكي المعادي للصين وأقامت "عالقات خارجية" مع السلطات في تايوان التي فقدت وضعها
كحكومة صينية ،والتزمت اليابان بحظر التجارة الذي فرضته الواليات المتحدة على الصين مما أدى

)1( Shiro Armstrong, Interaction between trade ،conflict and cooperation, the case of Japan and China ,
Crawford School of Economics and Government Australian National University, September 2007, p.1.
)2( http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2005n/5n7/p8.htm
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إلى تأخير استئناف العالقات بين الصين واليابان إلى عام 1972

()1

 .حيث أعيدت العالقات

الدبلوماسية بينهما  .وفي هذا اإلطار عبرت الحكومة الصينية عن صدق نواياها لحل مشكالت التاريخ
وتطبيع العالقات  ،وانهاء حالة لحرب  ،وكذلك فعلت اليابان  ،إضافة إلى قيام الحكومة اليابانية بلوم
نفسها بشدة للخسائر التي سببتها للصين نتيجة لتلك الحرب العدوانية على الصين  .كما تخلت

الحكومة الصينية عن طلب تعويضات عن الحرب انطالقا من موقف "عدم زيادة أعباء الشعب

الياباني" ( ، )2وفي عام ُ 8791وقعت معاهدة السالم بين الصين واليابان التي أنهت مرحلة العداء
التي دامت منذ عام  ، 8174وبدأت مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين( .)3وبفضل الجهود
المشتركة من كلتا الدولتين سجلت العالقات االقتصادية والتجارية بين الصين و اليابان نموا سريعا منذ

تبنت الصين سياسة اإلصالح واالنفتاح في عام  . 8791وأصبحت كلتا الدولتين تعتمد على األخرى
بصورة متزايدة  .ومنذ تطبيع العالقات الدبلوماسية بين البلدين في عام  ،8792وصل حجم التجارة
()4

البينية من  8مليار دوالر إلى  266.1مليار دوالر في عام 2001

.

وأدى نمو حجم التجارة الثنائية إلى تغيير نمط التجارة بين الصين واليابان  ،وأخذت المنتجات

الميكانيكية والكهربائية ذات القدرات التكنولوجية الفائقة تحل تدريجيا مكان المنتجات ذات القيمة

المضافة المنخفضة  ،مثل المواد الخام والمنسوجات  .وذكرت إحصاءات الدولتين أن المنتجات

الميكانيكية والكهربائية بلغت أكثر من نصف حجم تجارتهما في عام  2009مما يدل على أن الدولتين
قد أصبحتا أكثر اعتمادا كل منهما على األخرى في نموهما االقتصادي .

وعالوة على ذلك ومع النمو االقتصادي والتقدم الفني للصين فإن اليابان قد زادت استثماراتها اإلجمالية
في الصين وقامت بتوسيع مجاالتها ) .(5وكانت اليابان قد بدأت االستثمار في الصين منذ عام 8797
()6

وفي السنوات األخيرة زادت الشركات الصينية استثماراتها في اليابان

.

وقد أظهرت األرقام التي نشرتها و ازرة التجارة في الصين أن استثمارات اليابان في الصين قد

يضا تحوالً
بلغت  60.9مليار دوالر حتى عام  .2009وأن استثماراتها المباشرة في الصين قد شهدت أ ً
من الصناعات التجهيزية مثل المواد الخام والمواد الغذائية إلى الصناعة التحويلية مثل الصناعة
الميكانيكية والكهربائية  .وخالل هذه الفترة قام الكثير من المصنعين الكهربائيين والميكانيكيين اليابانيين

بنقل قواعد إنتاجهم إلى الصين  ،حيث حققت معظم الشركات اليابانية في الصين أرباحاً كبيرة في

( )1محمد علي القوزي  ،حسان حالق  ،تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر  ،الطبعة األولى  ،بيروت دار النهضة العربية ، 2008،
ص853-852
( )2محمد علي القوزي  ،حسان حالق  ،المصدر السابق  ،ص868-860
( )3محمد علي القوزي  ،حسان حالق  ،المصدر السابق  ،ص867
)4( http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-08/28/content_11218743.htm
)5( http://arabic.cri.cn/81/2008/05/05/82@95538.htm
)6( http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-08/28/content_11218743.htm
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العامين الماضيين  ،والتي زادت من االنتعاش االقتصادي في اليابان  ،وساهمت أيضا في البناء
االقتصادي الصيني  .وشهدت السنوات األخيرة نموا سريعا لالستثمار في البحوث والتطوير والخدمات

المالية والخدمات اللوجستية والتسويق  ،وأصبح ذلك مصد ار جديداً للنمو االقتصادي  ،وباإلضافة إلى
ذلك  ،فإن الحكومة اليابانية قد أسهمت في تطوير البنية األساسية في الصين  ،وفي حماية البيئة

والتعليم وتخفيف حدة الفقر في الصين عن طريق القروض بالين الياباني  ،والمساعدات دون مقابل).(1

وقد ساعدت العولمة كالً من الصين واليابان على تعزيز التعاون بينهما  ،وأصبحت العالقات أكثر

ترابطا واالستفادة المتبادلة من التجارة الثنائية بين البلدين  .ولكن لم تعترف اليابان حتى اآلن بأن

االقتصاد الصيني يمثل اقتصاد سوق  .إلى جانب ذلك بيئة األعمال في اليابان والسوق مغلقة نسبيا
وال تحبذ الشركات الصينية االستثمار في اليابان .والشركات الصينية تواجه بعض المشكالت العملية
()2

أيضا مثل إجراءات التأشيرة المعقدة وعمليات التفتيش الضريبي بشكل متكرر
ثانيـ ا :

.

عوامل التوتر في العالقات الصينية اليابانية:

تبرز أهم عوامل التوتر في العالقات الصينية اليابانية فيما يلي :

 - 1مشكلـة التاريخ :
وهي قضية سياسية حساسة في العالقات الصينية اليابانية  ،ففي ثمانينيات القرن الماضي ،
أخذت "مشكالت التاريخ" بين الصين واليابان تطفو على السطح تدريجياً  ،وبعد منتصف التسعينيات
أخذ هذا التوجه يتزايد  ،وجوهر مشكالت التاريخ بين الصين واليابان هو األعمال التي تخالف روح

البيان الصيني الياباني المشترك وانكار الحكومة اليابانية والمسؤولين اليابانيين لتاريخ االعتداء على
()3

الصين ومحاولة تجميله بين حين وآخر

 .وفي أعوام  8712و  8716و  2008و 2005

صدر في اليابان سلسلة من كتب التاريخ المدرسية  ،التي تجاهلت الحقائق التاريخية لغزو اليابان

للصين  ،مما أثار غضب الشارع الصيني ومعه الكوري أيضا على اعتبار أن كتب التاريخ هذه
وصفت المذابح التي ارتكبها اليابانيون في الفترة الممتدة بين عام  8731 - 8739بأنها مجرد "حدث"

وأن االستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية قد ساهم في تحديثها  .وارتفعت حدة التوترات السياسية
في نفس العام بشكل ملحوظ عندما قام رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي بزيارة لضريح

ياسوكونى( .)وتالها بعد ذلك بعدة زيارات  ،األمر الذي سبب تغيرات في مشاعر الناس من كال

)1( http://arabic.cri.cn/81/2008/05/05/82@95538.htm
)2( http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-08/28/content_11218743.htm
)3( http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2005n/5n7/p8.htm
( )ضريح ياساكوني  :هو المكان الذي قامت فيه القوات اليابانية بشن حروبها العدوانية في الماضي .وفي هذا الضريح توجد الفتات تمجد
أربعة عشر من مجرمي الحرب المصنفين من الدرجة األولى والملطخة أيديهم بدماء أبناء الصين أدانتهم محكمة الشرق األقصى الدولية.
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الطرفين وانعكس ذلك بشكل سلبي على العالقات الصينية اليابانية (.)1
 - 2قضيـة تايوان :
إن الموقف الصيني من العالقات بين اليابان وتايوان واضح وهو أن الصين ال تعترض على
االتصاالت الشعبية بين اليابان وتايوان  ،لكنها تعارض أي اتصاالت رسمية لخلق "صينين" أو "صين
واحدة وتايوان واحدة"  .ومن جانبها تدعم اليابان استقالل تايوان بشدة وهي من أكثر الدول فعالية في

هذا المجال وتطلب الصين من الجانب الياباني تعهداً واضحاً بأن تايوان ال تنتمي إلى نطاق التعاون
()2

األمني الياباني األمريكي

.

 - 3النزاع اإلقليمي على جزر بحر الصين الشرقي :
وما يقبع تحتها من حقول غاز ضخمة وتسمي اليابان تلك الجزر سنكاكو وتسميها الصين
دياويو  ،وتدعي ملكيتها وتتهم اليابان بعدم إعادتها إليها بعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء فترة

االحتالل الياباني ألراضيها ( .)3وتتبع جزر دياويو لجزيرة تايوان وتضم جزيرة دياويو وجزيرة هوانغوي
وجزيرة تشيوي وغيرها من الجزر الصغيرة  .وجاء في بيان القاهرة الذي اصدرته الصين والواليات

المتحدة وبريطانيا في عام  ، 8743إنه يجب على اليابان أن تعيد إلى الصين األراضي المحتلة ومن
بينها شمال شرقي الصين وتايوان وجزر بنغهو  .وأكد بيان بوتسدام الذي صدر في عام  8745على

ضرورة تنفيذ بيان القاهرة  ،وأعلنت اليابان قبولها لبيان بوتسدام واالستسالم بدون شرط  ،األمر الذي
يعني إعادة اليابان جزيرة تايوان والجزر التابعة لها إلى الصين(.)4

وقد قامت اليابان بمنح شركاتها النفطية الحق في التنقيب عن النفط والغاز المحتملين فيما

يسمى "خط الترسيم" في بحر الصين الشرقي  ،مما أثار غضب الصين في عام  ، 2005التي

ضد حقوق الصين وقاعدة العالقات الدولية  ،وأنها ستتمسك
اً
اعتبرت هذا األمر عمالً استف اززياً
خطير ّ
بحق اتّخاذ المزيد من رد الفعل  ،واعتبرت قيام اليابان بفرض "خط الترسيم" الذي أعدته اليابان من
جانب واحد ستكون له تداعيات خطيرة ولن تعترف به أبدا .وجاء تضامن كوريا الجنوبية مع الصين

ليكشف عن تحوالت خطيرة في موقف اليابان  ،فقد انتقد رئيس وزراء كوريا الجنوبية في نفس العام

اليابان ال ّدعائها بامتالك أراض صينية  ،باإلضافة إلى تشويهها للتاريخ  ،وأضاف " :لن نتسامح أبداً
بشأن أي ادعاء ياباني بامتالك أراض تابعة لكوريا الشمالية"  ،في إشارة إلى جزر دوكو التي تبعد
()5

حوالي  17كلم جنوب شرق جزيرة أوليونج بكوريا الجنوبية و كلم شمال غرب جزيرة أزكي اليابانية

.

)1( http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40302.htm
)2( bid. http://arabic.cri.cn/chinaabc
)3( http://www.masress.com/ahrammassai/18544
)4( http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40302.htm
)5( Ibid. http://arabic.cri.cn/chinaabc
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 - 4التعاون األمني الياباني األمريكي :
حيث أصدرت اليابان والواليات المتحدة في عام  8776البيان المشترك للتعاون األمني ،

وعدلتا بموجبه مبدأ التعاون الدفاعي الذي وضعتاه في عام  ، 8791وفي سبتمبر عام ، 8779
حددت اليابان والواليات المتحدة رسميا مبدأ التعاون الدفاعي الجديد  .وفي عام  ، 2004أجاز
البرلمان الياباني مشاريع القوانين المتعلقة بمبدأ التعاون الدفاعي الياباني األمريكي األمر الذي يدل

على تأسيس نظام جديد لتعزيز التعاون األمني بين اليابان والواليات المتحدة

()1

 .وتعتبر أوساط

ألنها ستكون
صينية أن عناصر المواجهة بين الصين والواليات المتحدة ال يمكن أن تكون مباشرة ّ ،
مدمرة  ،وأن الواليات المتّحدة تدفع اليابان لمضايقة الصين في عدد من القضايا لمحاصرتها وعرقلة
تقدمها ونموها  ،مما يحفظ للواليات المتحدة وحليفتها اليابان التفوق والنفوذ  ،وال يمكن فهم الموقف
ّ
الياباني من تايوان إال في إطار العالقة مع أمريكا ،وتعارض الصين مطلب اليابان في الحصول على

ضدها
مقعد دائم في مجلس األمن مع الصين  .وتعتقد الصين أن اليابان ستكون سالحا أمريكيا ّ

مما يم ّكنهم من عودة
ّ
خاصة إثر المساعي األمريكية الحثيثة إلقناع اليابانيين بتعديل دستورهم ّ ،
التصنيع العسكري واستحداث و ازرة الدفاع غير الموجودة أصال في اليابان بحكم الدستور والحق في
قوة نووية في وجه الصين
استخدام القوة واالنتشار في الخارج  ،وبالتالي دفع اليابان ألن تكون ّ
الستنزافها في سباق تسلح تكون الواليات المتحدة الرابح األساسي من ورائه (. )2
 - 5األسلحة الكيماوية التي تركتها اليابان في الصين :
والتي استخدمتها اليابان في حرب غزو الصين .حيث دفنت وتركت القوات اليابانية عددا كبي ار
من األسلحة الكيماوية حينما استسلمت  ،وتم العثور على كمية منها في أكثر من  30مكانا في عدة
مقاطعات

صينية األمر الذي يشكل تهديدا خطي ار لسالمة ارواح الشعب الصيني وامالكه .وقد

احتجت الحكومة الصينية رسميا على الحكومة اليابانية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي
مطالبة الحكومة اليابانية بحل هذه القضية .وفي عام  8777وقعت حكومتا الصين واليابان في بكين

مذكرة حول تدمير تلك األسلحة المتروكة داخل الصين  ،وتجري حكومتا البلدين مشاورات حول تدمير

هذه األسلحة في أسرع وقت ممكن وفقا لروح المذكرة (.)3
-6

المشكلة االقتصادية :
وهي تتعلق بالتنافس االقتصادي على األسواق والمواد الخام مستقبالً  ،ففي عام  2080كان

الصعود المدوي للصين إلى المرتبة الثانية كقوة اقتصادية عالمية خلف الواليات المتحدة األمريكية
)1( http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40302.htm
)2( http://alasr.ws/articles/view/6576/
)3( http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40302.htm
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متقدمة على اليابان  ،حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للصين في الربع الثاني من سنة  2080إلى

نحو  8.34تريليون دوالر (  7.82تريليون يوان) مقابل  8.27تريليون دوالر ( 881.54تريليون ين )
لليابان  ،وبذلك تكون الصين قد أزاحت اليابان عن عرش االقتصاد اآلسيوي لتحل بدالً منها ،ولتصبح

ثاني قوة اقتصادية عالمية  ،وذلك بعد أن نجحت الصين من قبل في تخطي فرنسا وبريطانيا وألمانيا

لتكون إحدى القوى االقتصادية الرئيسة في القرن الحادي والعشرين  .ومنذ نهاية الحرب الباردة

أصبحت اليابان تنظر بقلق شديد إلى تنامي القوة االقتصادية والعسكرية الصينية في محيطها اآلسيوي
وهي ترى أن تربة الخالفات الصينية  -اليابانية الخصبة تاريخياً  ،تغذي الصراع التنافسي بين اليابان

والصين  ،وتعزز السباق على بسط النفوذ على مصادر الطاقة  ،وتسعى الصين إلى دور ريادي في
جوارها اآلسيوي  ،وهي تستمد نفوذها من قوتها االقتصادية  ،في الوقت الذي ترفض فيه اليابان تحول

الصين إلى قطب النفوذ في آسيا  .وهناك سباق حام يجري حاليا بين عمالقي آسيا اليابان والصين
على كسب األسواق العالمية وخصوصاً أسواق الدول المجاورة

()1

.

وفي السنوات األخيرة السابقة كان هناك تبادل للزيارات على مستوى عال  ،تضمنت ثالث

زيارات تعرف باسم " كسر الجليد "  ،عملت على زيادة دفء العالقات الصينية اليابانية  .وهيأت
إلقامة آلية للحوار االقتصادي عالي المستوى بين البلدين  ،وخلقت بيئة افضل لزيادة نمو العالقات

االقتصادية والتجارية الثنائية  ،ويتمسك الجانبان باالقتصاد للحفاظ على عالقة الود بينهما  ،فالصين
باتت أكبر شريك تجاري لليابان  ،كما أن اليابان تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد االتحاد

األوروبي والواليات المتحدة بحجم تبادل تجاري تجاوز  340مليار دوالر ،وفي ظل أزمة مالية دولية
قد تطول  ،تسعى اليابان إلى إقناع بكين ببيع سندات خزينة صينية بقيمة  80مليارات دوالر باعتبارها

أكثر أماناً واستق ار اًر من نظيراتها األوروبية واألمريكية  .وهذا من شأنه ان يفتح الطريق واسعاً أمام

العملة الصينية كي تصبح عملة دولية .باإلضافة إلى اعتماد "اليوان" الصيني والين الياباني في
((2

التعاون التجاري المباشر بين أكبر اقتصادين آسيويين بدالً من الدوالر

.

وبدراسة التنمية االقتصادية للصين واليابان في العقود الماضية يظهر للباحث أن البلدين سوف
يتمكنان من رأب الصدوع  ،وبات من الممكن التوصل إلى حل يحقق الكسب المتكافئ للبلدين ما
داما يتمسكان بمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون الودى فضال عن الحوار والمشاورات  ،خاصة
في ظل الظروف االقتصادية العالمية المواتية  ،والتي تشهد تباطؤاً في األداء االقتصادي العالمي .

)1( http://www.gazian.com/issues/17/alfateh/95
)2( http://www.arabsino.com/book/life-in-china/ar/29.htm
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املبحث الرابع
العالقـــــا

الصينيــــة اع روسيا ودول اآلسيان

تمهيد -:

تحتل العالقات الصينية الروسية  ،والعالقات الصينية مع مجموعة دول اآلسيان  ،مكانة بارزة

في العالقات الصينية الدولية  ،فمن جانب تمتلك الصين أكبر حدود لها مع االتحاد الروسي  ،وهناك
تعاون وثيق بين الجانبين على المستويين السياسي واالقتصادي  ،وخاصة من ناحية اعتماد كالً منهما

االشتركي في بداية مسيرة التنمية االقتصادية ومن ثم التحول إلى اقتصاد السوق ،
ا
على النموذج
وهناك أيضا تقارب في وجهات النظر فيما يتعلق بمواجهة القطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكية
والحد من تفردها بالنظام العالمي .

أما على صعيد العالقات الصينية اآلسيانية  ،فهناك اهتمام كبير من قبل الجانبين لتنمية هذه

العالقات  .حيث تشكل مجموعة دول اآلسيان سوقاً خارجية كبيرة في وجهة الصادرات الصينية ،
ويرتبط الجانبان بحدود بحرية كبيرة تحتوي على مناطق غنية بالثروة السمكية ومصادر الطاقة .

وفيما يلي يستعرض الباحث طبيعة هذه العالقات .
أوالا  :العالقات الصينية – الروسية:
بدأت العالقات الدبلوماسية بين الصين واالتحاد السوفياتي في عام  ،8747وفي عام 8778

تف ّكك االتحاد السوفياتي ونشأ االتحاد الروسي  ،الذي يشترك مع الصين في حدود برية طويلة تم

قمة بكين
ترسيمها في عام  ، 8778وتحسنت العالقات الروسية الصينية منذ عام  . 8772وجاءت ّ
حدد الجانبان  %79من الحدود عبر
في عام  8776لتنهي مشكالت الحدود بين الطرفين  ،وقد ّ
تم االتفاق على حلها بشكل رسمي
مفاوضات استمرت سنوات عديدة  ،معظم هذه الخالفات الحدودية ّ

عام  ، 2008أما باقي المناطق الخالفية الحدودية فقد تم تسويتها بشكل نهائي في عام . 2005

وتعززت العالقات بين البلدين في عام  2008عندما تم التوقيع على معاهدة التعاون وحسن الجوار
بين البلدين  ،واضفاء الطابع الرسمي على العالقات بينهما وتقديم الدعم الروسي لمفهوم "صين

واحدة "واالعتراف بحق الصين في تايوان كجزء منها

()1

.

وقد كانت مسألة تسوية الحدود انطالقة قوية لتأسيس عالقات سياسية وتجارية متبادلة تكون

ويالحظ في السنوات األخيرة نشوء
بمثابة حجر األساس لبناء عالقات استراتيجية صينية  -روسية ُ ،
تعاون وثيق بين روسيا والصين  ،ومواقف البلدين في منظمة األمم المتحدة وخاصة في مجلس األمن

)1( http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Russian_relations_since_1991
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التفرد
غالباً ما تكون متطابقة أو متقاربة  .فكألهما يدعوان إلى عالم متعدد األقطاب " لمواجهة ّ

األميركي " والى تعزيز دور األمم المتحدة في حل النزاعات القائمة بالطرق السلمية  ،وتقفان ضد
انتشار السالح النووي( . (1وقد جرى مؤخ اًر تطور ملحوظ باتجاه تعزيز التعاون الروسي الصيني ضمن

إطار منظمة شنغهاي )Shanghai Cooperation Organization (SCO

()2

 ،التي أتت إثر

اتفاقية شنغهاي عام  ، 8776وأُنشئت عام  2008بدعوى من الصين بهدف حل الخالفات الحدودية
بينها وبين وروسيا  ،وجاءت رداً آسيوياً على العولمة بمفهومها الغربي «ألمركة العالم» بعد سقوط
((

االتحاد السوفياتي

.

تطور التعاون في مجال التجارة واالستثمارات والطاقة بين الصين وروسيا  ،وأصبحت روسيا

موقعا دائماً بين الشركاء األوائل .حيث تم تحسين هيكل التجارة
قويا للصين  ،وتحت ّل
شري ًكا تجارًيا ً
ً
الثنائية بين البلدين  ،وحجم التبادل التجاري قد زاد بشكل كبيرة من  6.1مليارات دوالر أمريكي في
 ) 3(8776حتى حوالي  34مليار دوالر في عام  . 2006ثم ازداد في عام  2009إلى حد ملحوظ

ليصل إلى  41.86مليار دوالر  ،كما ازداد التبادل السلعي الروسي الصيني في عام ، 2001
بالمقارنة مع عام  2009بنسبة  ، %31.9وبلغ قيمة  55.7مليار دوالر ،وارتفع التصدير الروسي

إلى الصين في العام نفسه بنسبة  ، %33كما ارتفع االستي ارد الروسي من الصين بنسبة ، %42.3
وبلغ العجز في تجارة روسيا مع الصين عام  2001قيمة  83.5مليار دوالر .وشغلت الصين عام

 2001المرتبة الثالثة بقائمة الشركاء في التجارة الخارجية مع روسيا  ،وذلك بعد ألمانيا وهولندا  ،فقد
بلغت حصة الصين في حجم التبادل التجاري الخارجي لروسيا في عام  2001نسبة  .%9.6أما
روسيا فشغلت المرتبة الثامنة في التجارة الخارجية الصينية  ،وتشغل الصين عام  2007المرتبة

األولى في التجارة الروسية الخارجية  ،وذلك بالرغم من انكماش حجم التجارة المتبادلة معها .ويالحظ
في عام  2001انخفاض حجم التبادل السلعي مع الصين  ،وذلك على خلفية األزمة المالية
واالقتصادية العالمية  .وبموجب نتائج عام  2007تقلص حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا

)1( http://arabic.rt.com/news_all_news/info/15088/
( )2أحمد علّو  ،منظمة شنغهاي بين تحالف المصالح وصراع الحضارات حلف جديد أم دفاع قلب العالم عن نفسه؟  ،مجلة الجيش اللبناني

اإللكترونية  ،العدد  ، 273تشرين الثاني2009

( (منظمة شنغهاي :تحالف جديد صاعد من قلب آسيا تتألف من:
 ست دول دائمة العضوية هي :روسيا ،الصين ،طاجكستان ،قيرغيزستان ،كازاخستان وأوزبكستان. أربع دول تملك صفة "مراقب"  ،وتحضر االجتماعات السنوية وهي :الهند ،إيران ،منغوليا وباكستان. شركاء حوار  :سريالنكا وبيالروسيا. ضيوف :أفغانستان ،منظمة دول آسيان( ) ، (ASEANومنظمة ) (CISكومنولث الدول المستقلة عن اإلتحاد السوفياتي  .ولمزيد مناإلطالع أنظر :الموقع االلكتروني http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=23653
)3( http://www.china.org.cn/opinion/2011-04/23/content_22421781_2.htm
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بنسبة  %32بالمقارنة مع عام  2001ليبلغ  31.1مليار دوالر

()1

 ،األمر الذي سبب عج ازً في تجارة

روسيا مع الصين بقيمة  8.5مليار دوالر ،وفي عام  ، 2080بلغ حجم التجارة الصينية – الروسية

 55.4مليار دوالر  ،بزيادة مقدارها  %43.8مقارنة بعام  ، 2007وذلك حسب بيانات هيئة الجمارك

الصينية والتي أظهرت أيضاً أن حجم االستيراد الصيني من روسيا قد زاد بنسبة  %67مقارنة مع نفس

العام  ،حيث بلغت  27.68مليار دوالر  ،أما حجم الصادرات الروسية إلى الصين فقد زادت بنسبة
 %28.9ليصل إلى  25.14مليار دوالر( ، )2وهذا يعني أن روسيا قد تخطت عقبة األزمة المالية

العالمية  ،وفي عام  2088وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا نحو  10مليار دوالر ،أي

بزيادة قدرها  % 42.9في العام على أساس سنوي .ومن المتوقع أن يصل العدد إلى  800مليار
دوالر في عام  2085و 200مليار دوالر في عام  ، 2020وهو الهدف الذي حدده الزعيمان الصيني

والروسي

()3

.

وتعتبر روسيا أكبر مصدر لألخشاب إلى الصين عام ( 2080تشكل  %64.9من جميع

واردات الصين من الخشب)  ،والمخصبات  ، %49.5والمأكوالت البحرية  ، %44.5والنفط
أما بالنسبة للصين  ،فتكاد صادراتها إلى روسيا تنحصر
 ، %1.95والمعادن الحديدية ّ . %13.9
بالمواد والسلع االستهالكية  ،فيما تطمح روسيا في أن تزيد الصين من استثماراتها المباشرة في

اقتصادها  ،والتي بلغت عام  2004حوالي  %5من حجم االستثمارات الصينية الخارجية الكلية

()4

.

وكانت االستثمارات الصينية المباشرة الصادرة في روسيا  2مليار دوالر أمريكي في النصف األول من

عام  ، 2080ويتوقع أن تصل إلى  82مليار دوالر أمريكي بحلول عام . 2020

وتتمتع الصين وروسيا بتعاون سليم في مجاالت مثل التنمية والطاقة  ،ورحالت الفضاء والطيران

والطاقة النووية والميكانيك وصناعة التكنولوجيا الفائقة  .وقد شهدت معدالت نمو عالية في التجارة بين
الصين وروسيا من قبل موسكو ،وهو مؤشر مهم لحالة الشراكة الثنائية

()5

 .ففي عام  2008بلغ

الحجم اإلجمالي للوقود وموارد الطاقة المصدرة من روسيا إلى الصين  500مليون دوالر ،وارتفع في
عام  2009ارتفاعاً كبي اًر ليصل إلى  6.9مليارات دوالر ،وتم في عام  2007عقد االتفاقيات

االستراتيجية حول التعاون في مجال النفط بقيمة ما يقارب  800مليار دوالر .كما تم توقيع اتفاقيات

تجارية بين األقاليم والمؤسسات االقتصادية لكال البلدين

()6

 .وهناك تطور للتعاون في قطاعات الغاز

والفحم والطاقة الكهربائية  ،حيث تم إنهاء مرحلة التشغيل الكامل لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين
)1( http://www.visatorussia.biz/?p=1356
)2( http://russia-briefing.com/news/china-to-become-russias-largest-trading-partner.html
)3( http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-05/11/content_15264717.htm

( )4أحمد علّو  ،مصدر سبق ذكره .

)5( http://russia-briefing.com/news/china-to-become-russias-largest-trading-partner.htm/l
)6( http://arabic.rt.com/news_all_news/info/15088/
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في عام  ، 2007وسيتم نقل ما مجموعه  85مليون طن من النفط الخام من روسيا إلى الصين كل
()1

عام  ،ويبلغ حجم النقل السنوي  30مليون طن كحد أقصى

 .وهناك تعاون في مجال الفحم والطاقة

النووية والكهرباء وغيرها من المجاالت  .وتم الدفع بالتعاون المالي إلى األمام واتساع نطاق استخدام
العملة المحلية في التجارة الحدودية بين الصين وروسيا  ،حيث بدأ التداول المباشر بين العملة

الصينية " اليوان " و"الروبل" الروسي أيضا في شمال شرق الصين والشرق األقصى الروسي وشرق
سيبيريا(.)2

نمو متزايد ،
ومما سبق ّ
يتبين للباحث أن التعاون االقتصادي المشترك بين الصين وروسيا في ّ
وأن تطوير العالقات االقتصادية بين روسيا والصين هي نتيجة منطقية لصداقة قديمة منذ قرون بين

هذه الشعوب المجاورة  ،على الرغم من قوة العالقات والروابط الصينية – الروسية كما رأينا  ،إال أن

ذلك ال يعني أن هذه العالقات قد ال تمر بحاالت توتر إثر خالفات على نقاط معينة  ،ويجب على

الجارين العمالقين إطالق العنان كامالً لمزاياهما النسبية بالشكل المالئم  ،والعمل على تحرير األسواق

دون أي عوائق  ،وعلى الصين أن تكمل خطط التطوير السياسي واالقتصادي فيما يتماشى مع
متطلبات العصر .
ثانيـ ا :

العالقات الصينية مع منظمة دول اآلسيان :
آسيان هي اختصار لرابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN - Association of South-

 ، East Asian Nationsوهي منظمة اقتصادية تضم  80دول في جنوب شرق آسيا  ،تأسس في

عام  8769في بانكوك  ،من قبل خمسة دول هي :تايالند  ،إندونيسيا  ،ماليزيا  ،الفلبين ،سنغافوره.

ومن ثم انضمت إليها كل من بروناي  ،مينيمار  ،كمبوديا  ،الوس  ،فيتنام  .وتتمثل أهداف اآلسيان

في اإلسراع بالنمو االقتصادي والتقدم االجتماعي والتطور الثقافي بشكل جماعي ومتساو لدول
المجموعة  ،واالستقرار الدائم في المنطقة والتمسك والحرص على مبادئ السلم والقانون والعدالة
ومبادئ ميثاق األمم المتحدة

()3

.

اعترفت الصين رسميا بآسيان كمنظمة إقليمية عام  ، 8795وعلى إثر ذلك قام الزعيم الصيني

دنغ شياو بنغ في عام  8791بزيارة شملت ثالث دول أعضاء في المنظمة  ،هي تايالند وماليزيا
وسنغافورة  ،من أجل تعزيز وتطوير عالقات الصداقة مع الدول األعضاء في الرابطة واقامة عالقات
اقتصادية وتجارية وتكنولوجية معها  .فعلى الرغم مما شهدته ثمانينيات القرن الماضي من استتباب

وتطور للعالقات واتساع مطرد لمجاالت التعاون بين الصين واّسيان  ،إال أن الخالفات حول تبعية
)1( http://russia-briefing.com/news/china-to-become-russias-largest-trading-partner.html
)2( http://www.china.org.cn/opinion/2011-04/23/content_22421781_2.htm
)3( http://www.marefa.org
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ارخبيل نانشا  ،وحق السيادة عليه ظل يشكل العائق األساسي أمام العالقات الثنائية  .فبادرت الحكومة

الصينية بطرح مبادرة حل سلمي لهذه القضية تتمثل في " تعليق الخالفات والعمل على التنمية

المشتركة " في المناطق المتنازع عليها  ،األمر الذى خلق شروطا مالئمة لتطوير العالقات الثنائية .

وفي عام  8715وقعت الصين مذكرة تفاهم مع إندونيسيا أعادت فيها استئناف التبادل التجاري
المباشر بين البلدين الذي انقطع لفترة طويلة من الزمن  ،وفي عام  8711أعلن " لي بنغ " رئيس

الوزراء الصيني خالل زيارته لتايالند مجموعة من المبادئ إلقامة واستئناف وتطوير العالقات بين

الصين واآلسيان تتمثل في :االلتزام الجدي والدقيق بمبادئ التعايش السلمي في العالقات مع الدول ،
والتمسك بمبدأ المعارضة لنزعة الهيمنة تحت أي ظرف كان  ،والتمسك بمبدأ المساواة والمنفعة

المتبادلة والتنمية المشتركة في التبادالت االقتصادية  ،والتمسك بمبدأ االستقاللية  ،واالحترام المتبادل ،

والتعاون الوثيق  ،والدعم المتبادل في الشؤون الدولية  ،وعبرت الصين عن أمانيها باالستقرار والرفاهية

والوحدة والتضامن لدول آسيان  ،وأيدت مقترح اّسيان الداعي إلى بناء منطقة جنوب شرق آسيا

كمنطقة سلمية وحرة وحيادية  ،كما عبرت الصين عن احترامها آلمال وتطلعات دول اّسيان في أن

تكون منطقة جنوب شرقي آسيا منطقة خالية من األسلحة  .وخالل الفترة ما بين عامي - 8770

 8778تم إعادة العالقات الدبلوماسية بين الصين و إندونيسيا واقامة عالقات دبلوماسية مع كل من

سنغافورة وسلطنة بروناي  ،وفي عام  8778شارك تشيان تشي تشن وزير الخارجية الصيني في الدورة

الـ " "24لمؤتمر وزراء خارجية آسيان الذي عقد في كوااللمبور  ،كعالمة لبدء الحوار بين الجانبين(، )1
وحل المشكالت العالقة والتي تعكر صفو العالقات الصينية اآلسيانية منذ تسعينيات القرن الماضي

والمتمثلة في النزاع القائم بين الطرفين حول المياه اإلقليمية للبحر الجنوبي  .وما يسمى بـ التهديدات
التي تأتي بها سرعة النمو االقتصادي الصيني  ،حيث بدأت الصين بتحسين صورتها أمام دول

اآلسيان كدولة تحس بالمسؤولية وجديرة بالثقة  ،وبدأت تتألق يوما بعد يوم عقب األزمة المالية التي
عصفت دول شرق آسيا عام 8779

( )

 ،حيث استخدمت سياسة " حسن الجوار وطمأنينة الجار

ورفاهيته " التي تنتهجها الصين  ،ودعت إلى إقامة عالقات " حسن جوار وشراكة أبدية مع دول
()2

اّسيان" القت بذلك القبول والترحاب من دول آسيان

 ،ويعد عام  8779نقطة تحول في تاريخ

العالقات بين الصين واآلسيان  .وعلى الرغم من صعوباتها المالية الخاصة  ،قاومت الصين الضغوط
)1( http://www.arabsino.com/articles/10-05-25/2525.htm

( )أزمة جنوب شرق آسيا  : 8779شهدت األسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا(النمور اآلسيوية) انهيا اًر كبي اًر منذ يوم االثنين

 ، 8779/80/2والذي أطلق عليه بيوم االثنين المجنون  ،حيث ابتدأت األزمة من تايلند ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة  ،حينما

سجلت أسعار األسهم فيها معدالت منخفضة بشكل حاد .دون أن يكون متوقعا انهيار األسواق المالية بهذه الدرجة والسرعة  ،نظ ار لما تتمتع به
اقتصاديات الدول المعنية من معدالت نمو مرتفعة في السنوات األخيرة ( %1 -%9كمتوسط)  ،وتنوع قاعدتها التصديرية  ،واندماج أسواقها
واقتصاداتها في األسواق العالمية .
)2( http://www.arabsino.com/articles/10-05-25/2525.htm
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التي تعرضت لها لرفع قيمة عملتها "اليوان" مما خفف من حدة األزمة على دول اآلسيان  ،وقدمت

الصين مساعدات مالية كبيرة  ،وقامت بجهود أخرى لمساعدة دول جنوب شرق آسيا على التعافي من

األزمة المالية ( ، )1ومع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام  2008دخلت الصين
مرحلة جديدة من اإلصالح واالنفتاح ونتيجة لذلك أصبحت الصين أكثر شفافية وتعاون  ،وتوسعت

التجارة بين الصين واآلسيان بسرعة نتيجة هذه التطورات مع معدل نمو متوسط  %20.1من 8770

 ، 2003 -وبلغت التجارة بين الصين واآلسيان  37.5مليار دوالر عام  ، 2000وكانت حصة

اآلسيان من تجارة الصين ترتفع بشكل مستمر خالل تلك الفترة  ،حيث ارتفعت من  %5.1عام
 8778إلى  %1.3عام  . 2000وفي الوقت نفسه فإن حصة الصين من تجارة اآلسيان نمت من

 %2.8عام  8774إلى  %3.7عام  ، 2000لتصبح الصين سادس أكبر شريك تجاري لآلسيان(.)2

وفي عام  ، 2002وقع الجانبان على إطار عمل مبدئي لبناء منطقة تجارة حرة  .وفي نفس

العام وقعت الصين واّسيان إعالن تصرفات جميع أطراف البحر الجنوبي  ،والذي تم التعهد فيه بحل
النزاعات في البحر الجنوبي بالطرق السلمية  .وتبع ذلك التوقيع على اإلعالن المشترك حول التعاون

في مجال األ من غير التقليدي وغيرها من االتفاقيات التي من شأنها تعزيز التعاون فيما بين الطرفين .

وفي االجتماع السابع لقادة الصين وآسيان  ،الذي عقد عام  2003في إندونيسيا  ،انضمت الصين

رسميا إلى اتفاقية الصداقة والتعاون لجنوب شرقي اسيا  ،مما جسد احترام الصين آلسيان  ،ورغبتها
الملحة في حماية السالم والحفاظ عليه في جنوب شرق آسيا  ،ومنطقة آسيا الباسيفيك على حد

سواء( .)3وتوسعت التجارة بين الصين واآلسيان  ،حيث وصلت عام  2003إلى  91.3مليار دوالر
أميركي  ،بمعدل نمو %42.7مما كان عليه في عام  ، 2002مما جعل اآلسيان خامس أكبر

شريك ( .)4وفي االجتماع الثامن لقادة الصين وآسيان الذي عقد في الوس عام  ، 2004تم توقيع
اتفاقية التجارة السلعية في إطار تفاقية التعاون االقتصادي الشامل والذي يتضمن ازالة التعريفات

الجمركية تدريجياً  ،وكذلك التوقيع على اتفاقية حل النزاعات

()5

 ،وغيرها من االتفاقيات  ،وتم تحديد

األول من تموز  2005موعدا لبداية تخفيض التعرفة الجمركية  ،حيث سيتم تخفيض أو إعفاء 9000
سلعة من الضرائب الجمركية  .وبموجب االتفاقية األولى سيتم تخفيض التعرفة الجمركية لمعظم "
)1( http://arabic.people.com.cn/31660/7648411.html
)2( ASEAN-China Free Trade Agreement : a publication of the Universal Access to Competitiveness and
)Trade (U-ACT) under its Institutionalization of Multistakeholder Consultation for Trade Negotiations (I-UST
project , Makati City , A primer, P.6
)3( http://www.arabsino.com/articles/10-05-25/2525.htm
)4( ASEAN-China Free Trade Agreement : A primer. (n.d) , P.6
)5( Bruce Vaughn : China-Southeast Asia Relations: Trends ،Issues ،and Implications for the United
States. Report for Congress. Updated April 4 ، 2006 .
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السلع االعتيادية " بين الصين والدول االعضاء الستة األوائل في منظمة اّسيان (بروناي  ،إندونيسيا ،

ماليزيا  ،الفلبين  ،سنغافوره  ،تايالند) على أربع مراحل إلى  %20عام  ، 2005والى  %82بحلول
عام  ، 2009و %5بحلول عام  ، 2007والى الصفر مع حلول عام  ، 2080بينما ستسري هذه

التعرفة الجمركية على األعضاء األربعة الجدد في المنظمة (مينيمار  ،كمبوديا  ،الوس  ،فيتنام) مع
()1

حلول عام 2085

 .أما بالنسبة لـ " السلع الحساسة "  ،فقد تخذ الجانبان بعض التقييدات

والتخفيضات الجمركية حيالها

()2

 .ولم يتراجع الجانبان في مواجهة األزمة المالية التي اندلعت عام

 ، 2001ووقعا على اتفاقية استثمارية مهمة بشأن التجارة الحرة للتعاون من أجل مواجهة األزمة
والنهوض بالتجارة الحرة واالستثمار .وفي بداية عام  2080تم تأسيس منطقة التجارة الحرة بين الصين

ودول اآلسيان بصورة رسمية  ،وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واآلسيان  ،أكبر اتفاقية من

نوعها تم تأسيسها بين الدول النامية وثالث أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بعد منطقتي التجارة

الحرة باالتحاد األوروبي وأمريكا الشمالية  ،حيث تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لكال الجانبين
وتوفر في نفس الوقت نموذجا جديدا للبلدان النامية إلنشاء منطقة للتجارة الحرة  .واستغرق إنشاء

منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول اآلسيان ثماني سنوات وبصورة تدريجية

()3

 .وتعمل منطقة

التجارة الحرة بين الصين واآلسيان على خدمة  8.9مليار مستهلك  ،ويقدر الناتج المحلي اإلقليمي

لدول المنطقة حوالي  2تريليون دوالر أمريكي واجمالي التجارة تقدر ب ـ  8.230تريليون دوالر  ،هذا ما

يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السكان(.)4

وتصدر الصين بصورة رئيسية إلى دول اآلسيان اآلالت الكهربائية والسفن والسيارات والحديد

والصلب والمالبس والمنسوجات واآلالت وقطع غيارها والمعادن والوقود والمنتجات الخزفية والخضار
()5

واألحذية

 ،بينما تستورد منها منتجات النحاس والمطاط والكاكاو .

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي بشكل مجمع إلى  6تريليونات دوالر تقريبا وحجم

التجارة الثنائية إلى  4.5تريليونات دوالر .وقد دفعت اتفاقية التجارة الحرة حجم التجارة الثنائية ليصل

إلى  272.1مليار دوالر أمريكي في عام  ، 2080مقارنة بأقل من  1مليارات دوالر عام . 8770
ومنذ توقيع الصين ودول اآلسيان على (اتفاق إطاري للتعاون االقتصادي الشامل) بين الجانبين ،

شهدت العالقات االقتصادية والتجارية بين الجانبين تطو ار سريعا  ،حيث ازداد حجم التبادل التجاري

من  60مليار دوالر أمريكي عام  ، 2002إلى أكثر من  230مليار دوالر أمريكي عام  . 2001وفي

)1( Bruce Vaughn, Op. Cit , p. 12
)2( http://www.arabsino.com/articles/10-05-25/2525.htm
)3( http://arabic.people.com.cn/31660/7648411.html
)4( ASEAN-China Free Trade Agreement : A primer. Op, Cit , P.16
)5( http://www.hktdc.com/info/mi/a/ef/en/1X06OJ4B/1/
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األشهر العشرة األولى من عام  ، 2088بلغ حجم التجارة الثنائية  275مليار دوالر أمريكي ،وأصبحت
()1

الصين أكبر شريك تجارى لآلسيان وأصبحت اآلسيان ثالث أكبر شريك تجاري للصين

 .ورغم أن

الدول األعضاء آلسيان أجمعت على رؤية مشتركة تفيد بأن الزيادة السريعة لألداء االقتصادي

الصيني قد أعاد بالفوائد العملية والملموسة على دولها  ،معبرة عن عزمها على استمرار ركوب القاطرة
السريعة لالقتصاد الصيني  ،ال تزال دول آسيان شديدة الحساسية تجاه تعاظم القوة االقتصادية

الصينية وتعمل الصين على مد يد المساعدة إلى آسيان كمجموعة اقتصادية إقليمية ما زالت قيد النمو

والتطور  ،وتحاول أن تبدد بدون ضجة المخاوف والمخاطر التي تعتري هذه الدول ازاء تعاظم قوتها

االقتصادية  ،في حين تعمل آسيان من جانبها على االسراع بعملية التكامل االقتصادي لزيادة قوتها

التنافسية  ،ولقد خسرت آسيان أمام الصين من حيث حجم اجتذاب االستثمارات األجنبية المباشرة  ،إال

أن الصين يجب أن ال تعاب على ذلك  ،وعلى آسيان ضرورة إنجاز مهمتين اثنتين  :تحسين المناخ
المحلي لالستثمار والتعجيل بعملية التكامل االقتصادي اإلقليمي .
ومن خالل قراءة في العالقات الصينية – اآلسيانية  ،يتبين للباحث أن العالقات بين الجانبين
في تطور ملحوظ  ،رغم المشكالت والنزاع الدائم على الحدود البحرية الجنوبية للصين محل الخالف .
حيث توصلت الصين إلى قناعة تامة بأنها إذا أرادت أن تحافظ على مكانتها االقتصادية العالمية
إضافة إلى تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي  ،فإنه يتوجب عليها أن تحترم عالقاتها مع

دول العالم وخاصة مع دول الجوار  ،وأن تعمل على إيجاد الحلول لمشكالتها الحدودية بالطرق
السلمية والتي تضمن حقوق الجميع  ،دون اللجوء إلى القوة  ،على الرغم من أن ميزان القوة يتجه

لصالحها  ،ومن هنا يعتقد الباحث أن أي تطور في التوترات الصينية – اآلسيانية  ،لن يجر الصين
إلى أية ردود فعل عسكرية مع جيرانها في منظمة دول اآلسيان .

)1( http://arabic.people.com.cn/31660/7648411.html
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املبحث اخلاا
العالقـــــا

الصينيــــة  -األفريوقية

تمهيد -:

تعد أفريقيا موطنا ألكبر عدد من البلدان النامية  .وعدد سكانها مجتمعة مع الصين يزيد عن

ثلث إجمالي سكان العالم  .وترتبط أفريقيا بالصين من خالل عالقات صداقة وعالقات تجارية تقوم
على أساس المنفعة المتبادلة  .والتعاون السلمي فيما بينهما  ،نظ اًر ألهمية الصين التي تعتبر من أكبر

الشركاء التجاريين بالنسبة للدول األفريقية  ،في الوقت الذي تعتبر فيه أفريقيا من أهم مصادر المواد
الخام والثروات الطبيعية للعديد من الصناعات الصينية  ،ويستعرض الباحث فيما يلي طبيعة العالقات

بين الجانبين .
أوالا :

نظرة عامة على طبيعة العالقات الثنائية :
تعود العالقات الصينية األفريقية المعاصرة إلى أواخر عام  8750عندما وقعت الصين اتفاقاً
()1

للتجارة الثنائية مع الجزائر  ،مصر  ،غينيا  ،الصومال  ،المغرب والسودان

 .ومنذ ذلك العام

أصبح التعاون االقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا يتمحور حول التجارة الثنائية ومساعدات

الصين ألفريقيا  .وتعزز ذلك من خالل الجهود المشتركة لكال الجانبين  .خصوصا بعد تأسيس منتدى

التعاون الصيني األفريقي فوكاك  "FOCAC" the Forum on China-Africa Cooperationفي
عام  ، 2000الذي عزز التعاون االقتصادي والتجاري  ،مما دفع التجارة واالستثمار والبنية التحتية

إلى األمام

()2

 .وتحت مظلة هذا المنتدى  ،قامت الصين بإلغاء ديون تصل قيمتها إلى  8.31مليار

دوالر أمريكي كانت مستحقة على  38من البلدان األفريقية األقل تقدماً والمثقلة بالديون  ،وكذلك

منحت الصين
إعفاء جمركياً لـ  870نوعاً من المنتجات في  27دولة إفريقية من الدول األقل نمواً
ً
والتي ترتبط معها بعالقات دبلوماسية  ،ومن المنتظر أن يصل خالل السنوات القادمة إلى  440نوعاً

()3

 .ورغم ذلك التعاون الكبير بين الجانبين حتى نهاية القرن العشريـن  ،لم تكن المبادالت الصينية

مع القارة األفريقية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للصين  ،حيث كانت تشكل نحو %2من تجارتها الخارجية

 ،لكن منذ عام  2003شهدت هذه المبادالت نمواً سريعاً  ،خاصة نتيجة ارتفاع أسعار الواردات

الصينية من المحروقات والمواد األولية التي أحدثت عج اًز في الميزان التجاري مع أفريقيا في عام
)1( http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-African_relations
)2( http://english.gov.cn/official/2010-12/23/content_1771603_3.htm

( )3تقرير عن العالقات االقتصادية والتجارية المصرية والعربية واإلفريقية مع الصين بمناسبة انعقاد منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا بشرم
الشيخ خالل الفترة من  7-6نوفمبر  (( 2007تقرير مختصر)) و ازرة التجــارة والصناعة المصرية التمثيل التجاري المصري .2007 ،
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()1

2004

 .وتم االتفاق في المؤتمر الوزاري الثالث لمنتدى التعاون الصيني األفريقي في نوفمبر

 2006على نوع جديد من الشراكة االستراتيجية القائمة على المساواة السياسية والثقة المتبادلة ،
والتعاون االقتصادي المربح للجانبين  ،والتبادالت الثقافية  .ووضعت الحكومة الصينية مجموعة من

اإلجراءات الهامة لتسهيل التعاون مع أفريقيا  ،بما في ذلك اإلجراءات الثمانية التي أعلن عنها في

قمة بكين  ،هذه التدابير تشمل مجموعة واسعة من المجاالت مثل  :تخفيف عبء الديون  ،ومعاملة
الرسوم الجمركية الصفرية  ،والمزيد من مساعدات التنمية  ،وتشجيع االستثمار ،والقروض الميسرة ،
والرعاية الطبية والصحة العامة  ،والعلوم والتكنولوجيا ،والموارد البشرية  .وعقد الجانبان أيضا ثالث

جلسات من مؤتمر لرجال األعمال بين الصين وأفريقيا ،وأنشئت غرفة مشتركة بين الصين وأفريقيا

للتجارة والصناعة .

وفي نوفمبر  ، 2007في المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني األفريقي  ،أعلنت

الحكومة الصينية ثمانية إجراءات جديدة لتعزيز التعاون بين الصين وأفريقيا

()2

 .وخالل سنوات

التنمية الصينية قامت كالً من الصين والدول األفريقية على إفساح المجال كامالً للمزايا التكميلية في
موارد بعضهما البعض  ،من أجل تصحيح الهياكل االقتصادية لكال الطرفين  ،حيث بذلت الصين

جهوداً كبيرة لبناء نماذج توسيع التعاون القائم على أساس االلتزام بمبادئ المساواة والمنفعة ،

والفعالية  ،والتنمية المتبادلة  ،والمعاملة بالمثل  ،والحفاظ على تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري
لتحقيق المنفعة المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين  ،ويعزز االزدهار المشترك والتقدم

للصين وأفريقيا  .وتعمل الصين على تشجيع ودعم الشركات والمؤسسات من الجانبين والدخول في
تعاون متبادل المنفعة وتوسيع استثماراتها في أفريقيا وزيادة حجم التبادل التجاري وذلك في حدود

قدراتها ودون أي شروط سياسية ( . )3وادى هذا التعاون إلى النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
بفاعلية في الدول األفريقية والصين  ،وتحسين مستوى معيشة الشعوب  ،وأظهر أهميته في عالم

يتعرض لتغيرات وتعديالت ضخمة  .ودفع التعاون االقتصادي الموسع والعالقات التجارية بين الصين

وأفريقيا في عام  2088التنمية االقتصادية في الصين والدول األفريقية  ،ومع نمو التجارة الثنائية
بنسبه تقارب  %30على اساس سنوي في الفترة من  2008إلى  ، 2088أصبحت الصين أكبر

شريك تجاري ألفريقيا  ،فيما تعد أفريقيا رابع أكبر مقصد لالستثمار الصيني( ، )4وعلى صعيد آخر،

بلغ إجمالي االستثمار الصيني المباشر غير المالي في أفريقيا  8.01مليار دوالر بنسبة نمو %19

على أساس سنوي  .وبلغت العقود الجديدة للتعمير في أفريقيا  ،التي وقعتها شركات صينية 25.2
( )1فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 65
)2( http://www.focac.org/eng/zxxx/t832788.htm
)3( http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-African_relations
)4( http://www.chinaimportexport.org/the-china-africa-trade-volume-is-expected-to-exceed-150-billionus-dollars-in-2011/
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مليار دوالر بحجم أعمال  23.9مليار دوالر .وتناسب البضائع الصينية مستويات االستهالك المختلفة
على نطاق واسع في السوق األفريقي  ،وتلبي احتياجات السكان المعيشية واإلنتاجية  ،ويفضل

المستهلكون الصينيون من المنتجات األفريقية البن والماس والمنتجات اليدوية ومنتجات أفريقية فريدة

أخرى  .وهناك مشروعات تعاون صيني -أفريقي في كل دولة أفريقية تقريبا في مجاالت الزراعة

والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والتدفق التجاري ومجاالت أخرى  ،وتوسع التعاون الصيني-

األفريقي بشكل تدريجي في عام  2088بدفعة تنموية جيدة في الصناعات المالية واالتصاالت
والسياحة والشحن وصناعات أخرى  ،وهناك أعماالً لعدد من المؤسسات المالية الصينية في أفريقيا.

وتعتبر التنمية أكثر القضايا الملحة التي تواجه أفريقيا  ،غير أن ضعف البنية التحتية يمثل عنق

زجاجة أمام التنمية في العديد من الدول األفريقية  ،وبالتالي يركز التعاون الصيني -األفريقي على

البنية التحتية  ،وأقامت شركات صينية في العديد من الدول األفريقية مشروعات للبنية التحتية مثل
الطرق  ،والسكك الحديدية  ،والجسور  ،والموانئ  ،والمستشفيات  ،واالتصاالت  ،والطاقة الكهربائية
التي استكملت وتستخدم حاليا  ،وغيرها تحت االنشاء  ،حيث ساعدت هذه المشاريع على تحسين

مستوى معيشة الشعوب األفريقية ونوعية حياتها من خالل زيادة التوظيف وتحسين مهارات الحرفيين

المحليين  ،ومع توسيع التعاون االقتصادي والتجاري وتعميق الثقة السياسية بين الجانبين في عام
 ، 2088ازداد التعاون بين الصين والدول األفريقية في المجاالت اإلنسانية والعلوم والتكنولوجيا
والرعاية الصحية  ،وازدهرت برنامج التبادالت األكاديمية والتعاون الصيني -األفريقي  ،حيث قدمت

الحكومة الصينية في  2088-2080ما يصل إلى  5980منح دراسية للدول األفريقية  ،وارتفع
إجمالي عدد المعاهد الكونفوشية وفصول تعليم الكونفوشية إلى  21معهدا وفصال في  28دولة

افريقية  ،وأصبحت  29دولة أفريقية حاليا المقصد الخارجي لرحالت السياحة الجماعية الصينية ،
وينمو عدد السائحين من الجانبين بسرعة (.)1

وفي الجانب اآلخر تعمل الدول األفريقية على تقديم الحوافز باتجاه تعزيز التعاون التجاري مع

الصين  ،حيث تتيح التجارة للقارة السمراء الحصول على بضائع متنوعة وبأسعار تنافسية في متناول

الجميع  ،فضال عن توفير المزيد من االستثمارات التي تحتاجها القتصاداتها  .وكذلك زيادة الفرصة
لتنويع عالقاتها االقتصادية مع العالم  ،وتحقيق أحالمها في "النهضة االقتصادية" ،خاصة أن
المساعدات الصينية يتم منحها من دون ضغوط سياسية  ،ورحب بعض االقتصاديين األفارقة بالتقارب

الصيني  -األفريقي الذي ينظرون إليه نظرة مختلفة عن طبيعة عالقاتهم مع الغرب  ،ألنها ال تقوم
فقط على منح قروض ومساعدات خيرية  ،ولكن تتم وفق شروط تحقق المصلحة المشتركة في التجارة

واألعمال  .كما أنهم يرون بهذا التقارب فرصة ألن يتعلموا من النموذج التنموي الصيني  ،ويعرفون
)1( http://arabic.china.org.cn/news/txt/2011-12/20/content_24198534.htm
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الطرق التي اتبعتها الصين في تحقيق هذا االنتقال الناجح من أمة نامية إلى قوة اقتصادية كبرى هذا

على عكس نظرتهم إلى تجارتهم مع الغرب الذي يتعامل مع معظم دول جنوب الصحراء كفقراء وليس

كشركاء تجاريين محتملين ( ، )1وكان هناك انخفاض حاد للتجارة بين الصين وليبيا في عام، 2088
بلغ  %51على أساس سنوي نتيجة االضطرابات (الربيع العربي) التي واجهت بعض الدول في شمال

أفريقيا  ،وفي الوقت نفسه كان هناك نمو سريع مع دول السودان  ،مصر ،الجزائر ،المغرب  ،تونس،
رغم األحداث التي جرت هناك .
ثانيـ ا :

حجم التجارة والعجز التجاري -:

في عام  8760زاد عدد الدول األفريقية المستقلة إلى  26دولة  ،وفي العام نفسه اجتازت

التجارة بين الصين وأفريقيا الـ  800مليون دوالر للمرة األولى  ،وفي عام  8710بلغ إجمالي التجارة

الصينية األفريقية مليار دوالر ،وبين عامي  8777 - 8770ارتفع من  730مليون دوالر إلى 6.41
مليار دوالرات  ،بمتوسط نمو سنوي قدره  %24من حجم التجارة ( ، )2وحسب بيانات الكتاب األصفر

السنوي حول التنمية األفريقية والذي صدر في بكين الصينية  ،وكما يوضح الشكل ( ، )3-5فقد بلغ
حجم التجارة بين الصين وأفريقيا  866.3مليار دوالر في عام  ، 2088مقارنة مع عام  2008الذي
بلغ حجم التبادل التجاري فيه  80.6مليارات دوالر  ،وعام  2080الذي بلغ فيه حجم التجارة 826.7

مليار دوالر  ،حيث بلغت قيمة صادرات الصين إلى أفريقيا  93.8مليار دوالر  ،بزيادة قدرها %22
بينما بلغت قيمة الواردات من أفريقيا إلى الصين  73.2مليار دوالر في عام  ، 2088بزيادة على

أساس سنوي مقداره  %37وفقاً للتقرير السنوي عن التنمية في أفريقيا  ،والذي وضح بأن أعلى خمسة

شركاء تجاريين في أفريقيا بالنسبة للصين هم جنوب أفريقيا وأنغوال والسودان ونيجيريا ومصر(.)3

)1( http://www.marefa.org
)2( http://www.focac.org/eng/zxxx/t832788.htm
)3( http://www.chinadaily.com.cn/world/2012-07/05/content_15551970.htm
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شكل رقم (  ) 3-6يوضح

حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 2011 -2001

المصدر  :الشكل من إعداد الباحث حسب بيانات الصين اليومية  .ومكتب الجمارك الصيني .

http://www.focac.org . http://www.chinadaily.com

ويتضح للباحث من خالل الشكل السابق (  ) 3 -5أن الصين سجلت عج اًز تجارياً مع أفريقيا

في أعوام  ، 2003 ، 2002 ، 2008على التوالي بسبب زيادة واردات الصين النفطية من الدول

األفريقية  ،ثم بعد تلك األعوام بدأت الصين تحقق فائضاً تجاريا  .ويبين الشكل السابق أيضاً كيف
تراجعت تجارة الصين مع أفريقيا خالل عام  2007بسبب انتشار األزمة المالية الدولية التي عرقلت

النمو االقتصادي في كل من الصين وأفريقيا  ،حيث عانت أفريقيا من انخفاض تدفق رأس المال  ،و
تدهور البيئة التصديرية  ،وانخفاض المساعدات الخارجية  ،وكذلك انخفاض في العائدات السياحية

والتحويالت المالية على حد سواء في الخارج وتباطؤ النمو االقتصادي  ،حيث بلغت في عام 2007

حجم التجارة بين الصين وأفريقيا  78.09مليار دوالر بنسبة انخفاض قدرها  %85عن عام . 2001
على الرغم من هذا االنخفاض  ،أصبحت الصين الشريك التجاري األكبر ألفريقيا  ،في حين عانت

أفريقيا من صعوبات التمويل وانخفاض االستثمارات في بلدان أخرى  ،الصين سدت الفجوة من خالل
توسيع نطاق قروضها ذات طابع تفضيلية وقروض تجارية للقارة  ،ودعم التعاون الثنائي في مجاالت

االستثمار وبناء البنية التحتية  ،ونتيجة لذلك  ،انكبت االستثمارات باتجاه البنية التحتية وبلغ االستثمار

المباشر للصين في أفريقيا  8.440مليار دوالر  ،وعلى الرغم من انكماش االقتصاد العالمي
واالضطرابات في منطقة شمال أفريقيا التي اكتسحت تونس ومصر وليبيا وغيرها من دول شمال
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أفريقيا في عام  2088إال أن التعاون االقتصادي والتجاري بين الصين والدول األفريقية شهد نموا

سريعا  ،حيث نما حجم التجارة بين الصين والدول األفريقية بنسبة  %38في عام  2088ليصل إلى
 866.3مليار دوالر أمريكي  ،مسجال رقما جديدا في التاريخ

()1

.

ومن خالل ما سبق يستنتج الباحث أن العالقة بين الصين والدول األفريقية هي عالقة تقوم

على االحترام المتبادل بين الجانبين وتنمو وتتعزز بشكل متزايد  ،وصوالً إلى نوع من التكامل

االقتصادي  ،فالصين بحاجة دائمة إلى الحصول على المواد الخام من أفريقيا  ،مثل النفط والعديد من
المواد األولية الداخلة في الصناعات الصينية  ،وبحاجة أيضاً إلى توسيع أسواقها الخارجية لبيع

منتجاتها  ،وفي المقابل ينظر إلى الصين من الجانب األفريقي كشريك قوي بل الشريك التجاري األول
لها عالميا حيث تحصل على أهم السلع الرئيسة لها من الصين وبجودة عالية وأسعار تنافسية عالمية

تتوافق مع دخول المواطنين في أفريقيا وكذلك تجلب التكنولوجيا وتعمل على توفير فرص العمل

تحصل على المساعدات الهامة من أجل تحسين البنية التحتية .

ويخلص الباحث أيضاً إلى أن العالقات الصينية  -األفريقية شهدت طفرة في السنوات الماضية

وعلى رأسها إنشاء منتدى للتعاون الصيني – األفريقي  ،مما يدل على عمق االهتمام الصيني بالقارة

األفريقية وحرصها على المشاركة الفعالة في قضاياها المتعددة والمختلفة  ،األمر الذي يدفع نحو مزيد
من الثقة والحماس لتعزيز العالقات الصينية – األفريقية .

)1( http://arabic.people.com.cn/31660/7880895.html
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املبحث السادس
العالقـــــا

الصينيــــة اع انظمة التجارة العاملية

تمهيد -:

أدركت الصين أهمية اإلصالح واالنفتاح على العالم لتحسين أدائها االقتصادي على المستويين

الداخلي والخارجي  ،وزيادة مستوى الرفاهية االجتماعية ألفرادها  ،واللحاق بركب من سبقها من الدول
في التقدم واالزدهار  ،وزيادة انفتاحها على األسواق العالمية  ،واتساع عالقاتها التجارية  .وأدركت

الصين أن ذلك لن يتحقق إال من خالل دخولها إلى منظمة التجارة العالمية .
أوالا :

تعريف عام بمنظمة التجارة العالمية " : " WORLD TRADE ORGANIZATION
منظمة التجارة العالمية  :هي إطار قانوني ومؤسسي لنظام التجارة متعدد األطراف  ،ويؤمن ذلك

اإلطار االلتزامات التعاقدية األساسية  ،التي تحدد للحكومات كيف يمكن صياغة وتنفيذ األنظمة
والضوابط التجارية المحلية  ،كما أن المنظمة منتدى يسعى إلى تنمية العالقات التجارية بين الدول من
خالل المناقشات والمفاوضات الجماعية واألحكام القضائية للمنازعات التجارية

()1

 .ومنظمة التجارة

العالمية هي الهيئة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع قواعد التجارة بين الدول  ،حيث توفر األرضية
القانونية لقواعد التجارة الدولية

()2

.

نشأت المنظمة مع نهاية الجولة الثامنة من مفاوضات اتفاقية الجات()GATT

( )

"جولة

األورجواي  ، " 8774-8716والتي انتهت في مراكش لتبدأ عملها في أول يناير عام  8775باسم
منظمة التجارة العالمية ( ، )WTOفهي الوريث الحقيقي التفاقية الجات "االتفاقية العامة للتعريفات

الجمركية والتجارة "  ،وه ي المنظم والمنفذ والمراقب الوحيد ألحكام والتزامات واتفاقيات التجارة الدولية .
وتقوم بمهام محكمة دولية للمنازعات ذات الصبغة التجارية .

وتغطي المنظمة بأحكامها واتفاقياتها مجاالت وأنشطة كثيرة ومتنوعة أكثر مما كانت اتفاقية

الجات تغطيها  ،ومنها :

 - 1االتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) ] ، ]GATTواالتفاقات المرتبطة به (وهي
تزيد عن  82اتفاقية  ،و  4مذكرات)  ،وتطبق هذه االتفاقات على السلع .

 - 2االتفاق العام للتجارة في الخدمات (الجاتس) [ ]GATSالذي يطبق على تجارة الخدمات .
 - 3اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية (تريبس) [. ]TRIPS

)1( Trading into the Future . Op. Cit , p.1
)2( Ibid,p.4
( )االتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة  ،واختصا اًر من الحروف اإلنجليزية األولى السمها  ،تدعى ( جات ) [. ]GATT
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أما االتفاقات الملزمة لألعضاء الموقعين عليها فقط  ،فهي :االتفاق الخاص بالتجارة في

الطائرات المدنية  ،واالتفاق الخاص بشأن المشتريات الحكومية  ،واالتفاق الخاص بشأن منتجات

األلبان  ،واالتفاق الخاص بشأن لحوم البقر( .)1وكان من أهم عيوب اتفاقية (الجات) عدم شمولها

قطاعات تجارية واقتصادية مهمة  .ومن هنا شمل نطاق منظمة التجارة العالمية  :التجارة في السلع

الصناعية ومشتقاتها  ،والتجارة في السلع الزراعية  ،وتجارة المالبس والمنسوجات  ،والتجارة في
الخدمات  .وإلكمال اإلطار القانوني للتجارة السلعية  ،فقد أدرجت الموضوعات التالية إما كمواد أو

اتفاقيات مستقلة  ،وهي  :الوقاية من اإلغراق  ،القيود على الدعم واإلجراءات التعويضية  ،الحماية
الطارئة من الواردات على الصناعة المحلية  ،الضوابط الفنية والمواصفات  ،تراخيص االستيراد ،
وقواعد تسعير السلع على الحدود  ،وقواعد الفحص قبل الشحن  ،واجراءات شهادات المنشأ

()2

.

كذلك تطرقت المنظمة لترتيب إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة  ،حيث سعت المنظمة

لتخفيف القيود المفروضة على االستثمارات األجنبية  .ويحدد االتفاق[ ]TRIMSإجراءات االستثمار

ذات األثر في التجارة  ،ومعنى هذه اإلجراءات الشروط التي تضعها السلطات المحلية على

االستثمارات األجنبي ة التي ترغب في العمل في نطاق إقليمها  ،والتي تنطوي على تقييد وتشويه للتجارة

الدولية  ،وبمقتضى االتفاق يتعين على كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية إلغاء اإلجراءات

المحظورة خالل سنتين من قيام المنظمة إذا كانت من الدول المتقدمة  ،أما إذا كانت من الدول النامية

فثمة معاملة تفضيلية تتمثل في إطالة الفترة المذكورة إلى 5سنوات للدول النامية  ،و 9سنوات للدول

األقل نمواً .

وتعتبر منظمة التجارة العالمية منظمة مستقلة وليست إحدى منظمات األمم المتحدة  ،يحكمها

أعضاؤها ومقرها الرئيسي في جنيف وليس لها فروع  ،ويعمل فيها حاليا  600موظف  ،وميزانيتها

السنوية تتجاوز الـ  830مليون دوالر  ،ويتم تمويلها من خالل اشت اركات الدول األعضاء  ،ويبلغ عدد
أعضائها الحاليين  850دولة  ،أعلى سلطة في المنظمة هي المؤتمر الوزاري (Ministerial
 ) Conferecnceوالذي يمثله وزراء التجارة واالقتصاد في الدول األعضاء  ،ويختص هذا المؤتمر

باتخاذ الق اررات الحاسمة للمنظمة  ،وينعقد كل سنتين  ،ويعمل كحكومة للعالم في مجال التجارة .

وللمنظمة مجلس عام أو مجلس عمومي ( )General Councilيقوم مقام المؤتمر الوزاري

في فترات عدم انعقاده  ،وأمانة عامة (سكرتارية)  ،ومدير عام  ،وله أربعة نواب  ،يتفرع من المجلس
العام ثالثة مجالس رئيسية  ،وهي مجلس التجارة في السلع  ،ومجلس التجارة في الخدمات  ،ومجلس

خاص باألمور التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية  ،ويتبع لهذه المجالس العديد من اللجان
ومجموعات العمل .

)1( Trading into the Future .The World Trade Organization . 2nd edition . Revised March 2001.p54-56
)2( Ibid, p.45-52
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ثانيـا :
-1

المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية (:)1

تقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها:

مبدأ عدم التمييز (مبدأ معاملة الدولة األولى بالرعاية)  :وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز

بين الدول األعضاء في المنظمة  ،أو منح رعاية خاصة إلحدى الدول على حساب الدول

األخرى  ،بحيث تتساوى كل الدول األعضاء في الجات في ظروف المنافسة باألسواق
الدولية  ،فأي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد منها باقي الدول األعضاء .

-2

مبدأ الشفافية :يقصد بهذا المبدأ االعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية

(التي تفتقر إلى الشفافية) أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم
التجارة الدولية  ،وبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية  ،أو
عالج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة األسعار والتعريفة الجمركية مع االبتعاد

عن القيود الكمية مثل :الحصص (حصص االستيراد)  ،ويرجع ذلك إلى أنه في ظل قيود
األسعار يمكن بسهولة تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي.

 - 3مبدأ المفاوضات التجارية  :وهذا المبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العالمية هي اإلطار
التفاوضي المناسب لتنفيذ األحكام أو تسوية المنازعات.

 - 4مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية  :أي منح الدول النامية عالقات تجارية تفضيلية مع الدول
المتقدمة ،وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية االقتصادية وزيادة حصيلتها من

العمالت األجنبية .

 - 5مبدأ التبادلية  :يقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول األعضاء باالتفاقية بتحرير التجارة الدولية
من القيود أو تخفيضها  ،ولكن في إطار مفاوضات متعددة األطراف تقوم على أساس التبادلية،
بمعنى أن كل تخفيف في الحواجز الجمركية أو غير الجمركية لدولة ما  ،ال بد وأن يقابله

تخفيف معادل في القيمة من الجانب اآلخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة

ملزما لكل الدول ،وال يجوز بعده إجراء أي
وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد ،ويصبح ً
تعديل جديد إال بمفاوضات جديدة .
ثالثا :

أهداف المنظمة

()2

:

الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية  ،وذلك بالقضاء على صورة المعاملة

التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية  ،وازالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن

تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول  ،أما األهداف األخرى فتتمثل فيما يلي :

)1( http://www.minshawi.com/other/harby.htm
)2( Ibid
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-1

رفع مستوى المعيشة للدول األعضاء .

-3

تنشيط الطلب الفعال.

-5

االستغالل األمثل للموارد االقتصادية العالمية.

السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف (التشغيل الكامل) للدول األعضاء.

-2

رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.

-4
-6

تشجيع حركة اإلنتاج ورؤوس األموال واالستثمارات.

-8

خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.

سهولة الوصول لألسواق ومصادر الموارد األولية.

-7

إقرار المفاوضات كأساس لحل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الدولية.

-9
رابعـ ا :

دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية :

كانت الصين واحدة من الدول الـ  23األصليين المتعاقدين والموقعين على االتفاقية العامة

للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) عام  ، 8741وبعد ثورة الصين في عام  8747واالنقسام بين

ماو تسي تونغ و شيانغ كاي  ،أعلن شيك  ،والحكومة في تايوان في عام  8750أن الصين سوف
تترك الجات ،على الرغم من أن الحكومة في بكين لم تعترف بقرار االنسحاب هذا  ،وبعد ما يقرب

من  40عام في  ، 8716أبلغت جمهورية الصين الشعبية اتفاقية الجات برغبتها في استئناف وضعها
واستعدادها إلعادة التفاوض على شروط عضويتها باعتبارها إحدى الدول المتعاقدة في الجات .

وأنشئ فريق عمل لدراسة حالة الصين في مارس عام  ، 8719والتقى الفريق العامل على

إعادة مكانة الصين في الجات في أكثر من  20مناسبة  ،ولكن من دون التوصل لنتيجة

()1

،

وكان من المؤسف بالنسبة للصين أن المفاوضات حول موضع استعادة الصين مكانتها في اتفاقية

(الجات) باعتبارها من الدول الموقعة عليها  ،لم تتم قبل تأسيس منظمة التجارة العالمية رسمياً عام
 ، 8775وخالل المفاوضات التي استغرقت خمسة عشر عاماً بذلت الصين جهوداً كبيرة  ،مثل

التوقيع على الوثائق األخيرة لمفاوضات جولة أوروغواي التجارية  ،واتفاقية منظمة التجارة العالمية .

كل ذلك برهن أن الصين قدمت تنازالت كثيرة  ،باعتبارها دولة نامية  ،ولم تتوصل المفاوضات إلى
رأي موحد ،ألن الدول األعضاء في المنظمة طالبت بشروط تعتبرها الصين مفرطة وفوق طاقة الصين
في مرحلة تطورها الحالية  ،وخالل السنوات األخيرة  ،عمقت الصين إصالح النظام التجاري
واالقتصادي  ،وجعلت نظام تجارتها يطابق نظام الجات  ،فنضجت الظروف األساسية النضمامها

لمنظمة التجارة العالمية على نحو تام  ،فمنذ عام  8772خفضت الصين معدل الرسوم الجمركية على

نطاق واسع أربع مرات  ،فقد خفضت الصين في عام  8772معدل الرسوم الجمركية على 2171
)1( http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/WTO/index.htm
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سلعة  ،وفي عام  8773خفضت نفس المعدل على  3389سلعة  ،وفي عام  8776خفضته على
 4700سلعة  ،وفي عام  8779خفضته على  4194سلعة  ،فبلغت نسبة التخفيض  %26وانخفض

معدل مستوى الرسوم الجمركية من  %23إلى ، %89وقد أكد هذا التخفيض المستمر والكبير لمعدل
الرسوم الجمركية عزيمة الصين على توسيع االنفتاح وتعميق اإلصالح على أن الموقف الذي تتخذه

الحكومة الصينية حول انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية هو أنها تلتزم بواجباتها المتفقة مع
مستوى تنميتها االقتصادية  ،باعتبارها دولة نامية مقدما ،وباتفاقية جولة أوروغواي اساساً (. )1

موقف الواليات المتحدة األمريكية من انضمام الصين للمنظمة :
كلما اقتربت المحادثات األمريكية  -الصينية باتجاه عودة بكين لمنظمة التجارة العالمية كان
المختصون األمريكيون يعودون للعزف على وتر الفائض التجاري األمريكي مع الصين  ،من أجل

الحصول على ميزات جديدة  ،وحسب تقارير نشرتها الحكومة األمريكية كانت هناك مخاوف من زيادة

العجز التجاري األمريكي بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية  ،وحذرت هذه التقارير من

أن المنتجين األمريكيين لألحذية والمالبس والمنتجات الخشبية قد يتعرضون للضرر ،رغم أن الشركات
األمريكية لصناعة الطائرات واآلالت الثقيلة والكيماويات هي المستفيدة من مثل هذه الخطوة  ،ويذكر

أن مشروعين أمريكيين عارضوا بالفعل مسعى الصين لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية استناداً
إلى مخاوف بشأن حقوق االنسان وحقوق العمال  ،فضالً عن مستوى العجز التجاري مع الصين

الذي بلغ  59مليار دوالر عام .8771

وفي تقرير للجنة مستقلة للتجارة الدولية  ،أوضحت أن عضوية منظمة التجارة العالمية ستدعم

الناتج االقتصادي الصيني بما يصل إلى  ، %4كما ستزيد الصادرات الصينية بنسبة  %84بينما
ستقفز الواردات بنسبة  ، %84في حين أشار التقرير إلى أن االقتصاد األمريكي لن يحصل إال على
دعم ضئيل سينجم عن تخفيض التعرفة الجمركية الصينية  ،ودعم الصادرات األمريكية إلى الصين

بنحو  29مليار دوالر أو  ، %80إال أن الواردات من الصين سترتفع قرابة  44مليار دوالر أو نحو
 ، %9وكانت السياسة األمريكية تقف أمام انضمام الصين كعضو في منظمة التجارة العالمية بسبب
رغبة الصين في االنضمام إليها كدولة نامية  ،في حين تصر الواليات المتحدة على انضمام الصين

كدولة متقدمة  ،حتى ال تتمتع بالمزايا الخاصة بالدول النامية  ،ومن أهم المشكالت التي تقف حائالً
دون الوصول إلى اتفاق بشأن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية مسألة حقوق الملكية الفردية

وظاهرة الحروب التجارية  ،وحقوق االنسان والعمال  ،أما على الجانب الصيني فإن الحكومة الصينية

اتخذت العديد من اإلجراءات في محاولة منها لحل هذه المشكلة ومن هذه اإلجراءات - :

)1( http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46690
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-

انضمت الصين إلى المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية عام .8710

-

كما أصدرت الحكومة الصينية ( قانونا لمكافحة المنافسة غير العادلة) .

-

ثم بدأت الصين في سن سلسلة من القوانين واإلجراءات المتعلّقة بحماية الملكية الفكرية.

وبذلك أصبح لدى الصين نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية  ،ولكن مع ذلك بقيت فجوة بين

المفاهيم الصينية والدولية حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية  .ورغم كل هذه العقبات التي
العالمية  ،فإن الصين بذلت جهوداً كبيرة إلقناع
وضعت في وجه انضمام الصين إلى منظمة التجارة
ّ
الدول الغربية  ،وخاصة الواليات المتحدة  ،بقبول دخولها إلى منظمة التجارة العالمية وقد أسفرت
جهودها هذه عن توقيع االتفاق التجاري األمريكي -الصيني في نهاية عام  ، 8777الذي مهد لدخول

الصين إلى منظمة التجارة العالمية  .ويسرع انفتاحها على السوق العالمية  ،حيث أنهى هذا االتفاق
ثالثة عشر عاماً وستة أيام من المفاوضات بين الصين والواليات المتحدة  .واعتبرت بكين االتفاق مع
واشنطن على أنه لمصلحة الصين بدرجة تعادل مصلحة الواليات المتحدة فيه  ،ذلك أنه يتضمن

شروطاً تتعلق بتنظيم دخول كل من الطرفين إلى أسواق اآلخر ،واذا كان االتفاق األمريكي -الصيني
قد فتح الباب أمام الصين لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  ،فإن الطريق إلى ذلك ال يزال

يصطدم بصعوبات داخلية في كل من البلدين  ،وكذلك صعوبات خارجية  .ففي الصين  ،هناك جناح

متشدد في القيادة الصينية يعتبر أن الصين قدمت تنازالت مضرة باالقتصاد الصيني  ،وشرعت
األبواب أمام المنتجات األمريكية  ،مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع نسبة البطالة  ،وزيارة التوترات

االجتماعية التي ستؤدي إلى أزمات اجتماعية حادة .ويتواجد هذا التيار بشكل أساسي في الزراعة وفي
قطاع االتصاالت والمصارف وهي القطاعات األكثر تأث اًر بعملية االنفتاح التي يؤدي إلى االتفاق ،

ويعتقد هذا الجناح أن الصدام مع الواليات المتحدة آت المحالة  ،وفيما يتعلق بواشنطن  ،فإن ما يثير

االستغراب هو توقيت االتفاق  ،وقبول واشنطن بمقترحات صينية هي في الواقع أقل مما ُعرض عليها
من التنازالت الكبيرة التي قدمها رئيس الوزراء الصيني " زورونجي" في زيارته للواليات المتحدة (. )1

وفي نهاية المطاف وبعد أكثر من 85عاما من المفاوضات الشاقة صادق وأجاز ممثلو 842

دولة عضوا بمنظمة التجارة العالمية ((( )WTOبروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى
منظمة التجارة العالمية)) في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة عاصمة قطر

في  80نوفمبر ، 2008وفي ديسمبر عام  2008أصبحت الصين رسميا العضو رقم  843في
منظمة التجارة العالمية  .بعد أن وقعت الصين في نهاية المطاف قائمة طويلة وغير مسبوقة تاريخيا

من التزامات االنضمام

()2

 ،حيث شملت وثائق عضوية الصين لمنظمة التجارة ما يقرب من8500

صفحة  ،وتضمنت الكثير من األحكام والقوانين  ،والعديد من االتفاقيات الثنائية التي تمت تقريبا مع
)1( http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46690
)2( http://arabic.china.org.cn/archive2006/txt/2002-12/26/content_2054672.htm

[]136

كل الدول األعضاء والتي تشكل في النهاية شروط انضمام الصين للمنظمة ومساهمتها في التجارة

العالمية ( ، )1ونص بروتوكول الدخول إليهـا على تنفيـذ مختلف التزاماتهـا خالل فترة انتقالية تنتهـي في
عام  ، 2006وأصبحت في الوقت نفسه عضواً في اتفاقـات تجارة الخدمات (الجـات)  ،وحقوق الملكية

الفكريـة المتعلقة بالتجارة ( ، )TRIPوالتدابير المتعلقة باالستثمارات المرتبطة بالتجارة ( ، )TRIMوالى
جانب االلتزامات الخاصـة باالنفتاح على االستثمارات المباشرة األجنبية ( ، )IDEتعهدت الصين

بخفض المستوى المتوسط لتعرفاتهـا الجمركية على المنتجات الصناعية من  %22في عام 2000

حتى  %7في عام  ، 2005التي تعيـق دخول بعض المنتجات إلى السوق المحلية  ،وخاصة

السيارات( . )2ويتفق معظم المراقبين على أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية كان واحدا
من خطوات كبيرة إلى األمام في اإلدارة العالمية على مدى العقد الماضي

خامس ا :

()3

.

منظمة التجارة العالمية ومكافحة إغراق الصادرات الصينية :

إحدى النقاط الساخنة للحروب التجارية العالمية هي مكافحة اإلغراق

()

 .حيث تتجه المنتجات

الصينية إلى العالم بصورة أكثر ،وتعاني دائما من تحقيقات بعض الدول خاصة الدول األمريكية
واألوروبية لمكافحة اإلغراق  ،وفي نفس الوقت  ،تدخل المنتجات السوق الصينية بدون عوائق  ،مما

يفرض تهديدا خطي ار على الشركات الصينية  ،لذلك أصبح تعزيز دراسة سياسات مواجهة مكافحة

اإلغراق إحدى المشكالت التي على الصين أن تحلها بسرعة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة

العالمية  ،ويعتبر اإلغراق من نشاطات المنافسة غير العادلة والمخالفة لقوانين التجارة بين الدول
ولقوانين منظمة التجارة العالمية  .ومنذ التسعينيات  ،أصبحت الصين من أكثر الدول في مكافحة

ومقاومة اإلغراق  ،حيث زاد عدد قضايا مكافحة اإلغراق بسرعة ضد الصين  ،بحيث تحتل
 %25.88من نفس القضايا في العالم  ،أي المركز األول في العالم  .وكذلك زاد عدد الدول

والمناطق التي تطبق مكافحة إغراق المنتجات الصينية  ،وتنتشر هذه الدول في أوروبا واألمريكيتين

وأوقيانوسيا وآسيا وأفريقيا  ،وأيضاً توسع مجال المنتجات التي تواجه مكافحة اإلغراق  ،بحيث تجاوز

عددها  4000نوع من المنتجات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج والمنتجات المحلية والحيوانية .

)1( http://www.cigionline.org/series/looking-back-looking-forward-china-and-world-trade-organization10-years-after-accession
( )2فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص24
)3( http://www.cigionline.org/series/looking-back-looking-forward-china-and-world-trade-organization10-years-after-accession
( )يقصد باإلغراق أن البلد (أو المنطقة) المصدر يبيع منتجاته بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى بلد (منطقة) آخر ،مما يهدد صناعة
معينة في ذلك البلد (المنطقة) ،ويعرقل إنتاج الصناعات الناشئة في البلد المستورد في هذه الحال يقوم البلد المستورد بتوجيه تهمة اإلغراق للبلد
المصدر ،واتخاذ سلسلة من اإلجراءات لمنع دخول منتجات البلد المصدر إليه .
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وسببت قضايا مكافحة اإلغراق خسارة اقتصادية هائلة للشركات الصينية المصدرة  .حيث

تجاوزت في السنوات الـ 20الماضية الـ " "80مليارات دوالر أمريكي  ،وفي عام  8777أقام االتحاد
األوروبي  83قضية لمكافحة إغراق المنتجات الصينية قيمتها  540مليون دوالر أمريكي  ،تعادل

 %8.1من إجمالي قيمة الصادرات الصينية إليه في ذلك العام  ،وبسبب مكافحة اإلغراق تتقلص
السوق الدولية لبعض المنتجات الصينية باستمرار ،ويتدهور اقتصاد شركات التصدير  ،ويتوقف إنتاج
بعضها  ،ويتعطل العاملون فيها  ،إذا لم تُحجم قضايا مكافحة اإلغراق بشكل فعال  ،وقد يصبح
اإلغراق معوقا رئيسيا لتنمية التجارة الخارجية الصينية (.)1
سادسا :

الصين بعد مرور  10سنوات من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية -:

يعتبر الصينيون أن حالهم اليوم أفضل مما كانت توحي به التوقعات حول دخول الصين
للمنظمة قبل  80أعوام  ،وكان من المفاجئ أن بعض التبعات السلبية التي توقعها الصينيون لم

يحدث منها إال القليل  ،وهناك منها ما تم السيطرة عليه بالكامل  .وقد حقق هذا الخيار االستراتيجي

نتائج إيجابية كبيرة للصين  ،وعلى سبيل المثال وبالنظر إلى واقع قطاع صناعة السيارات في الصين

أمر ال يمكن التنبؤ به في ذلك الوقت  ،حيث ظن الصينيون أن دخول الصين لمنظمة
اليوم  ،كان اً
التجارة العالمية سيقضي على القطاع القومي الصيني لصناعة السيارات  ،لكن ما حصل أن هذا

القطاع شهد ازدها ار غير مسبوق  ،حيث استطاعت شركة شيري الصينية شراء شركة فولفو الشهيرة ،

كما أصبحت الصين أكبر سوق للسيارات  ،وأكثر األسواق الناشئة انتعاشا.

وبدخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية أصبح لنموها االقتصادي السريع معنى عالمي ،

حيث كانت األعوام العشرة التي تلت دخول الصين للمنظمة هي العشرية األفضل من حيث سرعة

النمو والنجاحات والجودة  ،منذ بداية تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح قبل أكثر من  30عاما  ،كما
خلقت النهضة الصينية روابط متينة بين الصين ومنظومة االقتصاد العالمي .
سابعـ ا :

أهم اإل نجازات االقتصادية للصين منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية (: )2

حقق اقتصاد الصين قفزات في العقد الماضي ،مستفيدا من اإلصالح واالنفتاح .وفيما يلى

اإلنجازات التي حققتها البالد في المجالين االقتصادي والتجاري :
-1

أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم  ،حيث زادت قيمة إجمالي ناتجها المحلي

لتصل إلى  40.82تريليون يوان ( 6.29تريليون دوالر أمريكي) عام  2080مقارنة بأقل من
 80تريليونات يوان عام . 2008

 - 2نمت التجارة الخارجية للصين بشكل مستمر في ظل األزمة المالية العالمية  ،وأصبحت أكبر
)1( http://www.china.org.cn
)2( http://www.w-tb.com/wtb/vb4/forum.php

[]138

ُمصدر ،وثاني أكبر مستورد في العالم عام . 2007
 - 3زادت تجارة السلع في البالد إلى قرابة ثالثة تريليونات دوالر أمريكي عام  2080مقارنة بـ
 507.1مليار دوالر أمريكي عام  ، 2008حيث قفزت صادراتها خمسة أضعاف تقريبا،
ووارداتها  4.9أضعاف .

 - 4ارتفع احتياطي النقد األجنبي إلى  2.15تريليون دوالر أمريكي حتى نهاية عام  ، 2080بزيادة
 82ضعفا مقارنة بـ  282.2مليار دوالر أمريكي عام . 2008

 - 5انخفض مستوى التعريفة الجمركية الشامل بالصين إلى  %7.1مقارنة بـ  %85.3عام
 ، 2008و %43.2في عام  ، 8716لتفي بتعهدها تجاه منظمة التجارة العالمية .

 - 6زادت االستثمارات األجنبية المباشرة في الصين إلى 805.9مليارات دوالر أمريكي عام ،2080
مقارنة بـ  46.1مليار دوالر أمريكي عام  ، 2008وفي عام  ، 2007بلغت االستثمارات

األجنبية المباشرة في الصين  70مليار دوالر أمريكي  ،مع تسجيل انخفاض على أساس سنوي

أقل بشكل طفيف عن متوسط االنخفاض السنوي العالمي في التجارة الخارجية ،بالرغم من
التأثير السلبي لألزمة المالية العالمية .

 - 7زادت االستثمارات الخارجية المباشرة للصين بنسبة  %40في المتوسط سنويا مقارنة بعام

 2008لتصل إلى  61.1مليار دوالر أمريكي عام  ، 2080لتحتل المرتبة الخامسة عالمياً.

 - 8زاد اإلنتاج الصناعي سريعا في العقد الماضي  ،حيث بلغ إجمالي الناتج الصناعي ذي القيمة
المضافة  86تريليون يوان عام  ، 2080مقارنة بـ  4.26تريليونات يوان عام . 2008

 - 9أصبحت الصين عضوا رئيسيا في النظام التجاري متعدد األطراف

()1

.

التغيرات التي شهدتها أكبر قطاعات االقتصاد الصيني:
 - 1قطاع السيارات  :تفوقت الصين على الواليات المتحدة من حيث الحجم السنوي إلنتاج
السيارات ومبيعاتها للمرة األولى عام  ، 2007ووصلت مبيعات سياراتها إلى  81.06مليون
وحدة عام  ، 2080فيما زاد اإلنتاج إلى  81.26مليون وحدة مقارنة بـ  2.49مليون عام

 ، 2008لتظل األكبر ارتفاعا في العالم مسجلة رقما قياسيا

()2

.

 - 2قطاع المعدات المنزلية  :خالل الفترة األولى من دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية،

كان نطاق سوق المعدات المنزلية في الصين ال يتعدى  200مليار يوان  ،لكن وبعد  80أعوام

من دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية بلغت القيمة اإلجمالية لقطاع المعدات المنزلية

في الصين  764.2مليار يوان  ،أي ما يعادل  4أضعاف ما كانت عليه قبل  80أعوام  ،أما
)1( http://www.w-tb.com/wtb/
)2( http://www.w-tb.com/wtb/vb4/forum.php
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صادرات القطاع فقد كانت في عام  2008تقدر بـ  9مليارات دوالر ،وبحلول عام 2080
وصل هذا الرقم إلى  850مليار دوالر(.)1

-3

قطاع النسيج  :تشير اإلحصاءات إلى أن قيمة الصادرات الصينية من النسيج لعام 2080
قد بلغت  206.5مليارات دوالر ،وهي تعد قيمة عالية جدا مقارنة بما كانت عليه قبل

االنضمام إلى منظمة التجارة حيث كانت تقدر بـ  56مليار دوالر ،ما يعني أنها حققت زيادة
بنسبة  . %216.95وفي عام  2080احتلت الصادرات الصينية من المالبس  %32.9من

حجم السوق العالمية  ،وهذه النسبة هي ضعف ما كانت عليه قبل انضمام الصين لمنظمة

التجارة عام  ، 2000ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات ،خاصة فيما يتعلق بالخالفات

التجارية المتزايدة  ،وفقدان ميزة انخفاض التكلفة  ،إلى جانب النقائص المتعلقة بعملية تحديد

األسعار .أما الحقيقة المحرجة بالنسبة لهذا القطاع في الصين  ،أن منتوجاته من النسيج

والمالبس مازالت في ذيل سلسلة اإلنتاج العالمية  ،مما يحرم القطاع من تحقيق أرباح كبيرة .
-4

قطاع الزراعة  :كانت الزراعة أحد الملفات الشائكة أثناء المفاوضات التي سبقت دخول
عمتها التوقعات
الصين إلى منظمة التجارة العالمية ،كما كانت من بين القطاعات التي ّ
المتشائمة  .وخالل  80سنوات من دخول منظمة التجارة التزمت الصين بالوعود التي أعطتها
أثناء المفاوضات وفتحت السوق الزراعية  ،وقد كان لذلك انعكاسات إيجابية على القطاع ،

حيث قفزت القيمة التجارية للمنتجات الزراعية من  29.78مليار دوالر في عام  2008إلى
 828.76مليار دوالر ،ما يعني أنها تضاعفت  3.4مرات  ،وحافظت على نسبة نمو سنوية

تقدر بـ  ، %89.1وأصبحت الصين بذلك ثالث أكبر دولة من حيث تجارة المواد الزراعية .
-5

القطاع المصرفي  :أُجريت إصالحات كبرى للقطاع المصرفي الصيني خالل الـ  80أعوام

الماضية  ،وشهدت تلك الفترة أيضا أعلى مستوى من المنافسة  ،حيث شرع القطاع المصرفي
الصيني في إصالحات جذرية بداية من عام  ، 2003وخاصة في كل من بنك اإلنشاء وبنك
الصين والبنك الصناعي  ،وتمثلت اإلصالحات في عمليات ضخ أموال حكومية  ،وتنظيف
هذه البنوك من السندات الفاسدة  ،واصالح نظام أسهمها واستقطاب مستثمرين استراتيجيين ،
تمكنت على إثرها من الدخول في السوق بنجاح  ،وسبق أن راودت بعض التوقعات المتشائمة

القطاع المصرفي الصيني  ،بأن تلتهم البنوك األجنبية من  80إلى  %85من السوق الصينية
تتعد  ، %2كما أصبحت البنوك
في ظرف  80أعوام  ،لكن ما حصل أن هذه النسبة لم َ
الصينية تتصدر قائمة البنوك العالمية من حيث نطاق الثروة  ،وما زال القطاع المصرفي
الصيني يعاني من عدة فوارق مقارنة بالبنوك األجنبية .
)1( http://www.w-tb.com/wtb/vb4/forum.php
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-6

قطاع الكيميا اليومية  :الكيميا اليومية هو القطاع الذي تعرض للصدمة األكبر بعد دخول
الصين لمنظمة التجارة العالمية  ،فمنذ  2004بدأت سوق منتجات العناية بالبشرة تسجل نموا

سريعا  ،وفي عام  2007تجاوزت القيمة االستهالكية لمواد التجميل في الصين  840مليار
يوان  ،وخالل العشرية التي تلت دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية أصبحت الصين ثالث

سوق استهالكية لمواد التجميل  ،لكن في ظل هذا النمو السريع الذي يشهده القطاع ،

اكتسحت العالمات األجنبية المنتجات الصينية اكتساحا شامال  ،حيث إن رؤوس األموال
األجنبية قامت إما بشراء أو دمج معظم العالمات المحلية الصينية وتحكم السوق الصينية.
-7

قطاع الحديد والصلب  :ارتفع اإلنتاج الصيني للحديد و الصلب خالل  80سنوات بعد
انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية من  800مليون طن إلى  600مليون طن  ،حيث

أصبح يمثل  %44.3من اإلنتاج العالمي  ،متصدرة الصين بذلك المرتبة األولى عالميا .
لكن نظ ار لخضوع قطاع الحديد والصلب الصيني إلى تبعية لألسواق األجنبية  ،تواجه

الشركات الصينية العاملة في الحديد والصلب مشكالت متعلقة باألرباح ناجمة عن تحكم

الشركات األجنبية في األسعار.
-8

قطاع االتصاالت  :قبل دخولها منظمة التجارة العالمية وعدت الصين بأن تحرر قطاع
االتصاالت بنسبة  ، %47هذه الوعود لم يصدقها ولم يتقبلها الكثير داخل الصين  ،لكن

خالل الـ  80سنوات الماضية  ،أصبح سوق االتصاالت في الصين أكبر سوق اتصاالت
عالمية واألكثر تأثي ار في العالم  ،حيث تصدر المرتبة األولى عالميا من حيث نطاق شبكة

االتصاالت ومن حيث عدد المستخدمين  ،كما أصبحت تجهيزات االتصال التي تنتجها شركتا
هواوي تشونغ شينغ ضمن أفضل التجهيزات العالمية  ،والى غاية سبتمبر  ، 2088وصل عدد

مستخدمي الهواتف المنزلية  210مليوناً  ،وعدد مستخدمي الهاتف النقال  750مليوناً (.)1
-9

قطاع البيع بالتجزئة  :نمت قيمة مبيعات التجزئة للمنتجات االستهالكية في الصين من 4.3
تريليونات يوان عام  2008إلى  85.9تريليون يوان عام  ، 2080وحافظت على نسبة نمو
سنوية تقدر بـ  . %85.4وبداية من عام  2004أصبح قطاع البيع بالتجزئة الصيني ينفتح
على رؤوس األموال األجنبية مثل وولمرت وميترو وكارفور ،والكثير من الشركات العالمية

األخرى التي توافدت على السوق الصينية  ،في األثناء قامت الصين أيضا بإنشاء شركات
محلية كبرى للبيع بالتجزئة قادرة على منافسة عمالقة العالم في هذا القطاع مثل قوه ماي
وسونينغ وباي ليان (.)2

)1( http://www.w-tb.com/wtb/vb4/forum.php
)2( Ibid
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 - 10قطاع صناعة األدوية  :خالل الـ  80اعوام الماضية نمت قيمة التجارة الخارجية لألدوية
الصينية من  7.5مليار دوالر إلى  60.2مليار دوالر في عام  ، 2080كما نمت نسبة

مساهمة صادرات وواردات األدوية في الحجم اإلجمالي للصادرات والواردات الصينية من
 %8.9إلى  ، %2.9ونمت نسبة مساهمتها في التجارة العالمية لألدوية من قرابة  %2إلى
 ، %5وكان من المتوقع أن تصبح الصين في عام  2088ثالث أكبر سوق عالمية لألدوية،

أيضا كان من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى أكثر من  50مليار دوالر ،لكن نظ ار للتغير
المستمر الذي تشهده بنية قطاع األدوية في العالم فإن قطاع األدوية الصيني يبقى عرضة

لعدة تحديات متعلقة بالمنافسة العالمية  ،كما يبقى المرور من طور الدولة الكبرى المصنعة
()1

لألدوية إلى طور الدولة القوية المصنعة لألدوية أم ار محفوفا بصعوبات كبرى

.

وفيما يخص التزام الصين بمتطلبات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية -:
-8

-2

أزالت الصين القيود عن الشركات التي تقوم بأعمال تجارية أجنبية في األول من يوليو،2004

حيث سمحت ألفراد وشركات من بينهم أجانب  ،بالعمل في االستيراد والتصدير بدون الحصول
على موافقة الحكومة ألول مرة خالل نصف قرن .

أوفت الصين بالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتعريفات والحواجز غير
التعريفية  ،حيث ألغت الصين الحواجز التجارية غير التعريفية التي تتعارض مع قوانين منظمة
التجارة العالمية مثل حصص االستيراد والتراخيص ،في األول من يناير  ، 2005وانخفض

إجمالي مستوى التعريفات إلى  %7.1في عام  2088مقارنة بـ  %43.2في عام 8716
-3
-4

-5

و %85.3في عام . 2008

أسست الصين نظاما قانونيا القتصاد السوق يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية عام
 2004وكان جزءا مهماً من جهود الصين للوفاء بالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية .

تسريع التحول في وظائف الحكومة  ،وذلك حسب القانون الخاص بالترخيص اإلداري  ،الذي

أصبح ساريا في يوليو  ،2004وباعتباره حجر الزاوية في جهود تغير وظائف الحكومة  ،ينص
القانون بوضوح على إجراءات الترخيص اإلداري ونطاقها وحجم السلطة ومراقبتها.

توحيد معدالت ضريبة الدخل للشركات المحلية واألجنبية  ،حيث أقر قانون ضريبة الدخل في

عام  ،2009الذى يضع المشروعات المحلية وذات التمويل األجنبي على قدم المساواة فيما

يتعلق بضرائب الدخل ألول مرة منذ بدء انفتاح الصين في  ،8791ولم يستفد من القانون الذي

أصبح ساريا في األول من يناير  ،2001الشركات المحلية فحسب ولكنه ساعد على تحسين
نوعية االستثمارات األجنبية وهيكلها.

)1( http://www.w-tb.com/wtb/vb4/forum.php
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-6

لجوء الصين إلى آلية تسوية النزاعات لحماية الحقوق والمصالح االقتصادية .ففي  88سبتمبر
 ، 2007وافق الرئيس األمريكي باراك أوباما على تعريفات عقابية تصل إلى  %35على جميع

إطارات السيارات والشاحنات الخفيفة من الصين  ،والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر.

وكانت أحد النزاعات التجارية المتزايدة التي شهدتها الصين في العقد األخير ما دفع البالد إلى
زيادة استخدام آلية تسوية النزاع لحماية مصالحها وحقوقها االقتصادية

-9

()1

.

كبير من القيود المفروضة على االستثمـار األجنبي المباشر ،ما بين عام
اً
ألغت الصين قسماً
 ، 2006 – 2002وفتحت البـاب أمام االستثمار األجنبي المباشر بالنسبة لتجارة الجملـة

والمفـرق  ،واالستيـراد والتصديـر ،وخدمات ما بعد البيـع  ،وخدمـات االتصاالت  ،والمصارف

وشركات التأميـن  ،وبالنسبة للنشاطات الثالثة األخيرة  ،ال تزال هناك حدود للمساهمة األجنبية

برأس المال  ،ويالحظ أنه حيث يمكن ذلك ،يدلل المستثمـرون األجانب على تفضيل واضـح
للشركات التي يمكنهـم السيطـرة على رأس مالها بأكمله

()2

.

يبدو للباحث مما سبق أن عضوية الصين أثارت جدالً واسعاً على الساحة العالمية منذ أكثر

من 85عاما ،وخاصة مع الواليات المتحدة األمريكية  ،وذلك بسبب المزايا التي من المتوقع أن

يحصل عليها االقتصاد الصيني  ،حيث شكلت عضوية المنظمة فرصة لتحسين مستويات تدفق

رؤوس األموال األجنبية إلى الصين .والتمتع بعالقات اقتصادية مستقرة مع أعضاء المنظمة األمر
الذي أعطى مساحة أكبر للمستثمر األجنبي لدخول السوق الصيني واستغالل طاقاته المعطلة بشكل

أفضل .وتطوير المنتج النهائي لمقابلة احتياجات المستهلك الحقيقية مما يزيد من المبيعات الصينية

في ظل التنافس العالمي  ،إضافة إلي ذلك يرى الباحث أيضاً أن انضمام الصين لمنظمة التجارة قد

شكل بديال أكثر كفاءة عن االتفاقات الثنائية التي طالما حاولت الحكومة الصينية الحفاظ عليها باسم

شروط التجارة فيما بينها وبين دول أخرى  ،وكذلك فإن عبء ومسئولية التوصل إلى حل لن تكون
على عاتق الحكومة الصينية وحدها .ولكن ستتم عبر قوانين الـ W.T.Oالتي تقدم حماية لمصالح

الصين .وخاصة في ظل الوضع االقتصادي العالمي الذي يشهد فترة من الركود  ،فمن الطبيعي أن
تحتاج الصين  -أكثر من أي وقت مضى -لحماية منظمة التجارة والتي يمكن من خاللها تأسيس

عالقات تجارية طويلة األمد  ،وما كان للتجربة الصينية النجاح واالنضمام إلى منظمة التجارة

العالمية  ،لوال قيادة حكيمة ذات إرادة قوية  ،حملت معهاً إص ار اًر كبي ار على أن تصبح الصين عضواً
في هذه المنظمة العالمية  ،بهدف االندماج في االقتصاد العالمي  ،والذي مهدت له سنوات طويلة من

اإلصالحات االقتصادية واالنفتاح على العالم الخارجي التي بدأتها الصين منذ عام . 8791
)1( http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php?3930
( )2فرانسواز لوموان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 23
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الفصل الرابع

آفــــاق االقتصـــــــاد الصينــــــــي
المبحث األول  :مقومات االقتصاد الصيني .
المبحث الثاني  :االقتصاد الصيني واألزمة المالية العالمية .
المبحث الثالث  :التباطؤ الناعم لالقتصاد الصيني .
المبحث الرابع  :أثر تذبذب أسعار الدوالر على االقتصاد الصيني .
المبحث الخامس  :المشكالت والتحديات التي تواجه االقتصاد الصيني .
المبحث السادس  :إمكانية االستفادة من التجربة االقتصادية الصينية.
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المقدمة :
على مدار أكثر من ثالثين عاماً من اإلصالح واالنفتاح على العالم  ،نجحت الصين في إنشاء

نظام إنتاج عالمي متكامل لم يسبق له مثيل في الحجم والتعقيد  ،استطاعت من خالله أن تصبح
ضمن أقوى االقتصادات العالمية  ،بل وأكثرها نمواً  ،ولم يكن هذا النمو موجوداً إال لوجود عدة
مقومات أنتجت هذا الصعود والتقدم والتميز لالقتصاد الصيني  ،وبالرغم من ذلك فهناك مجموعة من

التحديات واإلشكاليات التي من شأنها أن تهدد مسيرة النمو والتنمية الشاملة داخل الصين  ،بل وربما

تفقدها مركزها وثقلها العالمي والذي بات يبرز بقوة  ،لذلك بات لزاماً على صناع السياسة في الصين

أن يتعاملوا مع هذه التحديات بجدية وحزم وضمن سياسات واستراتيجيات معينة  ،وتتمثل تلك
التحديات في  :أزمة الديون األوروبية  ،وآثار األزمة المالية العالمية  ،والدين األمريكي  ،وتباطؤ نمو
االقتصاد الصيني  ،وتذبذب سعر الدوالر المستمر وفق السياسات األمريكية  .إضافة إلى التحديات

المرتبطة بالنشاط االقتصادي الداخلي للصين  ،ومستويات اإلنتاج  ،وهناك بعض التحديات المزمنة

والمتراكمة من الماضي  ،والتي يعاني منها االقتصاد الصيني منذ عشرات السنين .وتتمثل التحديات

السابقة في  :مشكلة الطاقة  ،وشيخوخة المجتمعات  ،وهيكلة االقتصاد  ،وقيمة العملة " اليوان " ،
ومشكلة التضخم  ،والفساد والكوارث الطبيعية  ،ومشكلة النمو السريع الذي اعتمد على كبر حجم

الصادرات  ،إضافة إلى المخاطر والنزاعات السياسية والحدودية المختلفة والتي قد تدفع باالقتصاد

العالمي إلى فترة أخرى من الركود  .رغم ذلك فنموذج التنمية الصينية نموذج يستحق االحترام والتقدير،
حيث استطاعت الصين أن تنتقل من مجتمع بائس تمزقه الصراعات الداخلية والخارجية  ،إلى مجتمع

ينعم باألمن واالستقرار االقتصادي  .وذلك خالل فترة قصيرة بالمقارنة مع المجتمعات المتقدمة ،

والتي تطلب وصولها إلى ما وصلت إليه من تقدم اقتصادي  ،إلى مدة زمنية طويلة  .ولذلك يتوجب
على الدول النامية ومن بينها الدول العربية محاولة االستفادة من هذا النموذج واستخالص العبر

والدروس من تبعيتها لألنظمة الغربية  ،التي لم تجلب لها إال التخلف والهزيمة وتراكم الديون .
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املبحث األول
اوقـماـــــا

االقتصــــاد الصينــــــي

تمهيد -:
انطلقت الصين عندما توافرت لها المقومات التي غيرتها من دولة متخلفة وضعيفة  ،وتعاني من

المجاعات والفقر إلى دولة تمثل االقتصاد الثاني في العالم  ،وتمتلك الصين من األرقام والحقائق ما
تفتقره معظم دول العالم  ،وتتمثل المقومات الرئيسة لالنطالق الصيني في التالي :
أوالا :

المقومات الطبيعية:
تتنوع المؤهالت الطبيعية في الصين والتي تعتبر أحد األعمدة الرئيسة الصلبة التي يرتكز عليها

االقتصاد الصيني  ،حيث تتكون تضاريسها كما تم الحديث عنه في الفصل األول من المناطق

المعتدلة في الشمال الشرقي والمناطق الصحراوية القاحلة في الشمال والشمال الغربي والمناطق الجبلية

التي تمتد بالجنوب والجنوب الغربي  ،حيث جبال الهمااليا وهضبة التبت  ،وكذلك المناطق المدارية
التي تمتد بالجنوب الغربي للصين  ،كما تتنوع استعماالت األرض بالصين  ،حيث توجد الغابات

واألراضي الزراعية والمجاالت الحضرية والمجاالت المائية من بحار وأنهار ومجاالت أخرى  ،ومع أن
ما يقارب ثلثي األراضي بالصين تبقى غير مستغلة  ،إال أنها رغم ذلك األولى عالمياً في إنتاج

المحاصيل  .وتوجد في الصين ثروة حيوانية هائلة ومتنوعة  ،وتزخر الصين بعدة ثروات طاقية
ومعدنية مهمة تحتل فيها مراكز متقدمة على المستوى العالمي  ،وتتوفر في الصين عدة مناجم

الستخراج الفحم الحجري بالنصف الغربي للبالد  ،حيث تحتل الصين المرتبة األولى عالميا في إنتاج

الفحم بإنتاج يبلغ  1740مليون طن في عام  ، 2006وتحتل الصين مراتب متقدمة على الصعيد

العالمي في إنتاج النفط والغاز  ،حيث تنتشر مناطق استخراجهما في مناطق متعددة في البالد  ،كما
تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الكهرباء حيث تنتشر بالصين عدة مراكز لتوليد الطاقة

الكهرومائية  .وتحتل الصين الثانية عالميا في إنتاج الحديد والرصاص واألولى في إنتاج الزنك ،
والثالثة في إنتاج الفوسفات والخامسة عالميا في إنتاج البوكسيت  .وتمتلك الصين أكبر احتياطي
عالمي من األتربة النادرة التي تستخدم في صناعة التقنيات المتقدمة  .إضافة إلى العديد من

اإلمكانات الطبيعية المهمة  ،والتي تجعلها من أقوى اقتصادات العالم .
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ثانيا :

المقومات البشرية -:

تحتل الصين المرتبة األولى عالميا من حيث عدد السكان  ،هذا ما جعلها تمتلك وفرة من

االيدي العاملة الرخيصة كالهند وباكستان وبلدان أميركا الالتينية وأفريقيا  ،إال أن المفارقة هنا أنه
جيد  ،كما تتوفر بأعداد كبيرة مؤهالت نادرة في
تتوفر في الصين أيد عاملة مؤهلة ومدربة تدريبا ً
مجاالت الهندسة والعلوم التطبيقية واالقتصاد وتقنية المعلومات  ،حيث سأهم نظام التعليم والزاميته
وتطوره على مدى السنوات الخمسين الماضية في تزويد السوق بهذه الوفرة من الكفاءات  ،وهو ما ال

يتوفر في البلدان األخرى المشار إليها آنفا  ،مما جعل الصين تتحلى بتفوق نوعاً ما في خضم

المنافسات الدولية  ،هذا المزج بين التكنولوجيا ورؤوس األموال الغربية واأليدي العاملة المدربة ذات
التكلفة المنخفضة والمؤهلة تأهيال عاليا والمدعومة بانفتاح اقتصادي على مختلف االقتصاديات
العالمية يشكل األساس القوي الذي تبنى على أساسه الصين الحديثة الملتزمة بتحرر األسواق
والمبتعدة عن النهج االقتصادي السابق القائم على المركزية والبيروقراطية (.)1

وتبذل الصين ما في مقدورها لدفع تطبيق استراتيجية تقوية الوطن باالعتماد على األكفاء،

وتسريع تعديل الهياكل التعليمية  ،وممارسة التعليم الهادف إلى النمو الشامل للطالب  ،وتركز على

تعزيز التعليم اإللزامي وخاصة في المناطق الريفية  ،وتعمل بقوة على تطوير التعليم المهني  ،ورفع
نوعية التعليم العالي  ،والسعي وراء إعداد وتربية ذوي الكفاءة العالية واألكفاء المتخصصين في

مختلف المجاالت  ،وفي فترة  2006ـ  ، 2080عملت المدارس المهنية المتوسطة على تزويد سوق
العمل بـ  25مليون خريج  ،والمدارس المهنية العالية عملت أيضاً على تزويد سوق العمل الصيني
بـ  88مليون خريج  ،وبحلول عام  ، 2020ستصل نسبة االلتحاق بمرحلة التعليم العالي في الصين

إلى حوالي  .٪40وعالوة على ذلك ،ستنشط الصين في جلب أصحاب المواهب بمختلف أنواعهم من
الخارج وخاصة األكفاء رفيعي المستوى  ،حتى تتشكل بصورة أفضل آلية جيدة ومناخ اجتماعي لكي

يزداد أصحاب الجدارة يوما بعد يوم ويستفيد كل من كفاءته إلى أبعد الحدود ،مما يقدم ضمانا قويا من

الموارد البشرية ودعما من العقول إلى بناء التحديثات(. )2
ثالثا :

المدن الصناعية والشركات متعددة الجنسيات-:
كانت الصناعة في الصين قبل ثورة  8747فقيرة ومحطمة بسبب سنوات الحروب الطويلة التي

خاضتها الصين  ،لذلك اهتمت الدولة ببناء صناعة حديثة خالل مشروع السنوات الخمس األولى من
تأسيسها  ،وبفضل مساعدة االتحاد السوفياتي  ،وبعد فترة قصيرة استطاعت الصين أن تدفع بعجلة

)1( www.edarat.net/modules/news/index.php?storytopic=8 . http://www.siironline.org
)2( http://arabic.china.org.cn/arabic/221232.htm
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التصنيع إلى األمام بفضل االعتماد على النفس واالنفتاح نحو العالم الخارجي الستيراد التكنولوجيا

كبير من الدخل القومي للبالد
الحديثة  ،وتمثل صادرات مصانع الصين جزءاً اً

()1

.

فقد شهد االقتصاد الصيني في حقبة السبعينات مرحلة تتسم باالستقرار النسبي لسيطرة اإلنتاج

الصناعي  ،إذ تضاعف انتاج الصلب ثالث مرات مما ساعد على ايجاد أساس متين لصناعة النفط
واقامة منشآت صناعة اآلالت الثقيلة  ،وايجاد قاعدة صناعية قوية

()2

.

وبواسطة شركات أجنبية متعددة الجنسيات وعابرة القارات وما يرتبط بها من موردين ومقاولين

وخبراء مال واستثمار من مختلف دول العالم  ،أصبحت الصين مصنعاً للعالم  ،حيث يتم تنفيذ

عمليات التجهيز والتجميع الكثيفة العمالة بواسطة مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم  ،تتمتع بالقدرة على

الوصول المباشر إلى األسواق العالمية من خالل شبكة معقدة من العقود  ،والواقع أن سلسلة المدن
والمناطق الصناعية والتي شكلت بمجموعها "مصنع العالم" ،التي كانت بدايتها متواضعة في المناطق

الساحلية والمناطق االقتصادية الخاصة  ،انتشرت في مختلف أنحاء الصين  ،وأصبحت قادرة على

إنتاج كل شيء

()3

.

كبير في تدعيم ودعم التحول في
وهنا يتضح للباحث أن الشركات متعددة الجنسيات لعبت دو اًر اً

االقتصاد الصيني القائم على التخطيط المركزي  ،والتحول نحو آليات السوق  ،مما أدى إلى زيادة
فرص االقتصاد الصيني في االندماج والتعاون مع االقتصاد العالمي والنهوض بمقومات التنمية عن

طريق نقل التكنولوجيا الغربية  ،وخلق عدد من الوظائف التي أسهمت في تشغيل أكثر من  20مليون
عامل صيني  ،وبالرغم من أن الصين لم يكن لها نصيب من الشركات متعددة الجنسية واالستثمار

األجنبي المباشر قبل ثالثة عقود  ،إال أن الصين قد انفتحت اقتصاديا على العالم تدريجياً  ،وتمكنت
من جذب نصف إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة إلى الدول النامية .

رابع ا :

والزراعة -:

الزراعة في السياسة االقتصادية للصين هي القطاع األول واألكثر أهمية  ،وذلك بسبب التزايد

السكاني الكبير ومن أجل تحقيق االكتفاء الذاتي في الغذاء  ،لذلك عرفت الصين بعد عام 8747
إصالحات زراعية ومجهودات مختلفة لتحقيق األهداف المرجوة في هذا القطاع الحساس  ،حيث
استوعب قطاع الزراعة القدر األكبر من العمالة  ،وفي نهاية السبعينات ألغيت التعاونيات الزراعية ،
وتم تحرير القطاع الزراعي إلى حد كبير ،وفي سياق التخفيف من سياسات ماو تسي تونغ نحو
)1( http://aribianblogger.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
( )2إدارة التحليل والمعلومات التجارية  ،التجربة الصينية في تنمية الصادرات  ،اإلمارات العربية المتحدة  ،و ازرة التجارة الخارجية  ،ص3
www.moft.gov.ae
)3( http://www.project-syndicate.org/commentary/china-s-next-transformation-by-andrew-sheng-andgeng-xiao/arabic
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الزراعة  ،بدأ تخفيف قيود التخطيط المركزي للزراعة  ،وأصبحت التعاونيات الباقية مسؤولة عن إدارة

نفسها على أساس الربح والخسارة  ،وخالل الثمانينيات بلغت نسبة الصناعات الزراعية من إنتاج

القطاع الزراعي  ، % 23وسأهم ذلك في استيعاب البطالة في الريف التي ازدادت مقارنة مع الحضر

الذي امتص قد ار كبي ار من البطالة في تطور القطاع التجاري والخدمي .ونتيجة اصالح قطاع الزراعة،

استطاع دنغ شياو بينغ أن ُيخرج حوالي  890مليونا من المزارعين الصينيين من حالة الفقر المدقع
بحلول أواسط الثمانينيات  ،األمر الذي اعتبر إنجا اًز كبي اًر له ( .)1وقد لعب الفائض المحول من القطاع

الزراعي دو اًر كبي اًر في تمويل المراحل األولى من الصعود الصيني .

وفي هذا السياق يتبين للباحث أن الصعود الصيني ورغم أنه قد أنتج عددا من النتائج السلبية،
كالتحول الكبير عن العمل في القطاع الزراعي إلى العمل في المدن  ،والتحول من مرحلة االكتفاء
الذاتي من المنتجات الزراعية إلى مرحلة استيرادها من الخارج  ،وغيرها من النتائج السلبية التي
يتعين على المخططين الصينيين تدارك تداعياتها السلبية  ،إال أن القطاع الزراعي يبقى أحد المقومات

الرئيسة لقوة االقتصاد الصيني .
التجارة الخارجية -:

خامس ا :

تعتبر التجارة الخارجية للصين من أهم األنشطة الضرورية واالقتصادية  ،خاصة وأنها بلد بوزن
ديمغرافي كبير ولكونها الوسيلة الوحيدة التي تحصل من خاللها الصين على المنتوجات الضرورية .
وتقوم الدولة بالتحكم بهذا القطاع  ،حيث تقوم بضبط قوائم البضائع تصدي ار واستيرادا بقصد تحقيق

التوازن بين الصادرات والواردات  ،وتغير الوضع بعد اإلصالح واالنفتاح الذي نهجته الصين حيث
أصبحت العباً اساسياً في تجارة معظم دول العالم

()2

.

جدول رقم ( )2-7يوضح
صادرات السلع والخدمات ( %من إجمالي الناتج المحلي) للفترة ما بين 8011 - 8001
صادرات السلع والخدمات ( %من إجمالي الناتج المحلي)
السنة

8002 8008 8001

المعدل %82

%89

%20

8002

8009

8002

8009

8002

8009

8010

8011

%22

%29

%29

%22

%29

%89

%21

%21

المصدر :إعداد الباحث حسب بيانات البنك الدولي لسنوات سابقة .

والجدول السابق يوضح مدى مساهمة صادرات السلع والخدمات في زيادة معدالت النمو

االقتصادي في الصين وزيادة قيمة إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي  .حيث ارتفعت نسبة صادرات

)1( http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2009/10/091005_am_china_economy_60_tc2.shtml
)2( http://aribianblogger.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
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السلع والخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي من  %23عام ( 2008وقت دخول الصين في منظمة

التجارة العالمية ) إلى  %38عام  2088هذا ما يؤكد اعتماد الصين بشكل كبير على الصادرات

كواحدة من المقومات األساسية لقوة االقتصاد الصيني  .فقد قامت الصين ببناء استراتيجية التنمية من

Import

خالل "التوجه التصديري"  ، Export Promotionبدالً من "سياسة إحالل الواردات"

 . Substitutionsواعتمدت سياسات تنمية الصادرات على مجموعة من األهداف الرئيسة  :معدل

النمو المستمر  ،تنوع الهيكل السلعي ،التوزيع الجغرافي ،تكامل في السوق العالمي  ،النمو المستقبلي

دور أساسياً في تحقيق معدالت نمو عالية  ،منذ تبني
للتجارة الخارجية  ،وبذلك لعبت التجارة الخارجية اً

سياسة اإلصالح واالنفتاح على العالم
سادسا :

()1

.

شبكة البنية األساسية -:

ما كان للصين ان تبرز بقدرتها الصناعية " مصنع العالم " لوال وجود "شبكة البنية األساسية" ،

التي شيدت وبدأت العمل غالباً باالستعانة بشركات مملوكة للدولة متكاملة رأسياً في مجال الخدمات

اللوجستية  ،والطاقة ،والطرق  ،واالتصاالت  ،والنقل البحري  ،والموانئ  .وتعتمد هذه الركيزة بشكل
كبير على التخطيط  ،واالستثمارات الثابتة الضخمة  ،والضوابط اإلدارية  ،فالنجاح المبكر الذي حققته

"البنية األساسية الصينية" مبني على األراضي ورؤوس األموال والعمالة الرخيصة  ،وكانت الركيزة هذه
()2

بجودتها وحجمها وكفاءتها تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للقدرة التنافسية واإلنتاجية للصين

سابعـا :

.

التدفقات المالية -:

تعتبر سلسلة التوريد المالية الصينية أحد المقومات األساسية التي عملت على تقديم التمويل

المطلوب لتشييد وصيانة البنية األساسية لالقتصاد الصيني  ،وتتسم سلسلة التوريد هذه بهيمنة البنوك

المملوكة للدولة  ،والمدخرات المحلية المرتفعة  ،واألسواق المالية الناقصة النمو نسبيا  ،وحساب رأس
المال المغلق .

كان نجاح النظام المالي في الصين مبنياً على تمويل البنوك المملوكة للدولة لمشاريع البنية

األساسية الضخمة والتمويل األجنبي إلنتاج الصادرات من خالل االستثمار المباشر األجنبي والتجارة .
وال يزال لزاماً على النظام المالي أن يعالج بالقدر الكافي التحديات المتعلقة بالشمولية المالية ،

وبخاصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمناطق الريفية ،وتصريف السعة الزائدة في

صناعات مختارة

()3

.

( )1إدارة التحليل والمعلومات التجارية  ،مصدر سبق ذكره  ،صwww.moft.gov.ae 6
)2( http://www.project-syndicate.org/commentary/china-s-next-transformation-by-andrew-sheng-andgeng-xiao/arabic
)3( Ibid
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ثامنـا :

النظام االقتصادي -:

ما كان للصين أن تبرز كقوة اقتصادية عالمية لوال التحول الهادئ الذي قام به دنغ شياو بينغ

عندما أدرك حقيقة وواقع التحوالت العالمية ومقتضياتها وضرورة االنفتاح والبعد عن الجمود الفكري.

وبالتالي خلقت الصين لنفسها إطارها األساسي  ،فقدم بينغ نموذج اقتصاد السوق االشتراكي  ،الذي

نقل الصين من مراحل التخبط واإلغالق في وجه العالم إلى مرحلة جديدة قادت الصين نحو اإلصالح
واالنفتاح على العالم .

واقتصاد السوق االجتماعي هو النموذج االقتصادي الذي أصبح األكثر انتشا ار في ألمانيا

والنمسا بعد الحرب العالمية الثانية  ،وانتشر بعدها في كثير من الدول االوروبية  ،وتبنته أحزاب

الديمقراطية االشتراكية وأحزاب أخرى  ،وهو نموذج اقترحه األلمانيان "ألفريد أرماك " و "لودفيغ

إيرهارت"  ،حيث ارتبطت ألمانيا " معجزة ألمانيا االقتصادية " .

وقد وصف موللر أرماك الذي يعتبر " أبو اقتصاد السوق االجتماعي"  ،هذا النوع من االقتصاد

بأنه يجمع في آن واحد بين حرية السوق والتنمية االجتماعية المتكافئة ،وهو في رأي االقتصاديين ليس

اقتصاداً مختلطاً وانما هو مدرسة قائمة بذاتها  ،تجمع مزايا الرأسمالية واالشتراكية في منظومة فكرية
واحدة ( . )1فالغرض من اقتصاد السوق االجتماعي (أو كما يسمى اليوم في الصين اقتصاد السوق
()2

االشتراكي) هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين

 .ويقوم اقتصاد السوق

االجتماعي على إطالق حرية المنافسة ومراقبة تطور االحتكارات  ،وخلق حالة من تكافؤ الفرص

والعدالة بين الهيئات والفعاليات االقتصادية عبر استمرار دور الدولة في مراقبة آليات السوق  ،وكراع

للقضايا االجتماعية  ،وموجه لمسارات العملية اإلنتاجية ومسائل التنمية البشرية والتكنولوجية  ،وأيضاً
كأداة لمحاربة الفساد واعادة تدريب قوى العمل وتأهيلها لمشروعات استثمارية جديدة ،بدالً من تسريحها

تعسفياً بصفتها أحد أسباب الركود والخسارة  ،والتدخل عندما يعجز االقتصاد الحر عن تأدية مهمته .

إلى جانب استمرار تسوية المشكالت االجتماعية والضمانات الصحية والتعليمية المرتبة وتحقيق
مكاسب للطبقة العاملة  ،وبذلك فإن اقتصاد السوق االجتماعي من حيث الجوهر هو محاولة للجمع
بين قوانين االقتصاد الحر ،كما عرفتها الرأسمالية  ،وبين مبادئ تناقضها تتعلق بالجانب االجتماعي

في النظام االشتراكي  ،فالعمل بنظام السوق االجتماعي يعني استخدام آليات السوق واالستفادة

من مزاياها مع التحكم االقتصادي واالجتماعي وضبطها والحد من إضرار تقلبها ومعالجة
تشوهاتها ،ويهدف لتحقيق التنمية االقتصادية بالتالزم مع تخفيف األعباء المعيشية وقهر مصاعبها

على الفقراء

()3

.
)1( http://www.ahram.org.eg/The-Writers/News/110405.aspx
)2( http://ar.wikipedia.org
)3( http://www.al-jazirah.com/2007/20070311/rj9.htm
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الخدمات الحكومية -:

تاسعا :

هي "سلسلة الخدمات الحكومية" ،والتي يؤثر المسؤولون من خاللها مركزياً ومحلياً على كل

حلقات اإلنتاج ،والخدمات اللوجستية ،وشبكات التمويل ،عبر القيود التنظيمية  ،أو الضرائب  ،أو

التراخيص  ،والواقع أن أغلب المراقبين األجانب يغفلون عن حجم وعمق اإلبداع المؤسسي الذي تتسم
به سلسلة التوريد هذه  ،والتي تمكنت (في الغالب) من حماية حقوق الملكية ،وتقليص تكاليف
المعامالت ،والحد من المخاطر من خالل المواءمة بين الخدمات الحكومية ومصالح السوق  ،على

سبيل المثال  ،أصبحت الحكومات الصينية المحلية بارعة للغاية في اجتذاب االستثمار المباشر

األجنبي من خالل تقديم البنية األساسية الجذابة والخدمات المعاونة التي تعمل على تيسير توسع
سالسل اإلنتاج العالمية
عاشرا :

()1

.

قوة الصين العسكرية-:

كان االهتمام الصيني في بداية اإلصالح منصباً على الوضعين السياسي واالقتصادي  .وبعد

بلوغ االقتصاد الصيني مكانة بارزة بين الدول الكبرى من حيث التقدم والنمو االقتصادي  ،كان من
الضروري أن تقوم الصين بتنمية قوتها العسكرية للتناسب مع مكانتها العالمية ولتحمي مصالحها

االقتصادية الممتدة عبر العالم  ،وبما أن الصين تعتبر أكبر مستهلك للطاقة وخاصة النفط  ،يتوجب
عليها حماية الممرات المائية واإلمدادات النفطية والتي تأتيها من دول ما وراء البحار من القارات

ومناطق (الشرق األوسط  ،أفريقيا  ،أمريكا الالتينية  ،وسط آسيا  ،امريكا الشمالية  ،الدول العربية)

وحماية االستثمارات الصينية المرتبطة بهذه الظاهرة عالمياً  ،هذا ما جعل البحرية الصينية أول
بحرية تنافس البحرية األمريكية للسيطرة على البحار بعد انتهاء الحرب الباردة لضمان تدفق النفط
وحماية خطوط اإلنتاج والتوزيع من هذه الدول إليها

()2

.

والصين لديها مجموعة متواضعة من الصواريخ دونج فانج(رياح الشرق) تضم صواريخ عابرة

للقارات  ،فضالً عن مقذوفات متوسطة المدى  ،كما يوجد في الصين خمسة وأربعون منجما لليورانيوم،
وخمسة مصانع لمعالجة اليورانيوم والبلوتونيوم  ،وتمتلك الصين قدرة عالية على صناعة المنتجات

اإلشعاعية  ،والتي تقدر بـ (  )8.2طن سنويا وهو ما يكفى لتموين قرابة خمسة وسبعين رأسا نووية

سنوياً

()3

.

)1( http://www.project-syndicate.org/commentary/china-s-next-transformation-by-andrew-sheng-andgeng-xiao/arabic
( )2علي حسين باكير  ،تنامي القوة العسكرية للتنين الصيني  ،نشرة الصين بعيون عربية  ، 2009 ،العدد  ، 4ص. 88
( )3يونس محمد  ،الصــين الجــديدة فــي ظــل ســياســة اإلصــالح واالنفتاح  ،أبحاث منشورة في مجلة الكتب وجهات نظر ،القاهرة  ،مقاالت
نوفمبر http://www.weghatnazar . 2002
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ويبين تقرير صدر عن و ازرة الدفاع األمريكية "البنتاغون" في عام  2009قلق الواليات المتحدة

من القوة العسكرية المتنامية للصين وال سيما في مجال الصواريخ البالستية البعيدة المدى  ،وتطوير
قدرتها العسكرية في جميع المجاالت البرية والجوية والبحرية وعالم الفضاء  ،وركز التقرير على

القدرات الصينية الحديثة والمتمثلة في الصاروخ الصيني الذي أسقط قم اًر صناعياً كان يدور حول

األرض  ،ومدى ودقة إصابة هذا الصاروخ

()1

 .هذه القوة العسكرية للصين والتي تعتمد على العلوم

الحديثة والتكنولوجيا  ،لها دورها في النظام السياسي  ،واالقتصادي للصين وال تسمح ألحد بعرقلة

مسيرتها التنموية من خالل تعطيل مصالحها االقتصادية الخارجية .

( )1علي حسين باكير ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 88

[]153

املبحث الثاني
االقتصـاد الصينـي واألزاة املاليـة العامليـــة

تمهيد -:
يمر االقتصاد العالمي بمرحلة من أخطر المراحل في تاريخه  ،ذلك لتعدد األزمات االقتصادية

داخل العديد من االقتصاديات المتقدمة في آن واحد ،مما سأهم في زيادة المخاطر السلبية التي
تعصف به  .فقد تعاقب على االقتصاد العالمي عدد من األزمات في السنوات القليلة الماضية  ،بدأت

باألزمة المالية العالمية عام  ، 2001مرو اًر بأزمة الديون السيادية في اليونان والتي تسير بخطي

متسارعة نحو باقي أنحاء دول اليورو ،باإلضافة إلي االضطرابات الواقعة في االقتصاد األمريكي .

ولقد امتدت آثار تلك األزمات على االقتصاد العالمي  ،وأدت إلى حدوث تباطؤ وانخفاض في

معدالت النمو االقتصادي في عام  ، 2088والنصف األول من عام  ، 2082على الرغم من األداء

القوي لالقتصاد العالمي في عام  ، 2080الذي مكنه من تجاوز تداعيات األزمة المالية العالمية ،
ومن هنا يستعرض الباحث أثر األزمة المالية العالمية  2001وازمة الديون السيادية وآثارهما على

االقتصاد الصيني .
أوالا :

أزمة الرهن العقاري -:
في سبتمبر  2008بدأت أزمة مالية عالمية " انهيار سوق األوراق المالية " اعتبرت األسوأ من

نوعها منذ زمن الكساد الكبير عام  ، 1929ابتدأت األزمة أوالً بالواليات المتحدة األمريكية  ،ثم امتدت

إلى دول العالم لتشمل الدول األوروبية والدول اآلسيوية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة

باالقتصاد األمريكي  ،وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الواليات المتحدة خالل العام  2008إلى

 19بن ًكا من ضمنها بنك ليمان براذرز الذي أعلن إفالسه في يوم االثنين  ، 2001/7/85وهو أحد
أكبر الالعبين في سوق الرهن العقاري األمريكي  ،وأحد كبار مصارف االستثمار في العالم  ،وذلك
في أكبر عملية إفالس شهدتها الواليات المتحدة  ،كما كان متوقعاً آنذاك المزيد من االنهيارات الجديدة

بين البنوك األمريكية البالغ عددها  8400بنك( .(1وكانت أولى بوادر األزمة المالية العالمية قد ظهرت

في أميركا في شهر فبراير من عام  ، 2009عندما لم ِّ
تسدد تسليفات الرهن العقاري  ،الممنوحة

ألشخاص ال يتمتعون بالقدرة على الدفع  ،وبرزت أولى عمليات اإلفالس لمؤسسات مصرفية

متخصصة وكبيرة في الواليات المتحدة األميركية  ،وهو ما دفع البنك المركزي في الواليات المتحدة ،

إلى تخفيض معدل الفائدة في النصف الثاني من عام  ، 2009ليصل هذا المعدل إلى  %2في شهر
( )1الشيخ الداوي  ،األزمة المالية العالمية  -انعكاساتها وحلولها ،مؤتمر األزمة المالية العالمية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي
الغربي واإلسالمي  ،جامعة الجنان  ،طرابلس  -لبنان  . 2009.ص. 1
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أبريل من العام  ، 2001ثم بدأ مسلسل االنهيارات واإلفالسات  ،وسرعان ما تفاقمت األزمة لتصبح

أزمة عالمية أدت النهيار الكثير من البنوك األوروبية وانخفاض في مؤشر البورصة  ،وانخفاض كبير
في القيمة الشرائية لألسهم والسلع في غالبية دول العالم  ،ونتج عنها أيضاً أزمة في السيولة والتمويل

المالي لمؤسسات عديدة خاصة في الواليات المتحدة وأوروبا  ،ونشأ تعاون كبير بين العديد من الدول

والمؤسسات المالية من أجل التخفيف من وطأتها لكن األزمة الزالت مستمرة  ،وتفاقمت في اكتوبر
 ، 2001ليمتد تأثيرها ،مسببة أزمة العمالت واسعة النطاق على موارد المؤسسات االستثمارية العالمية

وعلى عمالت قوية مثل الين والدوالر والفرانك السويسري  ،مما دفع ببعض االقتصادات الناشئة إلى

طلب المساعدات من صندوق النقد الدولي(.)1

ومع تفجر األزمة االقتصادية العالمية بدأت معدالت النمو في االقتصاد الصيني بالتراجع ،

حيث تراجع نمو االقتصاد الصيني إلى ما دون نسبة  %80في الفصول الثالثة األولى من العام
 ، 2001وانخفض نموها االقتصادي إلى  %6.1في الربع األخير من عام  2001بالمقارنة مع نفس
الفترة من عام  ، 2009وسجل اقتصاد الصين في الربع األول من  2007أدنى مستوى لنمو فصلي

على اإلطالق فقد بلغ معدل النمو االقتصادي للصين  %6.8في الربع األول من عام ، 2007

وتراجعت الصادرات الصينية  ،حيث إن تباطؤ االقتصاد األمريكي بالدرجة األولى قد أثر على الطلب

على السلع الصينية  ،ويشار إلى أن العديد من المناطق بالصين عانت من ارتفاع كبير في األسعار ،
ومن إغالق المصانع وتسريح األيدي العاملة  ،كما تضررت أعداد كبيرة من العمال القادمين من

الريف في الصين  ،وتقول الحكومة إن  20مليونا من العمال القادمين من الريف فقدوا وظائفهم ،
ويخشى الزعماء الصينيون احتماالت أن يزيد ذلك من الفوضى الداخلية

((2

 .رغم ذلك استطاعت

الصين أن تتعامل مع األزمة االقتصادية العالمية  ،من خالل اعتمادها خططا تتمركز حول تنمية

المناطق الريفية  ،واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية  ،والحرص على استدامة التنمية  .وترجع
صالبة وكفاءة الصين في مواجهة األزمة المالية العالمية إلى الرقابة الصارمة على النظام المالي

الصيني  ،ومن ثم توفير القدرة على حماية النظام االقتصادي من االختراق والخضوع للتأثيرات
الخارجية  ،وكذلك نظام الحكم القائم على تركيز القوة من أجل السيطرة على مجاالت الحياة المختلفة .
وأعلنت الحكومة عن خطة حفز بقيمة  4تريليونات يوان ( 516مليار دوالر) تهدف إلى تشجيع النمو
واالستهالك المحلي خاصة في المناطق الريفية ( ،)3مما زاد التوقعات بانتعاش االقتصاد الصيني

بصورة تدريجية في النصف الثاني من  ، 2007ليكون أول اقتصاد يتعافى من األزمة العالمية .

)1( http://www.marefa.org
)2( http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/cd58cb39-5e08-4f00-ae0e-2bc87d442cd0
)3( http://chineseculture.about.com/od/thechinesegovernment/a/Chinaeconomy.htm
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ونتيجة لذلك تجاوزت معدالت االستهالك في المناطق الريفية مثيالتها في المناطق الحضرية عام

 ، 2007كما قامت البنوك الزراعية في الصين بدعم مشروعات البنية التحتية في المناطق الريفية ،
وقامت بتطوير منتجات ائتمانية جديدة خاصة بقطاع الزراعة

()1

.

وتوقع المراقبون أن مفتاح حل األزمة المالية التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية قد

يكون بيد الصين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دوالر في تلك الفترة ،
حيث تحتاج الدول إلى المال إلنقاذ نظامها المصرفي  ،والصين تملك المال المطلوب  ،وبالتالي قد

تكون المصدر المناسب لهذا المال  ،ورغم أن االقتصاديين الصينيين أعلنوا أن الصين على استعداد
للقيام بواجبها في حل األزمة االقتصادية العالمية الراهنة  ،لكنها لن تقوم بإصدار شيكات على بياض

للدول الغربية  ،حيث يتركز اهتمام المسئولين الصينيين على حل مشكالت الصين الداخلية  ،مثل
تفادي احتمال تباطؤ نموها االقتصادي  ،وحتى إذا قبلت الصين بحل هذه األزمة فإنه يرجح أن يكون

ذلك مترافقا بسلسلة طويلة من الشروط  ،ومثاالً على هذه الشروط التي ستضعها الصين هو المطالبة

بعدم وضع قيود على قيامها بشراء أصول شركات أمريكية كما حدث في الماضي  ،كما أن بعض

المراقبين ال يستبعدون أن تضع الصين بعض الشروط السياسية على الواليات المتحدة المتعلقة بتايوان

مقابل المساعدة في حل هذه األزمة  ،وكانت الصين قد أعلنت استعدادها لتحمل واجبها في استقرار

النظام المالي العالمي لكن دون تحمل أعباء األزمة الحالية كونها غير مسئولة عنها . 2
ثانيـ ا :

( )

أزمة الديون السيادية

-:

تواجه منطقة اليورو أزمة تعد األخطر من نوعها  ،أال وهي" أزمة الديون السيادية "

 ، Sovereign Debtبدأت هذه األزمة في نهاية عام  2007وبداية عام  ، 2080حينما تراكم الدين
الحكومي في ثالثة بلدان من منطقة اليورو ،هي اليونان وايرلندا والبرتغال  ،والتي ما لبثت أن امتدت

إلى عدة دول أوروبية أخرى  ،وأصبحت خط اًر يهدد باالنتشار في إيطاليا واسبانيا  ،وهما يحتالن
المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي في اقتصاد منطقة اليورو  ،وقد بلغ الدين العام كنسبة من الناتج

)1( Xiaoxi Li and, Biliang Hu (Editors) China's New Deal :Economic Development Under International
Financial Crisis, New York : Nova Science Publishers, 2011, p. 123 -844
( )2عماد محمد األعرج  ،مصدر سبق ذكره .
http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=449&catid=33
( )تتمثل الديون السيادية في سندات تقوم الحكومة بإصدارها بعملة أجنبية وطرحها للبيع لمستثمرين من خارج الدولة  ،أي أنه شكل من
أشكال االقتراض  ،ولهذا فعلي الحكومة أن تكون قادرة علي الوفاء بديونها المقومة في شكل سندات بالعملة األجنبية  ،وأن يكون لديها هيكل
تدفقات نقدية من النقد األجنبي والذي يسمح لها بذلك  ،حرصاً منها علي ثقتها لدي المستثمرين األجانب ،وكذلك علي تصنيفها االئتماني في

سوق اإلقراض .
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المحلي اإلجمالي في اليونان  ،%853وفي إيطاليا  ،%838وفي فرنسا  ،%72وفي ألمانيا ، %10
وفي البرتغال  ، %95وفي إسبانيا .%92

وتعد اليونان هي أول من دق ناقوس الخطر تجاه أزمة الديون في منطقة اليورو ،ففي الفترة من

" 2009-2002طبقا إلحصائيات صندوق النقد الدولي" ،لوحظ أن الطلب المحلي قد نما بمقدار

 ، %4.2بالمقارنة بنسبة  %8.1نمواً في منطقة اليورو بأكملها  ،ويرجع السبب في هذا النمو السريع

إلى لجوء اليونان إلى االقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها التنموية  ،دون أن تتخذ التدابير الالزمة
لضمان كفاية هيكل تدفقاتها النقدية للوفاء بتلك القروض  ،األمر الذي أدى إلى حدوث عجز في

حسابها الجاري  ،ارتفع من  % 5.1في عام  2004إلى  %84.4عام  ، 2001كما بلغ العجز في

الميزانية الحكومية لعام  2001حوالي  %9.9من الناتج المحلي اإلجمالي  ،وما لبثت أن وصلت تلك
النسبة إلى  %83.6في أبريل عام 2080

)(1

 ،كما بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي للحكومة

اليونانية  891مليار يورو في نهاية سبتمبر  ،2088لكنه انخفض إلى  859مليار يورو في نهاية
عام  2088بفضل حزم اإلنقاذ(.)2

ومنذ اإلعالن عن أزمة المديونية في اليونان تفجر الخالف داخل االتحاد األوربي حول طريقة

معالجة أزمة الديون المتفاقمة في بعض الدول والمرتفعة بشكل عام في كل دول االتحاد  ،فبعض

الدول الداعمة ترفض أن يتحمل دافعو الضرائب بها ثمن خروج الدول المدينة من أزمتها  ،بينما تدعو
بعض الدول لتضافر جهود دول االتحاد األوروبي ،إلخراج الدول المدينة من عثرتها  ،ومن هنا تشكل

صندوق اإلنقاذ األوربي في أكتوبر  ، 2080والذي وافقت على المشاركة فيه ألمانيا أواخر سبتمبر
 ، 2088إال أن جهود الصندوق ال زالت دون المقدرة على معالجة األزمة  ،ولن تفلح اإلجراءات

التقشفية في الدول األوربية أو بعض إجراءات الدعم المالي من بعض الدول في تفادي األزمة .

تدهور أداء العديد من المؤشرات االقتصادية الكلية لدى أميركا بعد األزمة المالية العالمية ،

وبخاصة تلك المتعلقة بمعدالت الدين العام األميركي الذي فاق نسبة  %800من ناتجها المحلي

اإلجمالي  ،حيث وصل الدين العام  84.6تريليون دوالر بينما الناتج المحلي اإلجمالي ألميركا ال
يتجاوز  84.3تريليون دوالر  ،وأخذت العديد من الدول في إعادة حساباتها في االحتفاظ بالدوالر

كعملة لالحتياطي النقدي  ،أو اعتبار الدوالر كعملة دولية قوية ومقبولة لتسوية المعامالت التجارية ،
وهو ما دعا الصين لطرح قضية الدوالر كعملة وحيدة لتسوية المعامالت الدولية في اجتماعات

مجموعة العشرين عقب األزمة المالية العالمية  ،وان كان ذلك قد تعرض لرفض شديد من قبل

أميركا  ،لكن الواقع شهد تحركات صينية إلصدار سندات بعملتها المحلية على الصعيد الدولي  ،وان

(1) Nelson, et.al." Greece’s debt crisis: overview, Policy, Reponses, and Implication", Congressional
Research Service, August, 2011, p.9
)2( http://www.qnb.com
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كانت بكميات قليلة  ،كما أنها لجأت إلى تسوية بعض تعامالتها التجارية بعملتها المحلية " اليوان" في

محيط جيرانها من تجمع اآلسيان وروسيا واليابان  ،وتبقى قضية الدوالر مثيرة للقلق في ظل األجواء

االقتصادية األميركية والعالمية المضطربة  ،وهي مطروحة للنقاش بين الكبار رغم أن انهيار الدوالر

في األجل القصير ليس في صالح الصين التي تمتلك أكبر احتياطي من الدوالر بنحو  3.8تريليون

دوالر .

أخذت مجموعة العشرين على عاتقها الخروج باالقتصاد العالمي من األزمة الحالية وعودة النمو

إلى طبيعته  ،لكن يظهر على السطح تضارب للمصالح بين أعضاء المجموعة  ،فأميركا لديها تصور
بأن الحل يكمن في زيادة اإلنفاق الحكومي إلنعاش الطلب  ،بينما ترى أوروبا أن اإلجراءات التقشفية
هي الحل للتغلب على أزمة المديونية في موازنات دولها  ،وعلى صعيد الدول الصاعدة ومن بينها

الصين  ،فقد رأت أن التوجهات األوروبية  -األميركية تقف ضد مصالحها وبخاصة في تصورها
لحركة التجارة العالمية  ،حيث ترى الدول الصاعدة أن تلتزم أوروبا وأميركا بقواعد حرية التجارة التي
نادت بها طول الفترة الماضية  ،وفي نفس الوقت تطالب أوروبا وأميركا الدول الصاعدة أال تركز على

أسواقها لترويج صادراتها  ،وأن تعمل الدول الصاعدة على تنشيط الطلب المحلي لديها لتصريف

منتجاتها (.(1

وال يوجد في األُفق ما يدل على استطاعة اقتصادات القوى الكبرى تطويق التداعيات السلبية

لألزمة المالية العالمية  .وفي حالة تفاقم األزمة بشكل متزايد  ،فسوف يؤدي ذلك إلى تغيير في خريطة

عالميا  ،هذا من جانب  ،ومن جانب آخر فسوف تعاني اقتصادات القوى الكبرى
القوى االقتصادية
ً
من العديد من المشكالت االقتصادية ذات الطابع السياسي واالجتماعي  ،فإن قوة الدول الصاعدة
سوف تكون األقوى  ،وبخاصة الصين التي تحتفظ بأكبر احتياطي من النقد األجنبي المقوم بالدوالر
كما سبق القول  ،وبطبيعة الحال فإن الدول األوربية وأميركا يحتاجان بشكل كبير إلى مصادر للتمويل

للخروج من كبوتهما  ،وال يتوفر هذا التمويل إال من خالل مصدرين رئيسيين هما  :الصين والدول

الخليجية النفطية  ،كما تستطيع دول صاعدة أخرى المساعدة في هذا الجانب ولكن بشكل ثانوي .
ويؤخذ في االعتبار عند اإلقدام على هذه الخطوة أن المال العربي بال مشروع سياسي أو اقتصادي ،

بينما الصين والدول الصاعدة األخرى لديها مشروعها االقتصادي المعلن ولن تُقدم على ذلك دون أن
تحصل على ثمن يتمثل في توطيد مكانتها على الصعيد االقتصادي العالمي  ،سواء على مستوى
ويتوقع في هذه
إعادة تشكيل المؤسسات المالية العالمية  ،أو في صناعة القرار االقتصادي العالمي ُ ،
الحالة أن تكون الصين في صدارة المشهد االقتصادي العالمي على حساب الدور األميركي ،الذي ال
يتوقع له االختفاء التام  ،ولكنه سوف ينزوي في المرتبة الثانية التي يشاركه فيها االتحاد األوروبي
)1( http://studies.aljazeera.net/reports/2011
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واليابان  .لقد استطاعت الدول الصاعدة وبخاصة الصين والهند والب ارزيل تحقيق معدالت عالية من

النمو االقتصادي  ،كما حصلت على نصيب أكبر من االستثمارات األجنبية  ،في الوقت الذي كان
((1

.

اجعا على تلك المؤشرات
فيه أداء دول أوروبا وأميركا متر ً
وقد بدأت و ازرات ومؤسسات معنية بالحكومة الصينية  ،من بينها و ازرتا المالية والتجارة

والبنك المركزي واللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح  ،في بحث ودراسة خطط واجراءات طارئة من أجل

مواجهة خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو ،وتشمل اإلجراءات المحتملة الحفاظ على سعر

صرف العملة الصينية مستق ار بصورة أساسية  ،وتعزيز الرقابة على تدفقات رأس المال عبر الحدود،
وتطبيق تدابير شاملة لتحقيق مزيد من االستقرار في االقتصاد المحلي.

ومن غير المحتمل أن يؤثر انهيار اقتصاد اليونان على الصين بشكل كبير  ،نظ اًر لصغر حجم

االقتصاد اليوناني بالمقارنة ببقية اقتصادات منطقة اليورو ،ولكن إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو،
فقد يؤدى ذلك إلى تقلبات اقتصادية أوروبية  ،األمر الذي سوف يؤثر بدوره بشدة على الطلب

الخارجي على المنتجات الصينية  ،وحسب دراسة اجراها قسم التخطيط االستراتيجي بالبنك الزراعي

الصيني فأن تراجع حجم التجارة الخارجية الصينية في األشهر األربعة األولى من العام  2082يكمن

سببه إلى حد كبير في انخفاض حجم التجارة الصينية األوروبية بصورة ملحوظة  ،إذ بلغ إجمالي
حجم التجارة الصينية األوروبية  890.53مليار دوالر أمريكي خالل الفترة ما بين يناير وأبريل من

عام  ، 2082بزيادة  % 0.3فقط مقارنة بالعام الماضي  ،وبلغ حجم الصادرات الصينية إلى أوروبا

 802.1مليار دوالر أمريكي خالل نفس الفترة ،بتراجع قدره  %2عن العام الماضي .

وقال بينغ ون شنغ  ،كبير خبراء االقتصاد في الشركة الصينية الدولية لرؤوس األموال إنه إذا

خرجت اليونان من منطقة اليورو ،فمن المحتمل أن تنخفض التجارة الخارجية الصينية وتتدفق رؤوس

األموال إلى خارج الصين  ،األمر الذي يكثف الضغوط على النمو االقتصادي الصيني.

وفي قطاع التجارة  ،قد يتعرض تمويل التجارة العالمية لتأثير كبير بسبب زيادة المخاطر النظامية

للبنوك األوروبية  ،األمر الذي قد يؤثر على الصادرات والواردات الصينية  .وفي الوقت نفسه ،سيشهد
النمو االقتصادي العالمي مزيداً من التباطؤ  ،ما قد يحدث تراجعا في الطلب الخارجي على المنتجات

الصينية  ،وثمة تأثير سلبي آخر أال وهو تدفق األموال إلى خارج الصين حيث قال يو يونغ دينغ
الباحث باألكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية في مقال له إنه رغم ان مخاطر البنوك والمؤسسات

المالية الصينية في الديون السيادية بمنطقة اليورو صغيرة جدا  ،إال أن موجة هروب رؤوس األموال

تفاديا لمخاطر السوق جراء خروج اليونان  ،ستكون بحجم ال يقل عما حدث عند انهيار ليمان براذرز

في سبتمبر عام  ، 2001وال شك في ان أفضل نتيجة هي بقاء اليونان في منطقة اليورو وحل أزمة
)1( http://studies.aljazeera.net/reports/2011
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الديون األوروبية بشكل سليم  ،وقد اتخذت الصين موقفا إيجابيا في عمليات التمويل التي أجراها
صندوق النقد الدولي من أجل المساعدة في حل أزمة الديون األوروبية  ،ولكن يجب على الصين ان

تستعد ألسوأ الحاالت المحتملة

((1

.

يتضح للباحث مما سبق أن األزمة المالية العالمية قد أثرت سلباً على النمو االقتصادي

للصين ولكن الصين ما زالت تحقق معدل النمو األعلى في العالم  ،ناهيك عن التأثير الكبير لألزمة

المالية على منافسيه االقتصاديين  ،خصوصاً الواليات المتحدة التي قد وصلت إلى حالة الركود

االقتصادي  .ويتبين أيضا للباحث أن ما تتمتع به الصين من اقتصاد حقيقي قوي  ،واعتماد أقل على

القطاع المالي  ،وتزايد في الطلب المحلي  ،وانخفاض متوقع في االعتماد على الطلب الخارجي،
باإلضافة إلى سوقها الضخم ستمثل جميعا درعا لالقتصاد من الصدمات االقتصادية المحتملة من

الخارج  ،وعقب خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو ،ستواجه بعض الشركات الصينية وقتا عصيبا
يستمر لحوالي عدة اشهر تتباطأ حدته بعد ذلك  ،مثلما حدث خالل األزمة المالية العالمية في عام

 ، 2001بيد أن ذلك سيكون أم ار جيدا بالنسبة للصين من أجل إعادة هيكلة االقتصاد من خالل
القضاء على تصنيع المنتجات منخفضة القيمة .

)1( http://arabic.news.cn/big/2012-06/07/c_131637451.htm
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املبحث الثالث
التباطـؤ الناعـم لالقتصـاد الصينـي
سجل النمو االقتصادي في الصين في الربع الثاني من عام  2082أبطأ وتيرة نمو له منذ ثالث
سنوات  ، %9.6وهي المرة األولى التي ينخفض فيها إلى ما دون  %1منذ الربع الرابع من عام
 ، 2007هذا ما يثير المخاوف بشأن تعرض االقتصاد الصيني النكماش شديد ( ، )1رغم انه يعتبر
صحيا جدا بالمعايير العالمية  ،نظ ار لما تشهده االقتصادات الغربية من تدهور وركود  ،إال أنه بال

شك منخفض بالمعايير الصينية  ،وهذا بدوره مبعث قلق إضافي لحال االقتصاد العالمي.

إن هذا التباطؤ ليس مفاجئا إذا نظرنا إلى مدى اعتماد االقتصاد الصيني على الطلب الخارجي.

وبالتالي كان متوقعا أن تتأثر الصين بانخفاض الطلب في األسواق الخارجية  ،ال سيما من الواليات

المتحدة وأوروبا  ،أكبر مستهلكين للصادرات الصينية  ،هذا باإلضافة إلى تباطؤ نمو االستثمار ،ال
سيما في القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به .

ويعزو كثيرون هذا التباطؤ إلى عوامل دورية ) (Cyclical Factorsمرتبطة بالتطورات

االقتصادية العالمية وانعكاسها على الداخل  ،داعين إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية وزيادة اإلنفاق
الحكومي  ،واتخذت الحكومة الصينية بالفعل سلسلة من اإلجراءات لتحفيز النمو االقتصادي  ،ومنها
خفض سعر الفائدة وحجم االحتياطات المطلوبة من البنوك  .لكن المشكلة تتخطى العوامل الدورية

إلى عوامل هيكلية تطول النموذج االقتصادي نفسه  ،وعلى الرغم من أن العوامل الدورية تتحمل
العبء األكبر من التباطؤ الصيني  ،لكن في ظل النموذج الحالي  ،وبعد ثالثة عقود من تحقيق معدل

نمو يصل متوسطه إلى  ، %80من الصعب جدا أن يحافظ االقتصاد على وتيرته هذه  ،حتى من

ملح وسريع جنبا
دون أزمة عالمية  ،وقد أظهرت األزمة الحالية ضرورة مواجهة العوامل الهيكلية بشكل ّ
إلى جنب مع العوامل المالية واالقتصادية المستجدة  ،فسياسات الحكومة الداعمة للتمدن والتصنيع لم
تعد كافية لتحقيق معدالت نمو تفوق الـ %1لعقد من الزمن كما كان يعتقد  ،حتى لو اتخذت الحكومة

المزيد من اإلجراءات التحفيزية وزادت اإلنفاق العام  ،وبمقارنة اسباب التباطؤ الحالي بتلك التي كانت
وراء التباطؤ الذي سجله االقتصاد الصيني خالل أزمة  ، 2001/2007نجد أن العوامل الهيكلية قد

تعمقت وازدادت حدة عما كانت عليه قبل ثالث سنوات  ،ومن المتوقع أن تواصل هذا المسار لسنوات
ّ
قادمة  ،واإلجراءات التحفيزية من سياسات مالية ونقدية توسعية من شأنها أن تدعم النمو االقتصادي
في المدى القصير ،لكنها لن تحمي الصين من التقلبات والهزات العالمية  ،ولن تشكل محركا للنمو

على المدى الطويل  ،وبذلك فإن نجاح الصين بتحقيق نمو مستدام في األجل الطويل يتوقف على
)1( http://arabic.news.cn/economy/2012-07/20/c_131728106.htm
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مواجهة االختالالت الجوهرية في النموذج االقتصادي الصيني  ،الذي يعتمد على الطلب الخارجي

واالستثمار العام  ،وذلك من خالل تبني إصالحات اقتصادية ومالية جوهرية  .وهذه اإلصالحات
تشمل النظام الضريبي القائم الذي يثقل كاهل األسر والشركات  ،والسماح للقطاع الخاص باالستثمار

في القطاعات التي تتحكم بها الدول لزيادة إنتاجيتها وفعاليتها  ،وتوسيع شبكة األمن االجتماعي لتشمل

كل المقاطعات (المدن والريف)  ،وهو ما يتيح للمواطنين تحرير بعض مدخراتهم في البنوك  ،وبالتالي
زيادة اإلنفاق الخاص (الطلب الداخلي)  ،وتحرير سوق العمل  ،إلى جانب تطوير األسواق

المالية

))1

.

ويرى بعض الخبراء في الواليات المتحدة أن تلك المخاوف غير مبررة  ،وان التباطؤ الذي

يشهده النمو االقتصادي في الصين مؤخ ار يعود باألساس إلى الجهود التي أطلقتها بكين نفسها إلعادة

هيكلة االقتصاد الوطني وتغيير نمط التنمية  ،إذ لم يزل هذا التباطؤ يتوافق مع هدف النمو الرسمي
البالغ  %9.5والمحدد في بداية العام  ،وان تراجع وتيرة النمو ،والذي كان أم ار متوقعا ،يسمح كذلك
ويظهر ضبط وتيرة النمو أن بكين باتت
بمساحة تحرك لوضع النمو االقتصادي على مسار مستدام ُ ،
تهتم بدرجة أكبر بالجودة واالستدامة في اقتصادها بدال من أرقام النمو  ،وهذا التباطؤ يتوافق تماما مع
ما يحاولون (الصينيون) تحقيقه ".وذكر احد الخبراء أنه "من المستحيل تقريبا أن تعيد الصين التوازن
القتصادها إال في وضع يشهد نموا اقتصاديا أكثر بطئا وأسعار فائدة حقيقية مرتفعة .وأن هناك "ثمة
حقيقة مفادها أن بكين سمحت للنمو االقتصادي بأن يسير بشكل بطيء إلى حد كبير ،واألهم من هذا

أنها أحجمت عن خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يتراجع بها التضخم  .ويظهر هذا أن القيادة

ترغب في اتخاذ ق اررات ضرورية لخلق نمو اقتصادي مستدام في الصين على األمد المتوسط ،ويرى

يوكون هوانغ ،الباحث في مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي  ،أن خيبة األمل إزاء أرقام النمو الصادرة

عن الصين تعكس االعتماد الكبير على الصين لدفع االقتصاد العالمي في ظل المخاوف االقتصادية

المستمرة السيما في الواليات المتحدة وأوروبا  ،وأشار هوانغ إلى أن التباطؤ االقتصادي في الصين

ربما يؤثر على اقتصادات أخرى ولكن بالنسبة لبكين يمكن أن يكون شيئا جيدا إذا كان جزءا من
االنتقال نحو مسار نمو أكثر فاعلية واستدامة  ،وأضاف هوانغ قائال " :على الرغم من أنه ما زالت

هناك شكوك كبيرة بشأن التوقيت الذي قد يتوقف فيه االنكماش االقتصادي في الصين"  .أما صندوق

النقد الدولي فقد عدل من توقعاته للنمو االقتصادي في الصين للعام  2082من  %1.2إلى ،%1
مستندا إلى صدمات اقتصادية خارجية كعامل رئيسي للتراجع  ،وحذر صندوق النقد الدولي في أحدث
تقاريره من أن االقتصاد العالمي يظهر عالمات على مزيد من الضعف  .وحث الدول الصاعدة وعلى

رأسها الصين على االستعداد للتعاطي مع تراجعات تجارية واضطرابات كبيرة في تدفق رؤوس األموال
)1( http://www.alqabas.com.kw/node/101322
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.وبينما وصلت أزمة الديون في منطقة اليورو إلى منعطف خطير  ،وفيما لم يزل االقتصاد األمريكي
المترنح يثقل كاهل األسواق العالمية  ،قد تواجه الصين مخاطر نزولية أكثر ،ولهذا حذر رئيس مجلس

الدولة الصيني ون جيا باو مؤخ ار من احتمال استمرار الصعوبات االقتصادية لفترة  ،ووعد ببذل مزيد

من الجهود لتحسين السياسات االقتصادية  ،وقد كان البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة

الرئيسي والمتطلبات الخاصة باحتياطي النقد األجنبي بهدف إضفاء مزيد من االستقرار على

االقتصاد(.(1

ومن هنا يتضح للباحث أن التباطؤ الناعم والتدريجي لالقتصاد الصيني  ،ناتج عن الخلل

الهيكلي الذي تعاني منه الصين منذ بداية عملية اإلصالح واالنفتاح  ،والتي لم تعطي له الصين
أهمية خالل فترة انشغالها بتحقيق مستويات عالية من معدالت النمو االقتصادي  .وهذا التباطؤ ما هو
إال مجرد نذير للقيادة الصينية والتي يتوجب عليها العودة إلى الداخل الصيني  ،والعمل على إعادة
هيكلة االقتصاد وتحقيق التنمية في مختلف المناطق الصينية على حد سواء  ،والعمل على تحفيز
الطلب الداخلي من خالل السياسات المالية واالقتصادية المناسبة لذلك  ،والتخفيف من االعتماد على
الصادرات كمصدر رئيس في زيادة معدالت النمو االقتصادي  ،وكذلك إيجاد الحلول لمشكالت الصين
الداخلية والخارجية .

)1( http://arabic.news.cn/economy/2012-07/20/c_131728106.htm
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املبحث الرابع
أثر تذبذب سعر الدوالر على االقتصاد الصيني

تمهيد -:
تشهد األسواق المالية والمؤسسات المالية العالمية جدالً مثي اًر للقلق  ،وتبادل اتهامات بين الدول

الغنية الكبرى والدول الناشئة بسبب التالعب بأسعار عمالتها  ،متجاهلة التعاون الدولي  ،وأبرز معالم
هذه الحرب "الباردة" التراشق االعالمي بين الواليات المتحدة والصين حول تذبذب أسعار الدوالر كون

األولى هي الدولة الراعية والمصدرة للدوالر " العملة االحتياطية على مستوى العالم " والثانية هي
صاحبة أكبر احتياطي عالمي من هذه العملة  ،وأكبر دائن للواليات المتحدة األمريكية

()1

 .ويصعب

على الصين الخروج من فخ الدوالر ،حيث يجري جزء كبير من صادرات الصين  8.4تريليون دوالر

بالعملة األمريكية العالمية  .والدوالر هو العملة المفضلة حتى في التجارة بين الصين واليابان ،وهو ما
يصل إلى  %60تقريباً من المعامالت  ،لذلك وفي الوقت الراهن ،يبدو أن الخيار الوحيد المتاح

للصين هو التعامل بالدوالر والحفاظ على " توازن الرعب المالي" مع الواليات المتحدة ( .)2وتأمل
الصين في هذا الشأن أن تستطيع الواليات المتحدة باعتبارها القاطرة الدافعة لالقتصاد العالمي اتخاذ

إجراءات سريعة وموجهة للعمل على استقرار قيمة الدوالر األمريكي  .ويؤثر ارتفاع قيمة الدوالر أو
انخفاضه على االقتصاد الصيني من زوايا عدة  ،سواء كان الـتأثير ايجابياً أم سلبياً نسردها فيما يلي :

أوالا :

أثر انخفاض سعر الدوالر على االقتصاد الصيني-:
تستخدم دول عدة سالح سعر الصرف  ،حيث يسمح خفض سعر العملة أو قيمتها بإعطاء دفعة

للصادرات  ،مما يحسن من األداء االقتصادي للدول  ،والمشكلة الرئيسة هي أن هذه السياسة تطبق
على حساب الشركاء التجاريين وتزيد من خلل التوازن  ،مما يعثر "النمو المتوازن" الذي تدعو مجموعة

العشرين إلى تحقيقه ( . )3حيث إن االنخفاض المتواصل في قيمة الدوالر أدى إلى تفاقم الضغوط
التضخمية في جميع أنحاء العالم من ضمنها الصين  ،وعمل كذلك على الزيادة السريعة في أسعار

البترول الخام والغذاء والذهب  .وان هذا االنخفاض يضر إض ار ار شديدا أيضا بصادرات الدول

وخاصة تلك الدول النامية المعرضة للمخاطر وذات التوجه التصديري كالصين  ،مما يقوض من

قدراتها على مواصلة التنمية وعلى معالجة مشكالتها االجتماعية  ،وكذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة
لقيمة االحتياطي الصيني من الدوالر األمريكي  .هذا على الرغم من أن االدارة األمريكية السابقة
)1( http://arabic.peopledaily.com.cn/31659/6427011.html
http://en.ccer.edu.cn

)2( Yao Yang ."Smart power' is what China needs .2080
)3( http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php
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" إدارة جورج بوش االبن" كانت تتبنى السياسة الخاصة بتأييد الدوالر القوي  .حيث كانت تؤكد على
أن انخفاض سعر الدوالر يرفع التكاليف على المستهلك األمريكي .

وعندما تقوم الواليات المتحدة بتخفيض قيمة سعر صرف الدوالر عالمياً  ،تسرع الصين في

توجيه االتهام إلى الواليات المتحدة بأنها تتعمد بذلك التأثير على اقتصاديات العالم بسياستها النقدية

التوسعية ودوالرها الرخيص  ،تماماً كما تتهم واشنطن الصين بأنها تتعمد خفض سعر صرف عملتها

لتحقيق مزايا تجارية  ،رغم أن المنتجات الصينية رخيصة ليس فقط ألن عملتها منخفضة القيمة ،
بل أيضاً ألن أجور العمال في الصين تقل عن ربع أجور العمال في الواليات المتحدة وأوروبا ،

وانتاجيتهم ليست متدنية  ،لذلك يشهد العالم اليوم حرب عمالت علنية بين واشنطن التي تطبع دوالرات

بالمليارات ،وبكين ،والى حد ما أوروبا التي تدرك سعي الواليات المتحدة لحل مشكالتها على حساب

اقتصاديات العالم  ،فالدوالر ليس عملة الواليات المتحدة وحدها  ،بل عملة العالم  ،حيث تحتفظ دول
العالم باحتياطات مالية يشكل الدوالر  %62منها  .ومع ذلك فإن العملة العالمية وأداة التعامل
واالدخار على صعيد العالم تؤخذ ق ارراتها بشكل انفرادي من دولة واحدة هي الحكومة األميركية
ومصرفها المركزي  ،فالدوالر الذي يملكه العالم يشكل التزاماً على أميركا  ،وعندما يذوب الدوالر تذوب
معه ثروات العالم وادخاراته  ،وتنخفض التزامات واشنطن تجاه العالم  ،أي أن العملية تمثل نقل الثروة

من دول العالم إلى الواليات المتحدة  .وأوضح محللون اقتصاديون دوليون  ،أن الواليات المتحدة
تسعى من وراء إغراق األسواق بالدوالرات إلى دفع القوى االقتصادية الكبرى في العالم إلى تعديل

سياساتها المالية لتتالءم مع سياسات واشنطن  ،وليس العكس
ثانيا :

()1

.

أثر ارتفاع سعر الدوالر على االقتصاد الصيني-:

إن ارتفاع الدوالر في الواقع خطر يهدد النفط في الفترات المقبلة  ،فارتفاع الدوالر سيعمل على

خفض أسعار النفط ألسباب عديدة منها أنه سيخفض تكاليف اإلنتاج  ،مما يمكن الشركات من
التنقيب عن النفط في أماكن منافسة لدول "أوبك" ،خاصة في بريطانيا والنرويج وروسيا والب ارزيل  ،كما

أنه سيساعد بعض دول "أوبك" في المضي قدما بالمشاريع التي أجلتها بسبب ارتفاع التكاليف في

السنوات األخيرة  ،في الوقت نفسه سيصبح النفط غاليا في أوروبا وآسيا ومن ضمنها الصين  ،مما

ي خفض الطلب عليه فكلما ارتفع الدوالر الذي يسعر به النفط  ،انخفضت عمالت هذه الدول ،األمر

الذي يرفع سعر النفط داخل هذه الدول  .ويعتمد انخفاض أسعار النفط على مدى تأثر االقتصاد
الصيني بارتفاع الدوالر ،وعلى ما إذا قررت الصين تحرير عملتها بالكامل أم ال  ،فارتفاع الدوالر مع

استمرار ربط العملة الصينية بالدوالر ضمن النطاق الحالي سيؤثر سلبيا في صادرات الصين ،

)1( http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php
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وسيخفض النمو االقتصادي فيها  ،األمر الذي سيؤدي إلى تخفيض نمو الطلب على النفط  ،لذلك

فإن ردة فعل الحكومة الصينية على ارتفاع الدوالر ستكون أحد محددات أسعار النفط .

ويخلص الباحث إلى أن ارتفاع الدوالر بشكل كبير سيكون مض ار على االقتصاد الصيني ،

مثلما يضر االنخفاض الكبير للدوالر ،ومن أهم نتائج ارتفاع الدوالر انخفاض أسعار النفط وانخفاض

الطلب على المنتجات البتروكيماوية  ،وانخفاض أسعار األسهم القيادية  ،وانخفاض أنشطة السياحة

الداخلية ( .)1والمطلوب صينياً من الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة للدوالر هو العمل على استقرار

سعر صرف الدوالر  .ويتضح للباحث أيضاً بأن الواليات المتحدة األمريكية تعمد في كثير من

األحيان إلى تخفيض قيمة الدوالر سعياً منها في التأثير على اقتصادات الدول ذات العملة المنخفضة
ومنها الصين  ،أمالً منها في زيادة صادراتها أو تخفيض وارداتها  ،وفي نفس الوقت تسعى إلى

الضغط على الصين من أجل رفع قيمة "اليوان" أو تركه ح اًر لقوى الطلب والعرض .

( )1أنس بن فيصل الحجي  ،الخطر القادم ارتفاع الدوالر وانخفاض أسعار النفط  ،معهد االمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن
http://www.siironline.org
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املبحث اخلاا
املشيال

والتحديـا

التي تماجـه الصعـمد الصينــي

تمهيد -:

بالرغم من امتالك الصين االمكانيات والمقومات الضخمة التي تدعم مسيرة التقدم والنمو

االقتصادي  ،وكذلك اإلنجازات والقفزات الكبيرة التي حققها االقتصاد الصيني خالل العقود الثالثة
األخيرة  ،والتي وضعت الصين في مقدمة االقتصادات الناشئة والصاعدة من حيث الكفاءة وثاني

اقتصاد على مستوى العالم من حيث الحجم  ،وبالرغم مما قيل وما سيقال من قبل االقتصاديين
والسياسيين واألكاديميين في الصين والمعجبين من أنحاء العالم بالمعجزة الصينية  ،وأنها سوف تتربع

العالم اقتصاديا وربما عسكريا وسياسياً  ،إال أنها في المقابل تعاني من مشكالت وتحديات مؤثرة

حتماً في مسألة الصعود الصيني والتي قد تحد وربما تعيق مسار التنمية االقتصادية وحلم الصين في
بلوغ القمة  ،والصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية  ،تدرك

أكثر من أي وقت مضى ازدياد أهمية التغلب على هذه المشكالت وهذه المشكالت متعددة ومتنوعة
ويستعرض الباحث فيما يلي أكثر هذه المشكالت خط اًر على الصين .

أوالا :

مشكلة الطاقة-:
على الرغم من امتالك الصين لثروات معدنية وطاقية مهمة فإن إنتاجها المحلي منها ال يكفي

لتلبية احتياجات التوسع الصناعي  ،مما يرغمها على االرتباط بالخارج الستيراد المواد الطاقية

والمعدنية وتحمل االرتفاع المستمر في أسعار هذه المواد  ،فالصين حالياً تستورد ما يقارب  %50من
()1

احتياجاتها من البترول

.

وتعتبر قضية الطاقة من أهم التحديات التي تواجه الصين وتبدي لها اهتماماً قوياً  ،مع زيادة

حاجات الصين للطاقة وارتفاع نسبة االعتماد على االستيراد بصورة سريعة  ،وتعود واردات الصين من

النفط إلى عام  ، 8773ووصلت الواردات الصافية في عام  2080إلى  5.3مليون برميل يومياً .
وعلى الرغم من زيادة إنتاج النفط الخام في الصين  ،ال سيما من الحقول البحرية من  3.1مليون

برميل يومياً في عام  2007إلى  4.8برميل يومياً في عام  ، 2080إال أنه ال مفر من زيادة اعتماد

الصين على الواردات التي ازدادت نسبتها من  %33عام  2007إلى  %55.2في النصف األول

من عام  ، 2088أما واردات الغاز فقد بدأت في عام  2009وارتفعت من  9.3مليارات متر مكعب
عام  ، 2007إلى  86.8مليار متر مكعب في عام  . 2080وتمتلك الصين محطة واحدة الستيراد

)1( www.madariss.fr
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الغاز الطبيعي المسال في وقت تسعى لبناء أخرى  ،عالوة على الكميات المستوردة بخطوط األنابيب

القادمة من روسيا  ،وميانمار ،ومنطقة بحر قزوين  ،وتعتزم الصين على المضي قدما بخططها
النووية  ،حيث من المحتمل أن تنمو القدرة النووية من  1غيغاواط عام  2005إلى  16غيغاواط في
عام  ، 2020هذا بالرغم من مخاطر الطاقة النووية التي ادت إلى الكارثة النووية في فوكوشيما
باليابان  .وتواصل الصين استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز ،وتستثمر ما في وسعها في العالم
()1

لتعزيز موقفها وتلبية احتياجاتها في المستقبل

.

واستنتاجاً لما سبق  ،تواجه الصين حالياً اتجاهين مهمين مع تنمية وتطوير االقتصاد الصيني

بصورة سريعة خالل السنوات الماضية  :االتجاه األول هو أن كمية االستهالك النفطي تزداد بصورة
ملحوظة  .أما االتجاه الثاني فهو ان الصين تستورد كميات هائلة من البترول لسد حاجاتها الداخلية
بسبب شح مواردها النفطية  ،وقد شهدت الصين هذين االتجاهين  ،وذلك ما يتمثل في سرعة زيادة

كمية االستهالك النفطي في الصين بـ  % 6.66سنوياً خالل السنوات من عام 2003 -8773
واتسعت الفجوة بين الطلب والعرض أكبر فأكبر خاصة في السنوات الماضية  ،حيث أصبحت الصين

تسبق اليابان والواليات المتحدة األمريكية في استهالك الطاقة

()2

.

وتؤكد اإلحصاءات األخيرة أن الصين أصبحت أكبر مستهلك للطاقة في العالم في عام

 ،2080إذ تجاوز استهالكها الواليات المتحدة للمرة األولى  ،ووفقاً لنشرة بريتيش بتروليوم اإلحصائية

(استعراض الطاقة في العالم  )2088وصل استهالك الطاقة األولية في الصين إلى  2451مليون
طن في عام  ، 2080بزيادة قدرها  %88عن عام  ، 2007أي ما يقارب  %28من اإلجمالي في
العالم  ،هذا ما يعكس النمو االقتصادي السريع داخل الصين  ،وكذلك التغيرات في أسلوب الحياة .

وكان استهالك النفط حوالي  445مليون طن بزيادة  %88عن عام ( 2007ما يعادل  177ألف

برميل يوميا بما في ذلك هونغ كونغ )  .وفي الوقت نفسه أصبحت الصين أكبر سوق للغاز في آسيا

 ،حيث بلغ استهالكها حوالي  802مليون بزيادة قدرها  %22عن عام  ، 2007وكان استهالك الفحم

 8920مليون طن بزيادة قدرها  %80عن عام  2007وبنسبة مرتفعة تبلغ  %41من استهالك
العالم  ،ومن المحتمل أن تعتمد الصين على الفحم لسنوات عديدة قادمة مع العلم انها تستهدف
تخفيض استهالك الفحم من  %90حالياً إلى  %30في عام  2050وذلك ضمن خطتها في إحالل

الطاقة النظيفة  ،وبلغ استهالك الطاقة الكهرومائية  863مليون طن بزيادة قدرها  %89عن 2007
بينما مساهمة الطاقة النووية ال تتجاوز  89مليون طن  ،في حين ساهمت المصادر المتجددة بـ 82

مليون طن فقط ولو أن هذه المصادر األخيرة مرشحة كلها لنمو سريع

()3

.

)1( http://www.chinainarabic.org/?p=5328
)2( www.madariss.fr
)3( http://www.chinainarabic.org/?p=5328
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وقد أطلقت الصين سياسة الطاقة تجاه الدول المطلة على بحر قزوين  ،ودول أفريقيا  ،ودول

الخليج  ،والدول الالتينية  ،وكندا  .إال أنها تدرك صعوبة أن تقيم عالقات خاصة مع هذه الدول دون
رضا الواليات المتحدة األمريكية التي لن يكون في مصلحتها بروز الصين كقوة حقيقية

()1

.

وهناك قلق في الصين من احتمال تباطؤ النمو السريع بشكل حاد إذا كان التوسع المستمر في

الطاقة سيؤدي في نهاية األمر إلى هبوط في األسعار  ،ويقلل األرباح  ،ويزيد من التوقف في سداد
الديون  ،ويقوض ثقة المستثمر  ،ومع تباطؤ االقتصاد العالمي وارتفاع المنافسة من قبل االقتصادات

الناشئة كالب ارزيل والهند وغيرها  ،فسوف تجد الشركات الصينية أن بيع منتجاتها في الخارج واعتمادها
على قاطرة التصدير دون تخفيض كبير في االسعار سيصبح أكثر صعوبة  ،وفضالً عن هذا  ،فإن

أخطار نزعة الحماية اآلخذة في االرتفاع في البلدان المشاركة يمكن أن يزيد األوضاع سوءاً . 2

وتخطط الصين إلنفاق  392مليار دوالر على مشروعات للمحافظة على الطاقة  ،واجراءات

لمكافحة التلوث على مدى الثالث سنوات ونصف القادمة في إطار خطة لخفض استهالك الطاقة

بمقدار  300مليون طن من الفحم  ،وقال تقرير أصدره مجلس الوزراء الصيني إن تلك االستثمارات

ستوصل الصين إلى منتصف الطريق تقريبا نحو تحقيق هدفها بخفض استهالك الطاقة  %86دون

مستويات  2080بحلول عام  . 2085وخصصت الحكومة الصينية  855مليار دوالر من هذه
األموال للمشروعات التي تقلص استخدام الطاقة  ،ومن المتوقع أن يتجه جزء كبير من المخصصات

إلى الصناعة  ،وتحولت الصين بفعل نموها االقتصادي في الثالثة عقود الماضية إلى مستورد رئيسي
للنفط والغاز والفحم  ،وساهمت األسعار العالمية المرتفعة للوقود األحفوري في خسائر ضخمة تكبدتها
بعض شركات الكهرباء الصينية الكبرى التي تملكها الدولة  ،وتهدف جهود الحكومة المركزية لتقليل

نهم البالد للوقود األحفوري إلى تحسين أمن الطاقة في المستقبل كما أنها جزء أساسي من سياستها

لخفض النمو في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري
ثاني ا :

((3

.

هيكلة االقتصاد -:
وهي مشكلة تتعلق باالختالالت والتباينات المرتبطة بالتنمية االقتصادية  ،حيث تتباين المجاالت

الصينية حسب درجة تقدمها  ،فمراكز القرار ،وأهم المدن الصناعية  ،وكذلك أهم المناطق الفالحية ،
تتركز في الجهة الشرقية  ،والجنوب الغربي للبالد  ،بسبب انفتاحها على الواجهة البحرية  ،ومهمشة
خاصة في المناطق الشمالية والغربية  ،وبذلك تتميز المنطقة الشرقية بتطورها االقتصادي مقارنة بباقي

المناطق  ،مما ادى إلى تباين المستوى المعيشي الذي يعتبر من أكثر المشكالت التي تواجهها

الصين  ،إذ إن سكان األرياف وهم يشكلون غالبية السكان بالصين اليزالون يعانون من مجموعة من
)1( www.almethaq.info/news.articale2204.htm , Developed by The Design Group – www.dgymen.com
)2( Jahangir Aziz and Steven Dunaway, " China’s Rebalancing Act ", Finance & Development , 2007, p.28
)3( http://www.sabanews.net/ar/news278583.htm
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()1

المشكالت :الفقر ،انخفاض الدخل الفردي  ،األمية  ،وأمام تباين مستوى المعيشية وتوزيع الثروات

.

وتبرز اشكالية التنمية غير المتوازنة بين الريف والمدينة نتيجة لتوجه الصين إلى الخارج  ،واعتماد
الصناعات الصينية على األسواق الخارجية التي تعتمد بدورها على التمويل الصيني  ،فقد أدى هذا

إلى تراجع اهتمام الصين بالتنمية الوطنية الداخلية وعدم الموازنة بين تنمية المناطق الحضرية وتنمية

الريف  ،مما أدى إلى اختالالت في الهيكل االقتصادي حتى أصبح أكثر هشاشة  ،هذا من حيث

الكفاءة  ،األمر الذي أدى إلى مشكلة سوء التوزيع فيما يتعلق بعوائد النمو االقتصادية

()2

.

حيث انحازت اإلصالحات والتحوالت االقتصادية بدرجة كبيرة إلى المدن وسكانها الذين اشتغلوا في

المصانع  ،وقاموا بتصدير منتوجاتهم واستثمروا عائد إنتاجهم في أنشطة البورصات والحوافظ المالية

السخية  ،مما دفع ماليين الريفيين للنزوح إلى المدن بحثاً عن العمل  ،من أجل التخلص من بؤسهم
وفقرهم  ،وتحسين مستوى معيشتهم .

ومن المشكالت الهيكلية التي تقلق الصين أيضا التنمية االقتصادية غير المتوازنة بين القطاعات

الصناعية المختلفة  ،حيث هناك تطور في قطاعات التصنيع وضعف في قطاع الخدمات  ،يضاف

إلى ذلك  ،التباين بين المناطق الصينية في مستويات التوجه نحو السوق  ،واستمرار التشوهات

االقتصادية  ،المتمثلة في االحتكارات في بعض القطاعات  ،والحواجز السوقية في بعض المناطق ،
كما أن هناك فجوة كبيرة بين الحضر والريف في مجاالت التعليم والضمان االجتماعي والتوظيف

()3

.

ووضعت الصين هدفاً ضمن الخطة الخمسية الثانية عشرة من  2088إلى  ، 2085يعمل

على اإلسراع بتحويل نمط التنمية االقتصادية  ،واعادة هيكلة االقتصاد  ،األمر الذي يعتبر إصالحاً
عميقاً ويجب أن يمضي خالل كل قطاعات التنمية  .وتعد خطوة هيكلة االقتصاد ضرورية للدولة لكي
تصبح دولة في المرتبة المتوسطة وعالية الدخل وأيضا تعتبر خطوة في حل مشكلة الخلل في الميزان

االقتصادي العالمي  ،وكان الكثير من التحديات خالل التنمية في الصين تنبع من االعتماد المفرط
على الصناعة الثقيلة بعد األزمة المالية اآلسيوية حيث إن االستثمار انصب في الصناعات الثقيلة

كثيفة الطاقة والصناعات غير الصديقة للبيئة .

وبدأت الصين تهتم بالتنمية السليمة والقوية قبل " التنمية السريعة " حيث بدأت الحكومة الصينية تنظر

إلى التنمية المستدامة بدالً من اتباع نمو سريع يكلف استهالكاً عالياً للطاقة ويوسع الفجوة بين
االغنياء والفقراء

()4

.

)1( www.madariss.fr
)2( http://mail.staralgerie.com/showthread.php?t=20225
( )3هو جيانغ يون  ،الجودة قبل السرعة في التنمية االقتصادية http://www.chinatoday.com .
)4( arabic.china.org.cn
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ثالثا :

مشكلة التضخم -:
ال يزال التضخم من أكبر التحديات الرئيسة التي تهدد االقتصاد الصيني  ،وتشير بيانات البنك

الدولي إلى أن معدالت التضخم في الصين حسب مؤشر اسعار المستهلكين ()CPI

( )

 ،وهو المؤشر

األساسي لقياس التضخم في الصين  ،قد قفز من  %4.1عام  2009لتصبح  %5.7عام . 2001

ثم انخفضت في عام  2007إلى معدل  0.9-بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية ثم عادت ليرتفع

إلى  %3.3و  5.4على التوالي عام  2080و 2088كما يتضح من الدول التالي .
جدول رقم ( )2-8يوضح

مؤشر التضخم( األسعار التي يدفعها المستهلكون " %سنوي ا " ) في الفترة ما بين 2011 - 1987
الفترة

مؤشر أسعار المستهلكين ( %سنويا)

1991-1987

% 10.16

1996-1992

% 14.06

2001-1997

% 0.32

2006-2002

% 1.52

2007

% 4.8

2008

% 5.9

2009

% 0.7-

2010

% 3.3

2011

% 5.4

المصدر :إعداد الباحث حسب بيانات البنك الدولي لسنوات سابقة .

وكانت الصين قد وضعت هدف السيطرة على التضخم  ،وابقاء إجمالي مستويات األسعار

مستقرة  .وذلك ضمن الخطة الخمسية الثانية عشرة ( . )2085-2088وبحسب بيانات مكتب
اإلحصاءات الوطني فإن النسبة اإلجمالية للتضخم في الصين خالل األشهر السبعة األولى من عام

 2082بلغت  ، %3.8وهي أدنى نسبة للتضخم منذ عامين ونصف  ،هذا مما يبرز ضعف النشاط
الذى تحاول الحكومة التعويض عنه بزيادة استثمارات الدولة" .وقال الخبراء إن تراجع التضخم يعطي

الحكومة هامش مناورة لتليين سياستها النقدية في ظل تباطؤ النمو .ومن المرجح بصورة عامة أن يبقى

التضخم في الصين معتدال وتحت السيطرة في المستقبل  ،ما يترك للصين هامشا العتماد المزيد من
الليونة في سياستها (المالية)" .وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول الصين في نهاية
( )مؤشر أسعار المستهلك يضم أسعار السلع والخدمات األساسية كالغذاء وهو يعتبر المؤشر األساسي للتضخم .ويعكس التضخم كما يقيسه
التغير السنوي للنسبة المئوية في التكلفة على المستهلك المتوسط للحصول على سلة من السلع والخدمات التي يمكن
مؤشر أسعار المستهلكين ّ
أن تثبت أو تتغير على فترات زمنية محددة ،ككل سنة مثالً وتُستخدم بوجه عام صيغة السبيرز.
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يوليو ،أن يبقى التضخم في الصين "ما بين  3و %3.5هذه السنة وأن يتراجع إلى ما بين 2,5

و %3عام 2083

()1

.

ويعزو الصينيون سبب ضغط التضخم في الصين في المقام األول إلى تحفيز السيولة الضخمة

المقدمة بعد األزمة المالية العالمية في عام  ، 2007وأيضا إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية  ،مثل
النفط والنحاس والحديد  ،ويعتقد الصينيون ان ارتفاع اسعار السلع األساسية هو نتيجة لسياسة معدل

الفائدة صفر ،التي اعتمدتها االقتصادات الناضجة مثل الواليات المتحدة وبريطانيا  .فسياسة هذه

البلدان من الحفاظ على أسعار الفائدة لديها منخفضة للغاية أدت إلى تدفق األموال الساخنة إلى

األسواق الناشئة بما فيها الصين  ،مما تسبب في زيادة ضغوط التضخم هناك  .ويتجه العديد من
سكان الصين لشراء الذهب كنوع من التحوط ضد ارتفاع االسعار وحماية ثرواتهم  .وللوقاية من

التضخم المستورد قامت الحكومة الصينية ببناء "خطوط دفاع متعددة "  ،الحتواء ارتفاع التضخم .
ويواصل البنك المركزي الصيني تشديد سياسته النقدية لمعالجة ارتفاع التضخم ( ، )2حيث قام البنك

برفع أسعار الفائدة بمقدار  25نقطة أساس وذلك للمرة الرابعة منذ بداية عام  ، 2080المتصاص
السيولة في خطوة للتخفيف من ضغوط التضخم  ،وبذلك فإن ارتفاع سعر الفائدة هو استجابة البنك

المركزي مسبقا لضغوط التضخم  .ويعتبر الصينيون أن ارتفاع األسعار الحالية والضغوط التضخمية

المتزايدة هي أكبر قلق للشعب"  ،وأن مهمة خفض التضخم صعبة  ،ولذلك فإن كيفية تبني السياسات
النقدية بشكل سليم مختلف هو اختبار كبير للصين ،حيث إن التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار
الصرف لديها إيجابيات وسلبيات

))3

 ،ويعتقد محافظ البنك المركزي الصيني أن االرتفاع المتسارع في

قيمة " اليوان" من شأنه أن يساعد في السيطرة على التضخم  ،ولكن ال يمكن أن تصبح وسيلة رئيسية
لكبح التضخم  ،ورفع سعر " اليوان" ايضاً يجعل الصادرات أكثر تكلفة من حيث العملة األجنبية

))4

.

ومن األسباب الرئيسة للتضخم في الصين أيضاً ارتفاع تكاليف التصنيع بسرعة  ،كأسعار

الطاقة والمواد الخام  ،وليس هناك ما يدل على وجود تباطؤ أسعار الطاقة والمواد الخام  ،وعالوة على

ذلك  ،فإن قانون العمل الجديد وسياسات الدخل تزيد أيضا من تكاليف قوة العمل  ،ونظ ار الرتفاع
أسعار المستهلك  ،فإن معدل الفائدة االسمي مستمر في االرتفاع  .ونتيجة لذلك  ،ومع تزايد الطلب
()5

على االستثمار  ،فقد ينتشر التضخم

 .وهناك أسباب أخرى زادت من ضغوط التضخم كما حدث

في عام  ، 2009حيث أدت العواصف الثلجية إلى زيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع األسعار،
)1( http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=753039&SecID=24&IssueID=168
)2( http://news.xinhuanet.com/english2010/business/2011-04/11/c_13823550.htm
)3( http://www.chinadaily.com.cn/china/2008npc/2008-03/18/content_6545549.htm
)4( http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/200803/06/content_6514372.htm&usg=ALkJrhiY_77FDH7m39847BO8nuRNsPiL3g
)5( Jun Zhang : Inflation Comes to China . Jan. 29, 2008, http://www.project-syndicate.org
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ويعتبر االرتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية مسؤوال عن رفع معدل التضخم ألسعار المستهلكين،

وكانت الظروف الجوية في أسوأ شتاء يمر على الصين أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة
 ، %81حيث أدى تساقط الثلوج إلى تدمير المحاصيل ونفوق الماليين من الحيوانات  ،ومن الجهل
اعتبار ظروف الطقس العامل الوحيد وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية

()1

 .وفي مواجهة التضخم

المتنامي  ،فالبد وأن يتحمل الناتج كل العبء  ،للحد من الطلب على االستثمار ،وأن يتم العمل على
تشديد قيود االئتمان والسياسة النقدية  ،وتشديد الرقابة الصارمة على مشاريع االستثمار  ،واستخدام

األراضي  .وبالمثل فإن الضغوط المتزايدة على تكاليف العمالة تجبر الشركات على خفض توقعات
أرباحها وخفض التكاليف  ،مما يؤثر سلبا على نمو الناتج وتشغيل العمالة في األمد القصير.

ومما سبق تبين للباحث أنه سيكون من الصعب تخفيف الضغوط التضخمية في الصين على
مدى السنوات المقبلة ( رغم انخفاض تأثيره في العام الحالي)  ،فأسعار السلع األساسية الدولية سوف

تستمر في االرتفاع  ،وسيستمر تضخم األصول بسبب تشجيع مزيد من تدفقات رأس المال داخل
الصين بسبب الوضع االقتصادي الدولي والتباطؤ االقتصادي في الواليات المتحدة  ،إضافة إلى

الزيادات في تكاليف العمالة المحلية  ،كل هذه العوامل سوف تدفع التضخم فوق مستوى .2009
رابع ا :

قيمة العملة-:

ال تزال قضية تقييم العملة الصينية " اليوان" من أصعب التحديات االقتصادية الرئيسة التي

تواجه الصين في المستقبل  ،والتي تقلق الصين وتبحث لها عن حل ال يؤثر على مستوى نموها

االقتصادي  ،ويشكو األميركيون واألوروبيون واليابانيون كلما سنحت الفرصة لهم من التدني النسبي
لقيمة العملة الصينية  ،وتبذل الواليات المتحدة الجهود لحمل الصين على تعويم " اليوان" على نحو

أكثر حرية في مقابل الدوالر ،أما الصين فهي علـى النقيض مـن هذا ترى أن نموها مرتبط بوجود عملة
مستقرة  ،وأنها قد ال تحتاج إلى تبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف  ،إلى أن تتمكن من تسكين

المشكالت البنيوية التي تشكل صعوبة بالغة في وجه محاوالتها الرامية إلى تحديد جدول زمني .
جدول رقم ( )2-9يوضح
أسعار صرف اليوان الصيني مقابل الدوالر األمريكي في الفترة ما بين 2011 - 2001
الفترة
سعر
الصرف

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8.277

8.277

8.277

8.276

8.193

7.972

7.605

7.947

6.830

6.769

6.463

المصدر :إعداد الباحث حسب بيانات بنك الصين الشعبية .

)1( http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/1113.htm
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ويقاوم الصينيون رفع قيمة عملتهم ألسباب كثيرة لعل أهمها :
 -8أن ارتفاع قيمة العملة الصينية سيؤدي إلى انخفاض صادراتها ألنها ستكلف المستهلك األميركي
واألوروبي والياباني وغيرهم أكثر مما كانت تكلفهم من قبل  ،ومعنى ذلك انخفاض نسبة النمو
االقتصادي في الصين وارتفاع نسبة البطالة  ،وانخفاض نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة يؤديان

إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين في المستقبل .

 -2تقوم الصين بشراء سندات الخزانة األميركية في محاولة منها لمقاومة ارتفاع قيمة عملتها  ،وهذا
الشراء معناه إضافة سيولة داخل االقتصاد األميركي  ،تشجع على شراء صادرات الصين إلى

الواليات المتحدة  ،وتحد من ارتفاع قيمة العملة الصينية ( . )1ويعتبر البنك الدولي أن رفع قيمة "

اليوان" سيكون خطوة إيجابية يمكنها االسهام في جهود إعادة االستقرار إلى االقتصاد العالمي

والتصدي لضغوط التضخم في الصين  ،مما دفع المحللين إلى التكهن بأن بكين ربما تعطي

سياسة سعر الصرف دو ار أكبر في المساعدة في السيطرة على معدالت التضخم العالية التي

يعاني منها االقتصاد الصيني
خامس ا :

()2

.

الصادرات قاطرة النمو -:

إن اعتماد االقتصاد الصيني أو قطاع اإلنتاج الصيني على أسواق التصدير الخارجية خاصة

في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية  ،هو من أبرز العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الصين
ما حققته من إنجازات على مدى الثالثة عقود الماضية  ،ولكن قد تصبح هذه الحسنة سيئة وتكون من
أبرز المشكالت التي تهدد االقتصاد الصيني  ،وتسبب له المعاناة  ،حيث تمر هذه األسواق بمرحلة
تراجع كبيرة بسبب تراجع كفاءة االقتصادات الغربية في الفترة األخيرة بعد أن أصبحت تعتمد في نموها

بالدرجة األولى على االقتراض ال على الكفاءة والتنافسية  ،ولعل األزمة المالية وما تبعها من أزمة

ديون سيادية في الغرب تدل على أن اقتصاديات الدول الغربية تشهد مرحلة تراجع قاسية  ،وقد

تصعب من عودة هذه االقتصادات إلى سابق عهدها من الرخاء  ،األمر الذي يمثل مشكلة حقيقية
لالقتصاد الصيني الذي يعتمد في نموه بشكل أساسي على الطلب الخارجي

()3

 .وبدأت الحكومة

الصينية تنتبه مؤخ اًر لهذا األمر  ،فأقرت تحفيز الطلب المحلي من خالل اإلعانات للمستهلكين ،

ورفع قيمة الدخول ودفع بحوث التكنولوجيا واالبتكار إلى األمام  ،هذا من ناحية  ،وتنمية القطاع

الزراعي من ناحية أخرى  ،ضمن الخطة الخمسية الثانية عشرة لتحقيق أوالً تنويع أكثر في االقتصاد،

( )1علي بن طالل الجهني  ،ارتفاع قيمة العملة نقمة اقتصادية  ،معهد االمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن
http://www.siironline.org
)2( http://www.alquds.com/news/video/view/id/291875
)3( http://mail.staralgerie.com/showthread.php?t=20225
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وثانياً تقليل االعتماد على النمو المستورد  ،وثالثاً ضمان النمو المستدام واخي اًر تحقيق العدالة التنموية
()1

التي تفتقدها وفشل في تحقيقها الكثير من الدول

.

جدول رقم ( )2-10يوضح
تجارة الصين مع العالم للفترة  ( 8010-8001مليار دوالر )
2004

2007

2008

2009

2010

2011

2005

2006

2001

2002

2003

762.0

968.9

1.217.8

1.430.7

1.201.6

1.577.9

1.899.0

الصادرات

266.1

325.6

438.2

593.3

27..2

25.7

17.5

-16.0

31.3

20.3

التغير%

6.8

22.4

34.6

35.4

28.4

956.0

1.132.6

1.005.9

1.394.8

1.743.0

الواردات

243.6

295.2

412.8

561.2

660.0

791.5

2.563.3

2.207.5

2.972.8

3.642.0

اإلجمالي

509.7

620.8

851.0

1.154.6

1.421.9

1.760.4

2.173.7

298.1

195.7-

183.1

156.0

الميزان

22.6

30.4

25.5

32.1

102.0

177.5

261.8

Source: PRC National Bureau of Statistics . General Administration of Customs of the
People's Republic of China

يتضح من الجدول ارتفاع قيمة اجمالي الصادرات الصينية إلى 8.599.7مليار دوالر في عام
 2080وهو ما يمثل زيادة المتوسط السنوي بنسبة  ٪38.3منذ عام  2008وقت دخولها في منظمة
التجارة الدولية  .ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها  :زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصينية

المصدرة  ،وتوسيع حصتها في السوق الدولية  ,كذلك بسبب زيادة استخدام الصين لالستثمار االجنبي
المباشر  ،وبسبب اصالح نظام التجارة  .ونالحظ من الجدول أيضا بأن الفائض التجاري الصيني
انكمش في عام  ، 2011واالستيراد ونمو الصادرات تراجع بشكل ملحوظ بعد تشديد التدابير المحلية
والعالمية واإلضرابات االقتصادية العالمية .

ويتضح من الجدول أيضا ارتفاع قيمة اجمالي الواردات إلى  1.394.8مليار دوالر في عام

 ، 2010وهو ما يمثل زيادة في المتوسط السنوي بنسبة  38.7منذ عام ، 2001هذا ويرجع ذلك إلى

زيادة مستويات المعيشة في الصين والتي تسمح للناس الصينية الستيراد السلع من السوق الدولية.

وعالوة على ذلك ،فإن تأثير ارتفاع األسعار في السوق الدولية وانخفاض مستوى زيادة الضرائب
المخصصة مما يؤدي إلى نمو الواردات في الصين.

ويبين الجدول السابق أيضاً أن الصين لديها فائض تجاري مرتفع جدا من  183.1مليار دوالر

أمريكي ،بزيادة  9أضعاف منذ عام  2008رغم تراجعه عام  2088إلى  156مليار دوالر .وهذا

الفائض التجاري يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على تقدير "اليوان " وذلك لمسح فائض السيولة وكبح

التضخم .

)1( http://mail.staralgerie.com/showthread.php?t=20225
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وعلى الرغم من اإلنجازات الرائعة التي حققتها الصين  ،من خالل اعتمادها بشكل رئيسي على

الصادرات والتي تعتبر قاطرة النمو في الصين  ،هناك قدر متنام من القلق في داخل وخارج الصين
عن حالة اقتصادها  ،ويعتبر الصينيون بأن أضخم مشكلة بدأت تواجههم هو أن النمو غير متوازن

وغير متناسق وغير مستدام  ،األمر الذي سيؤدي إلى إبطاء النمو ،وربما بشكل كبير ،وهذا هو السبب

في أن صناع السياسات في الصين ينظرون في استعادة توازن االقتصاد لتقليل درجة االعتماد على

الصادرات واالستثمار األجنبي المباشر واالعتماد بدرجة أكبر على االستهالك الداخلي واالستثمار

كمصدر للنمو ،رغم أن البعض يعتقدون بأن استعادة التوازن ستحدث بشكل تلقائي نتيجة قوى السوق،

فالباحث يعتقد كما يعتقد الكثيرون في ظل ما يشهده االقتصاد العالمي من تباطؤ وتراجع بأن استعادة
التوازن لن تحدث من تلقاء نفسها  ،بل من خالل جهد يعتمد على السياسات النقدية  ،وتغير في

سياسات اإلنفاق الحكومية

()1

.

ويخلص الباحث هنا إلى أن استراتيجية النمو القائمة على أساس التصدير والتي تعززها مدخرات

محلية واستثمارات ضخمة  ،كانت الطريق الصحيح بالنسبة للصين في أوائل التسعينات وقد حققت

فيها نجاحاً ملحوظاً  ،وكانت الصين آنذاك تعتمد على استيراد مدخالت متقنة  ،وتجمعها في شكل
سلع استهالكية للسوق الخارجي  .أما اآلن فإن هذه ال تمثل سوى أقل من  %80من فائض الميزان

التجاري للصين  ،وبدالً من ذلك فإن صادرات الصين قد تفرعت إلى منتجات جديدة أكثر اتقاناً  ،مع

زيادة نسبة المدخالت المصنعة محلياً  ،لذلك فإن تحقيق مزيد من التوسع في السوق الخارجي
سيتطلب  ،على األرجح  ،أن تخفض الشركات الصينية أسعارها  ،األمر الذي ال يسمح لها بتحقيق
ارباح تجعل الكثير من االستثمارات الحالية قادرة على البقاء وتتحول إلى حاالت من التوقف عن سداد

الديون في المستقبل .

ويفيد الباحث أن التوازن الحقيقي للتنمية المستدامة  ،والعدالة واالجتماعية يمكن تحقيقها من

خالل تعظيم االعتماد على النمو والتنمية الوطنية بين كافة قطاعات االقتصاد المنتجة  ،وتقليص
فجوة التنمية بين الريف والمدينة  ،وكذلك تقليل التفاوت في مصادر الدخل  ،وتحقيق التوازن بين
مصادر النمو الداخلية التي يمكن تحقيقها من خالل تحفيز االستهالك  ،ومصادر النمو الخارجية التي

تعتمد بشكل كبير على الصادرات .
سادس ا :

مشكلة الفساد :

يمثل الفساد مشكلة من أهم المشكالت التي تستنفر أجهزة الرقابة والمحاسبة الصينية  ،وتجعلها

ال تفرق بين فساد الصغار وفساد الكبار ،رغم االنضباط الشديد الذي يميز الصينيين  ،والقوانين
)1( Jahangir Aziz and Steven Dunaway, " China’s Rebalancing Act " Finance & Development , 2007, p.27
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الصارمة  ،وقبضة الدولة الحديدية  ،فالفساد في المفهوم الصيني اآلن  ،هو من المخاطر الكبيرة التي
تهدد كل ما تحقق من تنمية وتقدم  ،بل وتهدد النظام االشتراكي برمته  ،ولذلك فإن الشعار المرفوع

اآلن في الصين هو  :ال مهادنة وال تهاون مع الفاسدين مهما تكن أقدارهم  ،وتشن الصين حمالتها

ضد الفساد بكل ظواهره بما في ذلك الحصول على رسوم التعليم الالمشروعة  ،والرسوم العالجية ،

ورفض دفع أجور العمال الفالحين  ،وقبول الرشوة  ،وغيرها من الفساد.

وتتولى لجنة االنضباط في الحزب الحاكم قضية الفساد  ،حيث تراقب هذه اللجنة سلوك كل

عضو في الحزب  ،من أعلى المستويات إلى أدناها  ،وتفحص الذمة المالية وتطور ثروة كل منهم،
وتحقق في كل شبهة انحراف مالي  ،أو سياسي  ،أو استغالل للنفوذ  ،وكلما كان منصب الشخص
كبي ار كان الحساب أشد  ،ألن الكبار هم القدوة والمثل الذي يقول "إن السمكة تفسد من رأسها" هو في

األصل مثل صيني  ،إن سياسة االنفتاح التي انتهجتها الصين فتحت الباب أيضا إلغراءات ال
يستطيع مقاومتها ضعاف النفوس  ،فهناك دائما َمن هم على استعداد لتقديم الرشاوى  ،والعموالت ،
()1
واقتسام األرباح مع من يسهل لهم تحقيق الثروة بطرق ملتوية على حساب المصلحة العامة  .ووفقاً

لبعض التقديرات الصينية " تسبب الفساد في الفترة من  2008-8777في خسائر اقتصادية بلغت
()2

 8273مليون يوان

.

وحققت الصين منجزات ملحوظة في مكافحة الفساد خالل السنوات القالئل الماضية ووفرت

خبرات نفيسة في هذا المجال  ،وقد صدر حكم باإلعدام نفذ في شخصية قيادية كان يتولى منصب
رئيس حكومة الحكم الذاتي لمقاطعة كوان شيء  ،بعد ثبوت التهمة عليه  ،وحكم اإلعدام هو الحكم

المناسب  ،وبقدر المنصب والسلطة يكون الحساب والعقاب  ،فالصين تتعامل مع مشكلة الفساد من

خالل العقاب والوقاية  ،وتستخدم الحكومة الصينية برامج التعليم واإلعالم للتركيز الشديد على قيم

الطهارة والحفاظ على المال العام  ،وعلى وسائل اإلنتاج ومرافق الخدمات  ،سواء كانت عامة أو
خاصة  ،ويعتبر الصينيون أنفسهم في معركة منذ ثالثين عاما من أجل إعادة بناء كل شيء في
الصين  ،في ظروف دولية تسعي إلى عرقلة تقدمهم  ،ومع االنفتاح تغيرت تركيبة الطبقات

االجتماعية  ،وأسهمت سياسة االنفتاح في تطور القوى المنتجة في المجتمع في جميع المجاالت

الصناعية والتجارية  ،وهذا التحول البد أن يكون مصحوبا بالرقابة والمحاسبة وتطبيق القانون بمنتهى

الدقة  ،واال يحدث االنفالت  ،ويواصل الصينيون بناء اقتصاد السوق االجتماعي لضمان تحسين
مستوى معيشة الشعب  ،بحيث ال يكون اقتصاد السوق لمصلحة فئة وعلى حساب حرمان القاعدة

العريضة من الشعب

()3

.

)1( http://www.alarabiya.net/views/2009/08/23/82696.html
)2( Developed by The Design Group – www.dgymen.com , www.almethaq.info/news.articale2204.htm
)3( http://www.alarabiya.net/views/2009/08/23/82696.html
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وتؤكد لجنة االنضباط على ضرورة العدول عن اإلضرار بمصالح الفالحين  ،عند تحويل

الحقول إلى أغراض أخرى  ،والتصدي بقوة لمخالفات احتالل األراضي الزراعية وتأجيل دفع واستقطاع
او تحويل تعويضات عن استخدام األراضي الزراعية إلى أغراض أخرى  ،وكذلك ضرورة العدول عن

اإلضرار بمصالح سكان الحضر عند هدم المباني السكنية ألغراض جديدة والتصدي للتصرفات
الوحشية عند إخالء السكان بالقوة  ،وأيضاً منع اإلضرار بالمصالح المشروعة للعمال والموظفين عند

إعادة تنظيم المؤسسات  ،أو اشهار افالسها  ،أو عند تأجيل دفع أجور العمال الفالحين واستقطاعها

وحماية مصالحهم المشروعة  ،وتعكس هذه الضرورات ما يشكو منه الشعب من مشكالت شائكة ،

كما تؤكد لجنة االنضباط أيضاً محاربتها الحصول على رسوم التعليم الالشرعية ومواصلة تقويم سلوك
بيع وشراء األدوية وتقديم الخدمات الطبية ومواصلة تخفيف األعباء عن الفالحين ومواصلة حل مشكلة

بيع المجالت والجرائد إجباريا إلى جانب تعزيز نظام المواصالت

()1

.

وتخشى الصين من أن تؤدي عمليات الكسب غير المشروع وتجاوزات المسؤولين إلى تقويض

سلطتها واذكاء االحتجاجات من جانب العمال والفالحين الساخطين  ،ورغم الحمالت العلنية واعتقال
مسؤولين كبار ،اال أن الفساد مازال مشكلة خطيرة

()2

.

وعلى سبيل المقارنة يرى الباحث أن من أهم أسباب االنتفاضات الشعبية العربية  ،الفساد

السياسي والمالي الذي تزايد في غياب الديمقراطية  ،وانعدام الشفافية والمحاسبة  ،فشعوب اليوم عموما

لم تعد تقبل بالفساد  ،بل تعي سيئاته وتحاول التخلص منه  ،ويبدو للباحث أيضاً أن انتقال هذه

الثورات من أنظمة فاسدة إلى أخرى ال تقل فسادا أمر ممكن  ،ويبدو أن الصين تعي هذه المسألة

جيداً  ،حيث تعتبر الفساد تحدياً كبي اًر يهدد مستقبل النجاح الصيني .
سابعا :

مشكلة الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي -:

تواجه الصين كغيرها من االقتصادات الناشئة مثل الهند  ،والفلبين  ،واندونيسيا أعلى المخاطر

االقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية  ،ويقول تقرير صادر عن شركة "مابلكروفت"

 .Maplecroftعلى الرغم من أن الواليات المتحدة واليابان لديهما أعلى نسبة من التعرض لألخطار
الطبيعية االقتصادية  ،إال أن االقتصادات الناشئة المذكورة آنفا هي في خطر أكبر نسبيا  ،ألنها تفتقر

إلى القدرة على مكافحة آثار كارثية كبرى  ،ووفقا لنشرة تصنيف الدول حسب درجة األخطار الطبيعية
التي صدرت عن مؤسسة مابلكروفت في عام  ، 2088ومن خالل دراسة  876بلدا فيما يتعلق

بتعرضهم لألخطار الطبيعية مثل الزالزل والتسونامي واألعاصير المدارية والفيضانات والجفاف  ،كان

ترتيب أكثر  80دول تعرضاً للمخاطر الطبيعة كالتالي  ،الواليات المتحدة األمريكية في الترتيب رقم
)1( http://arabic.peopledaily.com.cn/200402/04/ara20040204_75494.html
)2( http://www.annabaa.org/nbanews/2010/07/221.htm
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( ، )8اليابان ( ، )2الصين ( ، )3وتايوان ( . )4وصنفت على أنها "خطر شديد" من حيث تعرضها

المطلق لألخطار الطبيعية  .وصنفت المكسيك ( ، )5الهند ( ، )6الفلبين ( ، )9تركيا (، )1
واندونيسيا ( ، )7وايطاليا ( ، )80وصنفت بأنها "خطر كبير" .ومع ذلك هناك وجهة نظر مختلفة
تبرز عندما يتم ترتيب الدول من حيث القدرة على التكيف االجتماعي واالقتصادي  ،والتعامل مع
فئة "عالية

المخاطر الطبيعية  ،حيث صنفت كل من الصين والهند والفلبين واندونيسيا ضمن

المخاطر"  ،في حين تم تصنيف دول مثل الواليات المتحدة واليابان بأنها "منخفضة المخاطر" .وحسب

تحليل مابلكروفت فإن اقتصادات مثل الواليات المتحدة واليابان رغم تصنيفهما في المرتبة األولى

والثانية من حيث حجم وقوة المخاطر الطبيعية  ،إال أنه لديهما قدرة أعلى وامكانيات كبيرة في التعامل

مع تلك المخاطر  ،ولديهما أيضا تدابير مقاومة تأثير تلك المخاطر  ،مثل القوة االقتصادية ،والحكم

القوي  ..الخ

()1

.

وهنــاك مخــاطر وعوائــق طبيعيــة أخــرى تهــدد الصــين علــى األمــد الطويــل  ،حيــث التــدهور فــي

البيئة  ،وبشكل خاص تلوث الهواء  ،حيث تشهد المناطق األكثـر تصـنيعا بالصـين مشـكلة تلـوث الميـاه
والهواء والسطح وحدوث األمطار الحمضية ( ، )2ويشير أحد تقارير البنك الدولي إلى أن خسارة الصين

الســنوي بســبب التلــوث تُقـ ّـدر ب ـ ( )54مليــار دوالر  ،فالصــين هـي البلــد األكثــر تلويثـاً للبيئــة فـي العــالم ،
إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية  ،وقد بدا الصـينيون فـي البحـث عـن مصـادر بديلـة للطاقـة ،علـى
ال ــرغم م ــن أن ه ــذا البح ــث مكل ــف اقتص ــادياً .فاإلنت ــاج الص ــيني م ــن الفحـ ـم الحج ــري ه ــو رب ــع اإلنت ــاج

العــالمي ،والصــين تحتــوى علــى ( )25ألــف مــنجم للفحــم يعمــل فيهــا ( )400ألــف عامــل بشــروط وقائيــة
متخلفة .هذا وقد عمدت الحكومة الصينية  ،وأمالً في اإلسهام في نظافة البيئة  ،إلى إقفال اآلالف من

المناجم غير الشرعية  ،مسببة البطالة لمن كان يعمل فيها  ،وهذا يعنى أن اهتمام المسئولين الصينيين
بنظافة البيئة سيسبب لهم متاعب أخرى على الصعيد اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي

()3

.

وهن ــاك مش ــكلة تآك ــل الترب ــة  ،فالص ــين تواص ــل فق ــد األرض الص ــالحة للز ارع ــة بس ــبب التآك ــل

بأنهــا ســتبذل الجهــود لتحفيــز النمــو خــالل اإلنفــاق علــى البنيــة
والتنميــة االقتصــادية  ،وتؤكــد الحكومــة ّ
التحتية  ،وهناك مشكلة منها غلبة المرتفعات (الجبال والهضـاب العليـا)  ،وانتشـار الجفـاف فـي الغـرب
الصيني  ،مقابل تعرض الصين الجنوبية للفيضانات واألعاصير

()4

.

)1( http://www.afternoondc.in/business/india-china-face-highest-economic-risk-from-naturaldisasters/article_32271
)2( http://albahito.alafdal.net/t503-topic
( )3يونس محمد  ،الصــين الجــديدة فــي ظــل ســياســة اإلصــالح واالنفتاح  ،أبحاث منشورة في مجلة الكتب وجهات نظر  ،القاهرة  .مقاالت
نوفمبر http://www.weghatnazar. . 2002
)4( http://albahito.alafdal.net/t503-topic
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وتعــاني مائــة مدينــة صــينية نقص ـاً حــاداً فــي الميــاه  ،فكلمــا ارتفــع اســتهالك الصــين مــن الطاقــة

انخف ــض ع ــرض المي ــاه والمن ــاخ  ،ويع ــود ذل ــك ل ــيس فق ــط للطاق ــة المائي ــة  ،ولك ــن ألن ت ــوفير الطاق ــة
الكهربائية باستخدام الفحم يستهلك  30تريليون غالون من الماء  ،وعما قريب سوف يشكل ذلـك %40

مــن االســتهالك الكلــي للمــاء فــي الصــين  ،إضــافة إلــى تحويــل المــاء الضــخم مــن الجنــوب إلــى الشــمال
المنوي القيام به  ،وكذلك الجفاف الهائل الذي تعـاني منـه الصـين نتيجـة التقلبـات المناخيـة  ،ممـا يعنـي

أن مستقبل الصين سـوف يعتمـد علـى اسـتخدام الميـاه وتوفرهـا بقـدر مـا سـيعتمد علـى قـدرة الصـين علـى
االختراع
ثامنا :

()1

.

شيخوخة المجتمعات-:

تحد ضخامة عدد السكان من مجهودات التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل الصين وبالتالي

إن مكانة الصين متواضعة نسبيا في مجال مؤشر التنمية البشرية  ،رغم أنها تحقق أعلى معدالت
النمو االقتصادي في العالم  ،ويشير الخبراء إلى أن الصين ،التي تمثل أكبر بلد من حيث عدد

السكان والتي صنعت قوتها االقتصادية  ،مستفيدة من العدد الضخم لليد العاملة الرخيصة ،قد تواجه

قريباً نقصاً في السكان القادرين على العمل ( ، )2ولعل إشكالية الطفل الواحد التي كانت أحد العناصر

التي ساهمت في التنمية االقتصادية في السنوات األخيرة ،قد تتحول إلى أحد المعوقات التي ستحد من
إمكانية استمرار معدالت النمو المرتفعة في السنوات القادمة  ،وذلك بسبب ما يعرف بظاهرة شيخوخة
المجتمعات "  " Aging Populationالتي يعاني منها الكثير من الدول الصناعية  ،والتي بدأت

تظهر بوادرها على المجتمع الصيني كنتيجة لسياسة الطفل الواحد التي اتبعتها الصين لعدة سنوات ،

لكن بالرغم من جدية التأثير الذي تشكله المشكلة الديمغرافية إال أنها ال ترقى ألن تكون
خطر حتمياً
اً

على االقتصاد الصيني  ،إذ إن تأثيرها يحتاج إلى جيل أو جيلين حتى يبرز بشكل واضح

()3

.

وتتزعم مدينة شنغهاي االقتصادية العصرية واحداً من أكبر التغيرات الديمغرافية في تاريخ

الصين  ،حيث تعتبر أكثر السكان شيخوخة  ،وأن سرعة شيخوخة سكانها هي األعلى من نوعها في

البالد  ،ذلك أن  %20من سكان هذه المدينة يبلغ عمرهم  60عاماً على األقل ،وهو سن التقاعد
بالنسبة للرجال في الصين  ،كما أن المتقاعدين يمثلون الشريحة السكانية األسرع نمواً  ،حيث ُيسجل

 800000متقاعد جديد كل سنة ،وذلك وفق دراسة من إعداد "أكاديمية شنغهاي للعلوم االجتماعية" .

واضافة إلى ذلك  ،من المتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين يبلغون  60عاما أو أكثر بواقع
 890000سنوياً خالل الفترة ما بين  2080و . 2020وبحلول عام  2020يتوقع أن يتألف ثلث

)1( http://www.chinainarabic.org/?p=5856
( )2هاورد دبليو ،فرانش  ،الشيخوخة هل تهدد وفرة األيدي العاملة في الصيني  ،معهد االمام الشيرازي -واشنطن
http://www.siironline.org
)3( http://mail.staralgerie.com/showthread.php?t=20225
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سكان شنغهاي  ،الذين يقدرون حالياً بـ  83.6مليون نسمة  ،من سكان تفوق أعمارهم  57عاماً ،
وهو ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل النسيج االجتماعي للمدينة  ،وتعريض اقتصادها وميزانيتها لضغوط
كبيرة  .والحال أن التغير الديمغرافي يتجاوز حدود شنغهاي ،وستكون له تداعيات كبيرة على البالد

برمتها .صحيح أن هذا اإلجراء وفر على البالد نحو  370مليون والدة  ،إال أنه قد يحمل خطأ

ديمغرافياً آخر .ذلك أنه في وقت تتسلق فيه الصين سلم الثراء بثبات  ،فقد أصبح معظم الصينيين

يعيشون اليوم حياة أطول  ،ولديهم عدد أقل من األطفال  ،وقد سأهم هذا التيار إضافة إلى معدل

الوالدة المتدني بشكل كبير في البالد في أحداث خلل واضح بين الشباب وكبار السن  ،وهو ما يشكل
تهديداً حقيقياً بالنسبة لنظام المعاشات الذي يعاني أصالً من عجز كبير ،ويتوقع خبراء العلوم

الديمغرافية أيضاً ضغوطاً على نظام التسجيل العائلي  ،الذي يفرض قيوداً على الهجرة الداخلية ،
حيث يمنع هذا النظام العمال الشباب من الهجرة إلى المناطق الحضرية لسد النقص المسجل على

مستوى اليد العاملة  ،غير أن المسؤولين يخشون أن يؤدي إلغاء هذا النظام إلى تدفق بشري هائل
على المدن  ،ومع تقلص عدد السكان ممن أعمارهم في سن العمل  ،فإن تكلفة العمل ستصبح أقل
تنافسية  ،كما أن الصناعات في دول مثل فيتنام وبنغالدش ستصبح أكثر جاذبية"  ،والواقع أن الهند ،

تمثل عمالق العالم اآلخر الصاعد  ،مستفيدة أيضاً من هذا الوضع بالنظر إلى الرواتب المتدنية ،

وسكان أصغر سناً مقارنة مع الصين  ،ونتيجة لذلك قام العديد من المستثمرين األجانب في نقل

مصانعهم من شنغهاي ومدن شرقية أخرى إلى داخل البالد حيث اليد العاملة أرخص وأصغر سناً ،
وقد دفعت ظاهرة شيخوخة المجتمع المسؤولين واألكاديميين الصينيين إلى البحث عن حلول لها ،

ويتفق الجميع داخل الصين تقريباً على أنه ال توجد حلول سهلة لهذه الظاهرة  ،حيث يتحدث الخبراء

في العلوم السكانية هناك عن "سد فجوة وتفجير أخرى"  .ويتراوح سن التقاعد في الصين عموماً ما بين

 50و 60عاماً .والحقيقة أن رفع سن التقاعد قد يخفف الضغط قليالً على نظام المعاشات  ،غير أنه
سيقلص من فرص الشباب في الحصول على وظائف  ،كما أن رفع القيود على الهجرة الداخلية سيقوي
من آفاق حدوث هجرة جماعية  ،في حين أن التخلي عن سياسة الطفل الواحد لن تتم استساغتها

سياسياً  .لقد حاولت الحكومة منذ مدة تعديل هذه السياسة  ،حيث باتت تسمح اليوم لألزواج
والزوجات الذين كانوا وحيدين آلبائهم أن ينجبوا طفالً ثانياً على سبيل المثال ،كما ألغت السنوات
األربع التي كان على المتزوجين المسموح لهم بطفل ثان أن يلتزموا بها  ،غير أن خبراء العلوم
الديمغرافية الصينيين يرون أنه من غير المرجح أن تلغي القيادة الصينية قانون الطفل الواحد  ،ألنها

ال ترغب في اإلقرار بأن واحدة من أكثر السياسات التي ارتبطت بها كانت فاشلة – والسيما بالنظر
إلى الطفرة السكانية الكارثية التي شجعها "ماو" في الخمسينيات  ،عالوة على ذلك  ،فإن رفع القيود
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على اإلنجاب قد ال يجدي نفعاً  ،حيث يرى الخبراء أن السكان الفقراء في الداخل قد ينجبون المزيد

من األطفال  ،خالفاً للطبقة الوسطى الصاعدة
تاسعا :

()1

.

التحديات السياسية -:

تواجه الصين مجموعة من التحديات السياسية والتي تحد من وجود دور مؤثر لها على مستوى

القضايا الساخنة في العالم  ،وتتمثل التحديات السياسية في تطوير النظام السياسي بما يتالءم والتقدم

االقتصادي الهائل  ،وهي مسألة حساسة لكن ضرورية  ،حيث أصبحت الصين من أكبر اقتصادات
العالم ومن أكثرها تسليحا وقوة  ،دون أن يقودها ذلك إلى تبني دور سياسي عالمي بنفس القوة  ،وهذا

ما يفسر بروزها كقوة ناعمة  ،األمر الذي ُيقلل من دورها السياسي المؤثر عالمياً .ومن التحديات
السياسية التي تواجه الصين أيضاً  ،مشكلة الحفاظ على وحدة التراب الصيني من خالل عدم السماح
باستقالل تايوان والتي تعتبر بالنسبة للصين جزءاً اصيالً من جمهورية الصين الشعبية  ،وهي قضية

غير قابلة للنقاش  ،وكذلك مشكلة تجاوز تاريخ األحقاد مع الجوار ،خصوصاً اليابان المتهمة بارتكاب

جرائم حرب في حق الشعب الصيني  ،وهي من المسائل المهمة والتي ال تغيب عن أذهان الصينيين،

ومشكلة النزاع على مجموعة من الجزر المعروفة باسم " سينكاكو" في اليابان و" دياويو" في الصين ،
والقريبة من مصايد غنية باألسماك وحقول بحرية ربما كانت غنية بالغاز  ،وهناك النزاعات الحدودية

التي تزداد حدة في بحر الصين الجنوبي مع دول اآلسيان  ،وتتواجه الصين مع جيرانها من أجل

السيطرة على مجموعة جزر سبراتلي "  " Spratly Islandالغنية بالموارد الطبيعية المتنازع عليها في

بحر الصين الجنوبي بين الصين وفيتنام والفلبين ودول أخرى  ،وتسعى الواليات المتحدة األمريكية

لتوطيد تحالف دول آسيان حتى تقف هذه الدول جبهة موحدة ومتينة في وجه الصين التي تتمتع بنفوذ
واسع في بحر الصين الجنوبي  ،إضافة إلى عالقة الصين بالكوريتين الشمالية والجنوبية  ،وكذلك
التوتر الدائم في العالقات الصينية – الهندية على خلفية مناطق حدودية متنازع عليها بين البلدين .

وهناك مشكالت الصين الداخلية المتعلقة بمحاولة بعض المعارضين الحصول على مزايا خاصة لهم
في منطقة التبت تصل إلى حد االنفصال عن الصين  .وغيرها من المشكالت التي ما زالت تتعامل

استرتيجيتها القائمة على استخدام القوة
ا
معها الصين بحكمة ودبلوماسية عالية  ،مستخدمة في ذلك

الناعمة  ،والتي تعني حل المشكالت السابقة بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القوة العسكرية  ،وكان

ذلك واضحاً في ردة فعلها خالل سبتمبر  2082عندما اشترت اليابان مجموعة من الجزر محل نزاع
مع الصين متجاهلة تحذيراتها في خالف متصاعد يهدد العالقات بين أكبر اقتصادين في آسيا.

ويضاف إلى ما سبق تحديات داخلية تتعلق بالعالقات القائمة بين األقليات القومية  ،وقضايا

التعددية السياسية  ،والديمقراطية  ،وحقوق اإلنسان والمواطنة وتداول السلطة وغيرها من التحديات
( )1هاورد دبليو  ،فرانش  ،مصدر سبق ذكره .

http://www.siironline.org
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والمشكالت  .ويعتقد الباحث هنا أن الديمقراطية االجتماعية تلعب دو اًر مفصلياً في ديمومة النظام

السياسي .

ومما سبق يتوصل الباحث إلى أن هناك مشكالت كبيرة ترافق مسيرة اإلصالح واالنفتاح الصيني
وقد تؤثر على مستوى التقدم االقتصادي الذي وصلت إليه الصين  .وهـذه المشـكالت ال يمكـن التهـاون

بهـا أو التقليــل مــن شــأنها  ،فقــد تكــون بمســتوى قنبلــة موقوتــة قــد تنفجــر فــي أيــة لحظــة ومــن الممكــن ان
تعيد التقدم الصيني إلى نقطة البداية  ،ومن هذه المشكالت ما هي مشـكالت وتحـديات سياسـية وأخـرى

اقتصادية واجتماعية  ،ومنها ما هو أيضا مشكالت وتحديات داخلية تتعلق بالداخل الصيني  ،وأخرى

خارجية  ،ولذلك يتوجب على القيادة الصينية العمل على التقليل من مخاطر هذه المشكالت  ،وكـذلك
يخلص الباحث إلى أن التطور والتقدم والتنمية االقتصادية والمجتمعية ليست بالضرورة

[]183

املبحث السادس
إايانية االستفادة ان التجربــة االقتصادية الصينية
تفخر الدول العربية والدول النامية بالصعود الصيني السلمي  ،وتجربتها الفريدة في التنمية
التي تستحق أن تكون مثاالً يحتذى به لغيرها من الدول التي تسعى لتحقيق خطوات على طريق
التنمية  ،حيث إ نها حققت المعادلة الصعبة بين النمو االقتصادي واالستفادة من الموارد الطبيعية
والبشرية المتاحة من ناحية  ،وتحقيق التنمية االجتماعية والسياسية والتشغيل االمثل للموارد مع الحفاظ

على البيئة من ناحية أخرى .

ولم تكن الصين تلك الدولة التي ولدت وفي فمها ملعقة من الذهب  ،بل هي دولة نامية في

المقام األول  ،عانت من ما عانته باقي الدول النامية من فقر وتخلف وأمية متفشية  ....الخ .
وان محاولة إثارة الدول النامية وخصوصاً الدول العربية  ،لالستفادة من التجربة الصينية ال يعني

بالمطلق استنساخ هذه التجربة كماهي بالكامل  ،بل إن هناك فوارق كبيرة بين المعطيات الصينية
والمعطيات الخاصة بالدول النامية ومن بينها المقومات الهائلة التي تمتلكها الصين  ....ولكن قصد

الباحث هنا هو التعلم من التجربة االقتصادية الصينية واالستفادة من الدروس المستخلصة منها في
عملية التنمية  ،من حيث إمكانية التدرج البطيء والمدروس في عملية التنمية  ،وانضاج الفكر

التنموي المتعلق بمتطلبات االنطالق االقتصادي  ،وترشيد الخيارات السياسية بخصوص توجهات

اإلصالح في البلدان النامية  ،والتعلم من أخطائها وكيفية معالجتها  ،وكذلك التعلم من صبر وحكمة
الصينيين واصرارهم على النجاح والبروز في مراكز القوى الكبرى  ،والبعد عن التبعية االقتصادية
والسياسية للغرب  ،وبناء النموذج الخاص بالتنمية دون االنزالق خلف مشكالت اآلخرين .

فقد تحولت الجارة الشمالية للهند على سبيل المثال  ،إلى حديث الساعة لدى الهنود كافة من

السياسيين واألكاديميين إلى رجال األعمال والمهندسين الذين يبدو أنهم وجدوا في الصين ضالتهم ،

بعدما تحولت الصين إلى ما يشبه الهوس الذي يستحوذ على تفكيرهم  .وبداية الحديث عن الصين
تكون دائماً بإجراء المقارنات بين البلدين  ،حيث أول ما يقفز إلى الذهن هو من يملك سكاناً أكثر؟

وبالطبع تكون الصين  ،لكن فقط بتقدم طفيف إذ يعيش في الهند حالياً أكثر من مليار نسمة  ،وما أن
تنطلق المقارنات بين البلدين حتى يبدو أنها لن تتوقف أبداً  ،حيث يتساءل الهنود عن مختلف األشياء

ابتداء بمن شق طرقاً أكثر ،وليس انتهاء بمن يتوفر على مطارات أكبر وناطحات سحاب أطول؟
ويأتي الجواب مرة أخرى ليعطي الصدارة للصين بهامش ال يقبل الجدل.

وقد أصبحت مثل هذه المقارنات نوعاً من اللعبة الكالمية التي يمارسها الهنود وهم يتطلعون إلى

الصين كمقياس يقيسون به ما أحرزوه من تقدم ونجاح  ،كما أن الهنود بتطورهم الملحوظ الذي وصلوا
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إليه  ،يحاولون اليوم اللحاق بالنجاح الكبير الذي حققته جارتهم الكبيرة بعدما ظلت لفترة طويلة محط
إعجاب وحسد في الوقت نفسه  " ،حيث تحولوا إلى نموذج يحتذى" .وتقدم الصحف الهندية تحليالت

وافية عن كيفية لحاق الهند بجارتها الشمالية في مجاالت االستثمار الخارجي  ،ونسبة التعلم ،

واستعمال اإلنترنت  ،بل وحتى توزيع المياه  ،ويعزى هذا االهتمام المتصاعد بالتجربة الصينية إلى
اإلعجاب المختلط بالتنافس الذي يكنه الهنود للصين  .ولعل أهم ما يجذب اهتمام الهند هو نجاح
الصين في توفير أعداد كبيرة من الوظائف بسبب استثمار الشركات األجنبية  ،وتمكنها من انتشال

شريحة واسعة من سكانها من وطأة الفقر والدفع بهم إلى الطبقة الوسطى (.)1

ولو نظرنا إلى العرب وخصوصاً المصريين في محاولة لالستفادة من التجربة الصينية  ،حيث

تحاول مصر بعد ثورة  25يناير ،أن تبحث عن نموذج يتناسب مع مؤهالتها االقتصادية  ،وتعد

الصين كنموذج شرقي استطاع أن يغادر مصاف الدول النامية وأن يصنف ضمن الدول الصاعدة ،

من النماذج التي يأمل المصريون االستفادة من تجربتها  ،من حيث إعادة إصالح وبناء بنيتها التحتية

حتى تكون مؤهلة الستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة  ،واالستفادة من توظيفها في زيادة
الصادرات ومحاربة الفقر وتخفيض معدالت البطالة  ،وزيادة مستوى الدخول  ،مع المحافظة في نفس

الوقت على هويتها الوطنية  ،دون أن يسمح للقطاع الخاص األجنبي بالسيطرة على مقدراتها

االقتصادية  ،كما تفعل الصين اليوم من خالل الدور الرقابي الصارم للدولة

()2

.

وبالرجوع إلى محتوى الرسالة وتتبع مراحل االصالح في الصين يمكن استخالص بعض الخطى

التي تمسكت بها الصين في تجربتها االقتصادية ويمكن االستفادة منها في تنمية اقتصادات الدول
النامية ومنها الدول العربية

()3

:

 -1االعتماد على الذات :
لقد برهنت التجارب التاريخية أن تسوية مسائل التنمية في الصين تتطلب االعتماد على الصين

ذاتها من حيث األساس ،ولم تكن تعتمد على المساعدات الخارجية بقدر ما كانت تسعى إلى تسخير
مواردها المادية والبشرية في نهضتها  ،ورغم اعتمادها على النموذج االقتصادي لالتحاد السوفيتي في
بداية تأسيس الجمهورية عام  ، 8747إال أنها سرعان ما أخذت في بناء نموذجها الخاص بها  ،مع
االستفادة من تجارب السوفييت وخاصة في عملية التخطيط المركزي والمجاالت الجماعية في الزراعة

إلى أن تبنت سياسة االنفتاح على العالم .

( )1الهند تحاكي النموذج الصيني  ،معهد االمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن http://www.siironline.org
)2( http://www.aa.com.tr/ar/world/75924
( )3من إعداد الباحث وبالرجوع إلى محتوى الرسالة .
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 -8االنطالق من الواقع الداخلي :
كانت النقطة األساسية للتنمية االقتصادية في الصين تتمثل في االنطالق من الواقع الداخلي،

وفي الوقت نفسه تمسكت بانفتاح شامل االتجاهات وعريض المجاالت ومتعدد المستويات ،سعيا منها
إلى تحقيق تنمية أكثر توازنا  .وهذا عبارة عن تحمل المسؤولية تجاه شعب الصين وتجاه شعوب العالم

أيضا ،فقد استطاعت الصين أن تبدأ من الواقع الداخلي ونهضتها بدأت من الصفر  :هياكل إنتاجية
قديمة ،وزراعة بدائية  ،ونسب مرتفعة من األمية  ،وكدولة عاشت عزلة طويلة  ،وحروباً وصراعات
داخلية واضطرابات دمرت العديد من الصناعات  ،وخلفت معدالت عالية من الفقر ،والبطالة  ،ونقص

في األغذية  ،واستغالل الغرب لمواردها  .تلك الظروف تشبه ظروف العديد من الدول النامية ومنها
الدول العربية  ،مما يشكل دافعاً قوياً للبدء من الصفر دون حرج  ،وبخطى ثابتة دون الرجوع إلى

الوراء .

 -2االنطالق من المناطق االقتصادية الخاصة :
اعتمدت الصين في تنميتها على إنشاء المناطق االقتصادية الخاصة الممتدة على طول ،
الساحل لغرض جذب االستثمارات األجنبية واالستفادة منها ومن منتجاتها بشكل أساسي نحو

التصدير  ،واستيراد منتجات التكنولوجيا إلى الصين  ،وتمتاز هذه المناطق بخلوها نسبياً من األنظمة

البيروقراطية  ،والتدخالت التي تعرقل النمو االقتصادي  ،وتمتعت ببعض السياسات التفضيلية
االقتصادية مقارنة مع القوانين االقتصادية الوطنية  ،وأصبحت هذه المناطق محركات النمو لالقتصاد

الوطني  .وتشكل الوضع العام لالنفتاح على الخارج الممتد من المناطق الساحلية إلى المناطق
ا لداخلية  ،وأقيمت مجموعة كبيرة من مناطق التنمية االقتصادية ومناطق التجارة الحرة  .وبهذا يمكن
للدول العربية أن تنطلق في تنميتها من خالل إقامة مناطق اقتصادية خاصة  ،تعمل على منحها

بعض المزايا التفضيلية .
 -2العمل بهدوء والتحول التدريجي :
قامت الصين بتنميتها االقتصادية بهدوء وصمت وحذر لسنوات طويلة بعيداً عن العيون ،

ومدركة تماماً حتمية بناء الصين بجهود أبنائها معتمدة في ذلك على التحول التدريجي والذي استمر

خالل الثالثين عاماً الماضية وبعيدا عن القفزات الكبرى إلى األمام والتي أصابت االقتصاد الصيني
بنكسات كبيرة .

 -9النظرة الدائمة إلى األمام :
تعرضت الصين إلى العديد من النكسات االقتصادية  ،إال أن ذلك جعل الصينيين يعيدون دوما

تقييم أوضاعهم وأخطائهم دون الرجوع إلى الوراء  ،واستمروا في مسيرة التنمية بكل ثقة .
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 -2استخدام االستثمار األجنبي كمبدأ استراتيجي :
إن من أهم عوامل نجاح تجربة التنمية في الصين هو ارتفاع نسبة االستثمار األجنبي  ،إضافة

إلى ارتفاع معدل االستثمار المحلي الصيني  ،حيث لجأت الصين إلى تقديم االمتيازات والتسهيالت
الخاصة في مجاالت الضرائب واجراءات تأشيرات الدخول والخروج للتجار األجانب القادمين إليها
بقصد االستثمار ،وفي نفس الوقت نجد أن العديد من الدول النامية ومن بينها الدول العربية مازالت

تضع العراقيل أمام رؤوس األموال األجنبية بالرغم من أهمية هذه االستثمارات في رفع القدرة اإلنتاجية

للدولة  ،وترسيخ قواعد اقتصادها إذا ما تم التعامل معها وفق شروط وقواعد محددة مثلما يحدث في

الصين  .فلقد انفتحت الصين على العالم من خالل أجندة وطنية  ،فاالستثمارات األجنبية تأتيها من
كل حدب وصوب فتستحوذ على نصيب األسد من بين الدول النامية  ،تدفقات سنوية من االستثمار

األجنبي المباشر  ،وفي الوقت نفسه تمتلك قاعدة إنتاجية قوية مكنتها من االستفادة من هذه

االستثمارات .

 -9تطوير السوق المحلي وزيادة الطلب الداخلي:
إن توسيع الطلب الداخلي هو موطئ القدم األساسي والمبدأ االستراتيجي طويل األجل للتنمية

االقتصادية واالجتماعية في الصين  .وتمر الصين حاليا بمرحلة من التنمية تتسم بتسارع عمليات

التصنيع والتمدين وارتفاع مستوى دخل الشعب واالرتقاء بدرجة الهياكل االستهالكية  .ومع مواصلة

الصين تقديم مساهمات في التجارة الدولية واالقتصاد العالمي من خالل تغيير نمط نمو التجارة

الخارجية وتوسيع الواردات .فقد حافظت الصين على نمو االستثمارات في األصول الثابتة بحجم
ومعدل معقولين.
 -2تغير الفن االنتاجي وتغيير نمط النمو:
اتخذت الصين تغيير نمط النمو أساسا لزيادة هذا النمو من خالل رفع كفاءة السكان
واالستغالل األمثل للموارد وتقليل التلوث البيئي واالهتمام بالجودة والجدوى  .وتواظب الصين على

حفز التصنيع بالمعلوماتية  ،وتسريع عملية تحسين الهياكل الصناعية واالرتقاء بمستواها ،والعمل بقوة
على تطوير صناعة التصنيع المتقدمة وصناعة التكنولوجيا العالية

والجديدة  ،وخاصة صناعة

المعلومات والصناعة الحيوية  ،ورفع نسبة ومستوى صناعة الخدمات ،وتعزيز بناء منشآت البنية
التحتية للصناعات األساسية  ،واإلظهار التام لدور التعديل الهيكلي في تغيير نمط النمو ،وتبذل
الصين جهودا كبيرة لتطوير االقتصاد الموفر للموارد والصديق للبيئة  ،سعيا لتشكيل منظومة لالقتصاد

الوطني تتصف بالتنمية التكثيفية والنظيفة .
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 -9تنمية الموارد البشرية :
قامت الصين بتطوير وتنمية قدراتها االقتصادية من خالل االعتماد على الكفاءات والمهارات

العالية  ،حيث عملت الصين على تعديل الهياكل التعليمية ،وممارسة التعليم الهادف إلى النمو الشامل
للطالب ،وتركزت على تعزيز التعليم اإللزامي وخاصة التعليم اإللزامي الريفي ،وتعمل بقوة على تطوير

التعليم المهني ،ورفع نوعية التعليم العالي  ،وجعل قضية التعليم تشهد تطو ار كبي ار  ،والسعي وراء
إعداد وتربية الكادحين ذوي الكفاءة العالية واألكفاء المتخصصين في مختلف المجاالت .

واستطاعت الصين االستفادة من موارد العمالة الوفيرة من خالل تطوير الصناعات كثيفة

العمالة والشركات التي لديها حصص طلب جيدة في السوق .
 -10التمسك باإلبداع

()1

:

دلت الممارسات العملية منذ بدء تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح على العالم الخارجي على أن

الصين استطاعت تنشيط الحماسة والمبادرة واإلبداعية لمئات الماليين من أبناء الشعب لتخلق

باستمرار وضعا جديدا لبناء التحديثات  ،بواسطة تحرير العقول والبحث عن الحقيقة من الواقع والتقدم
إلى األمام بحزم وجرأة  ،حتى أصبحت تقوية القدرة على اإلبداع الذاتي استراتيجية وطنية  ،حيث

وضعت الصين خططا وطنية متوسطة وطويلة األجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا  ،وطرحت أهدافا
ومهمات لتطوير العلوم والتكنولوجيا للـ 85سنة المقبلة  ،لزيادة القدرة على اإلبداع المتكامل والقدرة

على جلب وامتصاص واستيعاب التكنولوجيا المستوردة واعادة إبداعها .وتعمل الصين بكل ما في
استطاعتها لزيادة نسبة نفقات البحوث والتنمية للعلوم والتكنولوجيا في إجمالي الناتج المحلي .

 -11التمسك بسياسة خارجية سلمية ومستقلة :
عملت دبلوماسية الصين المرنة والواقعية على التمسك بسياسات سلمية ومستقرة مع دول العالم

بما في ذلك خصومها من الدول تقوم على المصلحة المتبادلة  ،وذلك من أجل تحقيق الظروف الدولية
السلمية والمستقرة  ،خدمة لصالح البناء االقتصادي الصيني  ،وترقية صورتها وتأثيرها في المسرح

الدولي .

 -18التمسك بالخطط التنموية متوسطة المدى (الخطط الخمسية) :
اعتمدت الصين الخطط الخمسية في تطوير ومراقبة اقتصادها  ،رغم أنها وقعت في منزلقات

ونكسات عدة أثناء تنفيذ هذه الخطط  ،إال أنها اعتبرتها أساساً لبرنامجها التنموي  ،وجزءاً ال يتج أز من

الخطط التنموية طويلة األجل  ،واستمرت في تنفيذها إلى يومنا هذا  ،من اجل البناء والظهور من بين

)1( http://arabic.china.org.cn/arabic/221232.htm
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االقتصادات الكبرى  ،تحقيقاً لهدفها في اظهار التقدم فيما يعرف بالعصرنات األربع ( الصناعة
والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والدفاع)

وكانت الصين تركز في معظم خططها على ما يلي :

 -التنمية الصناعية بمختلف مستوياتها والتركيز بشكل كبير على الصناعات الثقيلة .

 -التمسك بسياسات اإلصالح في المقام األول ليتناسب مع بناء الصين  ،وليدفع بعضها بعضاً .

 التمسك بمزيد من االنفتاح على العالم  ،والجمع بين النمو االقتصادي المحلي والتوسع الخارجي فيالتبادالت االقتصادية والتكنولوجية .

 -العلوم والتكنولوجيا يمثالن قوة اإلنتاج األولي .

 رفع نسبة المخصصات المالية للبحوث والتنمية بشكل مستمر . -العمل على رفع مستوى المعلوماتية .

 -زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل .

 السيطرة على التضخم ضمن مستويات معقولة . -السيطرة على سرعة زيادة السكان الطبيعية .

 -تنظيم حجم االستثمارات في الممتلكات الثابتة

 تحقيق الالمركزية في صنع السياسات االقتصادية في العديد من القطاعات وخاصة التجارة . تعزيز دور السوق في توزيع الموارد واقامة وضع تكون الملكية العامة القوام الريئس فيه  ،ويعمل علىتنمية العناصر االقتصادية معاً .

 المحافظة على استقرار األسعار  ،والمحافظة على التوازن بين اإليرادات والنفقات العامة . استخدام الربح كمعيار إلدارة المنشآت والحوافز والمكافآت اإلنتاجية للموظفين . -االنتقال من االهتمام بالكمية إلى االهتمام بالجودة .

ومما سبق يتبين للباحث أن هناك مجموعة من اإلجراءات المستخلصة من التجربة الصينية

والتي من الممكن السير عليها لتحقيق زيادة في معدالت النمو للدول النامية  ،ومن ضمنها الدول
العربية  ،وذلك إذا ما تحققت اإلرادة القوية في تحقيق التنمية االقتصادية لهذه الدول .
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خاتمة :

يرى الباحث أن تضافر العوامل الطبيعية والبشرية والتنظيمية والثقافية  ،وكذلك التاريخية

والسياسية  ،قد لعبت دو اًر كبي اًر في قوة االقتصاد الصيني  ،حيث استطاعت الصين أن تتخطى العديد
من االقتصادات الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان  ،وأصبحت تنافس كبرى االقتصادات

العالمية وهي الواليات المتحدة األمريكية  .وحافظت خالل أكثر من ثالثين عاماً على متوسط في
معدالت النمو االقتصادي يتراوح ما بين  %80-7سنويا  ،هذا بفضل خطط وسياسات اإلصالح

واالنفتاح على العالم التي تبناها الزعيم الراحل دنغ شياو بينغ في السبعينيات من القرن المنتهي ،

وبالرغم من هذا التقدم السريع لالقتصاد الصيني ومعدالت النمو المرتفعة  ،إال أن الصين ما زالت

أمامها مجموعة من المشكالت والتحديات لمواصلة تفوقها االقتصادي على الصعيد العالمي  ،ويرى
الباحث في حال استطاع الصينيون تجاوز كل هذه التحديات الصعبة  ،فإن الصين ستكون دولة

عظيمة  ،وسوف تصبح القطب األبرز في النظام العالمي  ،دون أن يكون ذلك على حساب الواليات

المتحدة األمريكية  ،التي وكما يرى الباحث ستحتفظ بمكانتها في النظام العالمي لكن بهيمنة أقل  ،في
ظل وجود عالم متعدد األقطاب  ،وهذا االحتمال يناسب الصين والعديد من الدول وخاصة الدول
النامية والعربية .

ونتيجة لنجاح التجربة االقتصادية الصينية وتفوقها  ،لم يعد النظام الليبرالي الغربي هو النموذج

االقتصادي األوحد ،بعد أن أثبتت التجربة نجاح نماذج دولية مغايرة  ،مزجت ما بين ديناميكية اقتصاد
السوق  ،ونظمها السياسية والثقافية الخاصة  ،ونجحت في تبوؤ مكانة متميزة على خريطة االقتصاد
العالمي شرقا وغربا  ،بعيدا عن النموذج الليبرالي الغربي  ،وليس أدل على ذلك من الصعود اآلسيوي
في الشرق األقصى  ،والتقدم الب ارزيلي في أمريكا الالتينية  ،وتجربة جنوب أفريقيا الناهضة في أقصي
الجنوب األفريقي.
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نتـائج الدراســـــة
-8

تعتبر الصين جغرافياً وما تمتلكه من خصائص وموارد من أهم أُسس ومقومات االقتصاد

-2

وفرت الثقافة الصينية التقليدية األساس المادي للتماسك المجتمعي الصيني  ،وكان لها األثر

-3

-4

الصيني  ،حيث شكلت األرضية الخصبة لتحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي .
الواضح في ترسيخ التعايش المشترك والتعاون ما بين مكونات وأفراد المجتمع الصيني .

استفادت الصين كثي اًر من الصدمات الكبرى التي حدثت ضمن القفزة الكبرى والثورة الثقافية
وعملت على اتباع األسلوب التدريجي في اإلصالح واالنفتاح على العالم  ،مما زاد من

استقرارها .

واجه االقتصاد المخطط صعوبة في تحقيق التنمية المستدامة للصين  ،وكذلك واجه صعوبة
كبيرة في تحقيق معدالت نمو مرتفعة  ،مما جعل القيادة الصينية تخطو نحو اإلصالح ،

واتباع نهج تدريجي في صعود القطاع الخاص ،الذي أسهم اسهاماً مهماً في النمو االقتصادي

للصين .
-5

شهدت الصين ثالث تحوالت تاريخية في وقت واحد :حيث شهدت التحول االقتصادي من

اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق االجتماعي  ،وشهدت تنمية اقتصادية من االقتصاد

الزراعي التقليدي إلى اقتصاد صناعي  ،وتغيرت من االكتفاء الذاتي إلى العب اقتصادي

-6

مهم في ساحة االقتصاد العالمي .

استخدمت القيادة الصينية الالمركزية في إدارة التحول االقتصادي للصين  ،حيث تمتعت
الحكومات المحلية في المناطق واألقاليم الصينية بالحكم الذاتي  ،األمر الذي كان حاف اًز قويا

لهم في تشجيع وانجاح تجارب وسياسات اإلصالح االقتصادي .
-9

ظهرت بعض المشكالت أثناء مراحل اإلصالح واالنفتاح مثل  :الحماية المحلية  ،وعدم

المساواة  ،واتساع التفاوت بين المحافظات المختلفة ومشكالت الفساد والفوضى المالية وغيرها

من المشكالت .
-1

-7

من أبرز مالمح التجربة الصينية تطوير القطاع العام وانشاء المناطق الحرة وسياسة تشجيع

االستثمارات األجنبية وتطوير الصناعات الصغيرة  ،والفكر السياسي للنخب الصينية المتمثلة

بقيادات الحزب الشيوعي الصيني هي من أبرز مالمح التجربة الصينية .

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية شريك تجاري قوي ومهم جداً لبقاء نسب النمو في االقتصاد

الصيني مرتفعة على هذا النحو ،وتمثل العالقات الصينية األمريكية نموذجاً معقداً يجمع بين
الصراع والتعاون الحذر.
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تمثل الصين أكبر التحديات بالنسبة للواليات المتحدة االمريكية في القرن الواحد والعشرين ،

حيث تنبئ بعودة العالم إلى نظام متعدد االقطاب بدالً من القطبية االحادية للواليات المتحدة

األمريكية .

 -88إن العالقة بين الصين والعديد من شركائها التجاريين هي عالقة تقوم على االحترام المتبادل
ودبلوماسية عالية من قبل الصين  ،وتنمو وتتعزز هذه العالقات بشكل متزايد  ،رغم وجود

-82

خالفات مع بعضها  ،مثل الواليات المتحدة األمريكية .

تمتلك المنتجات الصينية ميزة تنافسية جعلت العديد منها يتفوق على نظيراتها من المنتجات

العالمية وباألخص المنتجات االمريكية  ،وتتمثل هذه الميزة في وجود عملة صينية منخفضة ،
وأيدي عاملة ماهرة ورخيصة األجر  ،وموارد طبيعية ذات تكاليف منخفضة .

 -83إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة قد شكل بديال أكثر كفاءة عن االتفاقيات الثنائية  ،وان
عبء ومسئولية التوصل إلى حل لن تكون على عاتق الحكومة الصينية وحدها  ،ولكن ستتم

عبر قوانين الـ W.T.Oالتي تقدم حماية لمصالح الصين.

 -84هناك مجموعة من المشكالت والتحديات التي رافقت مسيرة اإلصالح واالنفتاح الصيني  ،وقد

تؤثر على مستوى التقدم االقتصادي الذي وصلت إليه الصين  ،وهذه المشكالت والتحديات ال
يجوز التقليل من شأنها .

 -85التحدي األكبر الذي سيواجه الصين هو كيفية إعادة توجيه النمو إلى مسار أكثر استدامة .
وفي حال استطاع الصينيون تجاوز كل هذه التحديات الصعبة  ،ستكون الصين القطب

األبرز في النظام العالمي  ،دون أن يكون ذلك على حساب الواليات المتحدة األمريكية  ،التي
ستحتفظ بمكانتها في النظام العالمي لكن بهيمنة أقل .

 -86التوازن الحقيقي للتنمية المستدامة  ،والعدالة واالجتماعية يمكن تحقيقها من خالل تعظيم
االعتماد على النمو والتنمية الوطنية بين كافة قطاعات االقتصاد المنتجة  ،وتقليص فجوة

التنمية بين الريف والمدينة  ،وكذلك تقليل التفاوت في مصادر الدخل  ،وتحقيق التوازن بين

مصادر النمو الداخلية التي يمكن تحقيقها من خالل تحفيز االستهالك  ،وبين مصادر النمو

الخارجية التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات .

 -89من التحديات التي تواجه االقتصاد الصيني هو الضغط على العملة الصينية" اليوان" من
أجل رفع قيمتها مقابل الدوالر مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات الصينية وزيادة الواردات ،

وبالتالي الحد من الفائض التجاري للصين بشكل مباشر  ،وسوف يكون لذلك تأثير سلبي على

كل من االقتصاد الصيني واالقتصاد العالمي .

 -81إن ارتفاع الدوالر بشكل كبير سيكون مض ار على االقتصاد الصيني  ،مثلما يضر االنخفاض
الكبير للدوالر ،ومن أهم نتائج ارتفاع الدوالر :انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب على
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المنتجات البتروكيماوية  ،وانخفاض أسعار األسهم القيادية  ،وانخفاض أنشطة السياحة

الداخلية  .وان المزيد من انخفاض قيمة الدوالر األمريكي يعرض التجارة الخارجية للصين
لمزيد من المخاطر  .والمطلوب صينياً من الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة للدوالر هو

العمل على استقرار سعر صرف الدوالر .

 -87إن قنبلة النمو السريع في الصين سوف تنفجر في أي وقت لظهور العديد من المشكالت التي
ظهرت في مرحلة االصالح والتحول إلى نظام السوق مثل  :زيادة عدم المساواة والتلوث

البيئي ونظام المالية الهشة ومشكلة الطاقة والتفاوت بن الريف والمدينة  .وال يمكن للصين
تفكيك قنبلة النمو إلصالح تلك المشكالت  ،إال من خالل سياسات اقتصادية وغير اقتصادية

تعالج هذه المعضالت.

 -20هناك ارتفاع في االدخار المحلي للصين يتم استثماره في الخارج  ،ال سيما في سندات الخزينة
االمريكية  ،مما يقلل من تحفيز االستهالك المحلي والذي بدوره يدعم زيادة قيمة الناتج المحلي

اإلجمالي للصين .

 -28مع كل المشكالت التي ظهرت في الصين  ،فإن تجربة التنمية الصينية تقدم درسا مفيداً يمكن
البناء عليه لتصميم سياسات اإلصالح في اقتصادات أخرى ،سواء تم اعتماد استراتيجية

الصناعات الثقيلة أو غيرها من استراتيجيات التنمية المماثلة  ،رغم أن مراحل التنمية  ،والنظم

السياسية  ،والتراث الثقافي تختلف من اقتصاد إلى آخر.

 -22تجربة الصين توفر المختبر المثالي لبحوث االقتصاد  ،حيث أن دراسة االقتصاد الصيني ال
تسلط األضواء فقط على أسباب وكيفية هذا النمو الهائل  ،ولكن أيضا تعمل على إثراء فهمنا

جنب الصين العديد من
لإلصالح والتغييرات المؤسسية وطبيعة النهج التدريجي الذي ّ
األزمات.

 -23تقدم التجربة التنموية الصينية نموذجاً على إمكانية السير بشكل محدد ومضمون في ظل قيادة

الحزب الواحد وضمن نطاق تحالفات داخلية واسعة  ،وذلك اذا ما توفرت الظروف المالئمة

ذلك  ،وهذا يمثل نفياً للمفهوم الليبرالي القائم على ارتباط مفهوم التنمية مع مفاهيم التعددية
السياسية  ،وتداول السلطة  ،ونفاذ الديمقراطية بمفهومها الليبرالي السياسي واالقتصادي على

السواء .

[]193

التوصيـات
-8

يجب أن يتطور نظام اإلصالح االقتصادي ليشمل اإلصالح السياسي ومحاربة الفساد وعدم
العودة إلى التخطيط المركزي .

-2

يجب أن تبذل الحكومة الصينية مزيداً من اإلصالحات الهيكلية والمالية واالجتماعية المصاحبة

-3

في ظل تراجع الطلب العالمي بسبب تأثير األزمة االقتصادية العالمية وخاصة على أوروبا

-4

للتوزيع العادل .

والواليات المتحدة األمريكية .يتعين علي الصين أن تدرك أن التنمية االقتصادية المستدامة
واآلمنة تتطلب تأسيس قاعدة استهالكية عريضة في الداخل .

حان الوقت للصين أن تتبنى سياسات إصالحية تقود إلى تقليل الفجوة ما بين التنمية في المدن

والريف وكذلك الفجوة القائمة بين مستويات الدخل في البالد  .حتى وان أدى ذلك إلى تباطؤ

-5

مستويات النمو المرتفعة .

على الصين أن تعمل على ارساء عالم متعدد االقطاب يجنب االنسانية ويالت أي حروب
مستقبلية في ظل نظام دولي يقوم على مبدأ االحترام المتبادل دون الهيمنة التي تمارسها

الواليات المتحدة األمريكية .
-6

على الصين أن تستبدل الدوالر االمريكي كاحتياطي لعملها المحلية " اليوان " وتحل بدالً منه

سلة من العمالت والذهب األكثر ثباتاً وأماناً  ،وذلك للحد من التذبذب المستمر في قيمة

الدوالر.
-9

يتوجب على الصين الحذر من استمرار انزالقها وراء شراء السندات الحكومية االمريكية .

-1

يتعين على الصين الحد من نفاذ وسريان معقول للسياسات الحمائية  ،والمحافظة على حقوق

-7

لالستفادة من التجربة الصينية ال يعني بالمطلق استنساخ هذه التجربة كماهي بالكامل  ،بل إن

تجنباً ألي ازمات عالمية مفاجئة تؤدي إلى انهيار الدوالر االمريكي .
الغير بعيداً عن الحروب التجارية  ،وسياسات االغراق .
هناك فوارق كبيرة بين المعطيات الصينية

المقومات الهائلة التي تمتلكها الصين .

والمعطيات الخاصة بالدول النامية ومن بينها

 -80يمكن للدول النامية ومن بينها الدول العربية التعلم من التجربة االقتصادية الصينية واشتقاق

الدروس المستخلصة منها في عملية التنمية  ،من حيث إمكانية التدرج البطيء والمدروس في
عملية التنمية  ،وانضاج الفكر التنموي المتعلق بمتطلبات االنطالق االقتصادي  ،وترشيد

الخيارات السياسية بخصوص توجهات اإلصالح في البلدان النامية  ،والتعلم من أخطائها

وكيفية معالجتها ،
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 -88يتوجب على الدول العربية إذا ما أرادت النهوض التعلم من صبر وحكمة الصينيين واصرارهم

على النجاح والبروز في مراكز القوى الكبرى  ،والبعد عن التبعية االقتصادية والسياسية للغرب،
وبناء النموذج الخاص بالتنمية دون االنزالق خلف مشكالت اآلخرين .

 -82يتوجب على الصين أن تنسج عالقاتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية مع الدول األخرى
بعيداً عن الهيمنة والمصلحة الخاصة  ،ولكن من خالل الطرق السلمية والتعاون والتنافس

الشريف  .وأن تحترم مقدرات اآلخرين .

 -83يتعين على الصين أن ال تستجيب لضغوط الواليات المتحدة األمريكية فيما يخص تقويم
عملتها ،لما في ذلك من مخاطر على مستوى عالقاتها التجارية وأسواقها الخارجية  ،األمر
الذي ينعكس بطبيعته على معدالت النمو المرتفعة .

 -84تتعاطى الصين منذ عام  2001مع تداعيات االزمة المالية العالمية الشاملة  ،وهذا يعني
ضرورة مواجهة تبعاتها من خالل تعميق مفاهيم اشتراكية السوق في مواجهة اقتصاد السوق

الليبرالي وذلك لتجنب وقوع الصين في فخ االزمة االقتصادية العالمية .
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