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 اإلْداء

 

  إىل يٍ جزع انكأس فبرغًب نٍسمًٍُ لطزح حت

ذ أَبيهّ نٍمدو نُب حلظخ سؼبدح
ّ
  إىل يٍ كه

  إىل يٍ حصد األشٕان ػٍ درثً نًٍٓد يل طزٌك انؼهى

 (ٔاندي انؼزٌز) إىل انمهت انكجري

 

  إىل يٍ أرضؼزًُ احلت ٔاحلُبٌ

 إىل ريز احلت ٔثهسى انشفبء

 (ٔاندرً احلجٍجخ)إىل انمهت انُبصغ ثبنجٍبض

 

 إىل انمهٕة انطبْزح انزلٍمخ ٔانُفٕس انربٌئخ إىل رٌبحني حٍبرً

 (ٔ اخٕارً إخٕرً)
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 شكز ٔرمدٌز

يف يثم ْذِ انهحظبد ٌزٕلف انرياع نٍفكز لجم أٌ خيط احلزٔف نٍجًؼٓب يف كهًبد 

  ... رزجؼثز األحزف ٔػجثًب أٌ حيبٔل جتًٍؼٓب يف سطٕر

بل ٔال ٌجمى نُب يف َٓبٌخ ادلطبف إال لهٍاًل يٍ انذكزٌبد سطٕرًا كثريح متز يف اخلٍ

 ............. ٔصٕر جتًؼُب ثزفبق كبَٕا إىل جبَجُب

  فٕاجت ػهٍُب شكزْى ٔٔداػٓى ٔحنٍ خنطٕ خطٕرُب األٔىل يف غًبر احلٍبح

ٔخنص ثبجلزٌم انشكز ٔانؼزفبٌ إىل كم يٍ أشؼم مشؼخ يف درٔة ػًهُب ٔإىل يٍ 

إىل األسبرذح انكزاو يف كهٍخ   ٔأػطى يٍ حصٍهخ فكزِ نٍُري درثُبٔلف ػهى ادلُبثز 

 اندكزٕر خ َٔزٕجّ ثبنشكز اجلزٌم إىلانمبٌَٕ ٔانؼهٕو انسٍبسٍ

 

 ػًبد يؤٌد جبسى

 زنّ يُب كم انزمدٌٔػهى ْذا انجحث فجزاِ اهلل ػُب كم خري  شزافثبأل ً رفضمزان

 .. ٔاالحرتاو
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 قائًت انًحخوياث

 انصفحت انًوضوع انخفاصيم

  االيت انقرانيت 

  االهذاء 

  شكر وحقذير 

 1 انًقذيت 

 3 انًصهحت انوطنيت انًبحث االول

 3 األيذيونوجيت كًصهحت وطنيت انًطهب االول

 6 انبراغًاحيت كًصهحت وطنيت  انًطهب انثاني

انى عاو 1491عاو انًصهحت انوطنيت انصينيت ين  انًبحث انثاني

1491 

4 

 4 حأسيس انشيوعيت ودعى انشيوعيت انًطهب االول

 11 انثورة انثقافيت وعزنت انصين انًطهب انثاني

انى  1491انًصهحت انوطنيت انصينيت ين عاو  انًبحث انثانث

 انوقج انحاضر

19 

 11 انخاحًت 

 11 انًصادر 
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 انًقذيت

تشمل  ًوالت ًالنظام الدول ًحدثت ف ًأثر التغٌرات الت هذه الدراسة لقد تناولنا فً      

هٌكله وطبٌعته والبنٌة المؤسسٌة له على سٌاسة الصٌن الخارجٌة ، وذلك خالل  ًالتغٌرات ف

تتعدد مقومات  ًالنظام الدول ًالعشرٌن تتمتع الصٌن ف يعقد التسعٌنٌات ومطلع القرن الحاد

وأهمها المقومات حققت الصٌن  ًالنظام الدول ًتتمتع بها الصٌن الشعبٌة ف ًوأبعاد القوة الت

تفوقت بها على المعدالت ومن هذه  ًمنذ مطلع الثمانٌنٌات العدٌد من المعدالت االقتصادٌة الت

ونصٌب  ًالقوم حققتها الدول الصناعٌة المتقدمة ًالت ًالمعدالت معدل نمو الناتج اإلجمال

انخفض نسبٌا خالل  يالفرد منه ومعدل نمو االستثمارات . ورغم أن معدل النمو االقتصاد

 8،  يحٌث بلغ معدل النمو االقتصاد 2002لكنه عاود االرتفاع خالل عام  ٦٩٩١األعوام من 

تها % ، كما احتلت الصٌن خالل  العام نفسه المركز األول من بٌن دول العالم من حٌث جاذبٌ

 ٦,٦ 200٦و  2000 ًالصٌن عام ًف ًلالستثمارات األجنبٌة . وقد بلغ حجم الناتج اإلجمال

حٌث أطلقت أول سفٌنة الصٌن العدٌد من  ًترٌلٌون دوالر وحققت المهمة على الصعٌد العلم

العالم  ً، وأصبحت  بذلك الدولة الثالثة ف 2002أكتوبر  ًالتطورات فضائٌة مأهولة للقضاء ف

 ًترسل إنسانا للقضاء وتخطط حالٌا إلرسال أول محطة فضائٌة تتواجد بشكل دائم ف ًالت

العالم من حٌث عدد األبحاث األكادٌمٌة بها وتزٌد  ًالفضاء ، كما تعد الصٌن الدولة الخامسة ف

 ًالناتج القوم ً% من إجمال ٦،  2٢الصٌن على  ًف ًنسبة اإلنفاق على البحث العلم

 .  ًالصٌن

تعد  ًالت ًالنظام الدول ًنطاق التغٌرات حدثت ف ًمن الوالٌات المتحدة والصٌن فوضع كل 

أحد أقطاب  ًالوالٌات المتحدة بما تمتلكه من مقومات قوة ، والصٌن بما تمتلكه من مقومات ه

. ومن ثم فإنه من األهمٌة بمكان دراسة السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة تجاه الوالٌات  ًالنظام الدول

موقع ومكانة كل  ًة األمرٌكٌة وباألخص لفهم تأثٌر محددٌن مهمٌن األول التغٌرات فالمتحد

 .تعد التغٌرات األولى جزءا منها  ًوالت ًالنظام الدول ًالتغٌرات ف ًإجمال ًمنهما والثان

 إشكالٌة البحث : 

م إلى هٌكل النظا ًمنذ منتصف عقد الثمانٌنٌات وباألخص ف ًالنظام الدول ًأدت التغٌرات ف

السٌاسات الخارجٌة للدول ، وعلى وجه التحدٌد فٌما ٌتعلق بمضمون هذه  ًتغٌرات ف

عندها  تأثرت ًتعٌٌن الحدود الت ًالسٌاسات وأدواتها وعملٌة صنعها ، وتمثلت اإلشكالٌة ف

حد  يأو تحدٌد إلى أ ًالنظام الدول ًالسٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة تجاه الوالٌات المتحدة بالتغٌر ف

 . ًالنظام الدول ًتأثرت السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة تجاه الوالٌات المتحدة بالتغٌر ف
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 فرضٌة الدراسة : 

تتمثل فرضٌة الدراسة فً االجابة عن سؤال مركزي وهو هل ان مفهوم او ادراك الصٌن  

ٌن للمصلحة الوطنٌة تغٌر بعد التطورات السٌاسٌة التً حدثت نتٌجة لوفاة مؤسس دولة الص

الشٌوعٌة ) ماوتٌسً تونغ( وفً حال حدوث هذه التغٌرات فما هو المفهوم الجدٌد للمصلحة 

الوطنٌة وعلى هذا االساس نحن نفترض ان ادراك الصٌن للمصلحة الوطنٌة تغٌر بعد مجًء ) 

دٌنج شٌاو بٌنج( فً عقد السبعٌنٌات واصبح الطابع البراغماتً هو الذي ٌغلب على المصلحة 

 ولٌس الطابع االٌدٌولوجً.  الوطنٌة 

 منهجٌة الدراسة : 

 استخدمنا فً دراستنا المنهج الوصفً لوصف سٌاسة الصٌن الخارجٌة 

 والمنهج التارٌخً لمعرفة متى تطورت سٌاسة الصٌن بزمن الشٌوعٌة والثورة الصناعٌة 

 هٌكلٌة البحث : 

تقسم البحث الى ثالثة مباحث لكل مبحث مطلبٌن تضمن المبحث االول المصلحة الوطنٌة 

مطلبٌن المطلب االول تناول االٌدٌولوجٌة كمصلحة وطنٌة والمطلب الثانً البراغماتٌة 

الى  ٦٩98المصلحة الوطنٌة الصٌنٌة من عام كمصلحة وطنٌة اما المبحث الثانً فقد تضمن 

مطلبٌن المطلب االول تأسٌس الشٌوعٌة ودعم الدول الشٌوعٌة وانقسم الى  ٦٩98عام 

والمطلب الثانً الثورة الثقافٌة وعزلة الصٌن اما المبحث الثالث فقد تكلم عن المصلحة الوطنٌة 

الى الوقت الحاضر وختمنا هذه الدراسة بالنتائج والتوصٌات التً توصلنا  ٦٩98من عام 

 الٌها. 
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 المصلحة الوطنٌةالمبحث االول : 

 اطار نظري

ٌتطلب تعامل الوحدة الدولٌة مع النسق والدولً ووحداته المختلفة ان تمدد الوحدة لنفسها       

ولالخرٌن طبٌعة موقعها فً هذا النسق والوظٌفة او الوظائف الرئٌسٌة التً تؤدٌها فً اطاره 

هو ما ٌعبر عنه بمفهوم الدور بشكل مستمر ، وماهٌة العالقات الدولٌة الرئٌسٌة للوحدة ، و

الذي تؤدٌه الوحدة فً النسق الدولً وبهذا المعنى فأن كل وحدة دولٌة دوراً فً النسق الدولً 

ستها الخارجٌة اٌعٌر احدى عالمات سٌ
(٦)

 

 

 المطلب االول 

 جٌا كمصلحة وطنٌة وٌولداألٌ

فً تشكٌل الرؤٌة الصٌنٌة للتغٌرات فً النظام الدولً  ٌعد البعد األٌدٌولوجً  عنصرأ      

ٌولوجٌة المساوٌة وهما احدى مكونات الماركسٌة واألٌد –وٌتمثل فً األٌدٌولوجٌة اللٌنٌة 

 السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة وان اختلفت اهمٌتها بٌن فترة الحرب الباردة وبعدها 

، وتركز  ٌة للصٌن ان الصراع امر حتمًلعالموالفكرة العامة الرئٌسٌة المرتبطة بالرؤٌة ا

ذج على مقاومة االمبرٌالٌة والرغبة فً نشر الشٌوعٌة عبر العالم خاصة من خالل النمو

و موجود من كل العالم كما افضل وسٌلة لفهم الوضع الدولً الصٌنً باألسالٌب العسكرٌة فه

هً من خالل فكرة التناقضات االساسٌة عبر الزمن
(2 ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. علً سٌد النقر ، السٌاسٌة الخارجٌة عالقاتها بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، الهٌئة المصرٌة  (٦)

 99/ص200٩، العامة للكتاب



9 
 

د. علً سٌد النقر ، السٌاسٌة الخارجٌة عالقاتها بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، الهٌئة المصرٌة  (2)

  9٦/ص200٩العامة للكتاب ،

 

تمٌزت الثقافة الصٌنٌة التقلٌدٌة بطابع الرضا الذاتً فنظر الصٌنٌون ألنفسهم بأنهم منبع        

فً حاجة األخرٌن وقد تترتب على ذلك ان كانت الثقافة الصٌنٌة من  االحكمة والمعرفة ولٌسو

هزة عنٌفة عندما وقع االحتكاك بٌن الصٌن والدول األوربٌة عندما تأسس الحزب الشٌوعً 

بٌن دعاة التغرٌب  واجه الشٌوعٌون معضلة التراث . مساوة فترة النضال عدة تٌارات ما

الوثٌقة المشهودة المعنونة ))بٌان ما  ٦٩2٢صٌنٌون عام ودعاة االنتقائٌة واصدار المثقفون ال

اجل بٌان ثقافً على اسس (( صٌنٌة دعوا فٌة للتقدم واالبداع من اهمال التراث الثقافً 

الصٌنً 
(٦ ) 

طرح ماوتسى تونغ تساؤأل هامأ فً تقرٌره للدورة العامة السادسة للجنة المركزٌة المطبقة عن 

وهو ))هل ٌمكن للشٌوعً ان ٌكون  ٦٩28زب فً اكتوبر عام المؤتمر الوطنً السادس للح

وطنٌأ فً الوقت ذاته ؟ واجاب على ذلك بقولة اننا نرى ان ذلك امرأ محكمأ بل هو امر واجب 

حٌث ذكر ان الثورة الشٌوعٌة  ٦٩2٩كذلك وكرر ماوتسً تونغ نفس المفوم فً دٌسمبر عام 

ورة الدٌمقرطٌة البورجوازٌة ثم مهمة تحقٌق الثوررة بالثا القٌام به،بمهمتٌن مهمة القٌام  علٌه

فان الطابع االشتراكً البرولثٌاري وان قٌادة هذه المهمة الثورٌة المزدوجة هً واجب على 

حزب البرولثٌارٌا الصٌنٌة الحزب الشٌوعً وبدون قٌادة الحزب الشٌوعً فلن تتمكن من 

الثورتٌن من الظفر
(2  ) 

 ٦٩2٢سطورة والتطور السٌاسً اللتٌنً منذ استطاع التفرد بالقٌادة ماوتسً تونغ دور االلعب 

فظل كذلك حٌث وطاته هذا الٌعنًٌ عدم وجود معارضة له او وجهات نظر مضادة لكنه ٌعنً 

صاحب القرار الفصل فً نهاٌة اعطاف وٌكاد ٌكون ماوتسً تونغ قد اعترب بما ٌمكن ان 

سر احد واٌة ٌطبق ذلك الوصف ولعل هذا ٌف فً النظام الصٌنً  cuhٌسعى عبادة الفرد 

ولهذا ظل وما  على استمرار االسطورة المرتبطة بهوهو حرص ما و اسباب الثورة الثقافٌة اال

وحتى بعد وفاته له ضرٌح ومزار
(2 ) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة ، المجلد الثالث بكٌف دار النشر باللغات األجنٌة ماوتسً تونغ ، مؤلفات ،ماوتسً تونغ الممتاز (٦)
  ٦2١ – ٩٦ص  ٦٩90

 9٢9 -9٢١المصدر السابق ص (2)
(2) Edgar snow red china today: thw other side of the river pwlican 1970)p330 
 

كقائد جماهري ٌستطٌع ان ٌغٌر اتجاه سٌر االحداث ولكن كقائد عملً فً  وقد اثبت ماو تمٌزأ

السلطة عجزأ فكثٌرأ من السٌاسات التً انتهجها اظرب بالبالط ظررأ بالغأ وفً مقدمتها الثورة 

الثقافٌة . وقد تأسست االٌدٌولوجٌة الصٌنٌة بخصائص فرٌدة فً نوعها اذ جمعت بٌن التراث 

بٌن الواقع الصٌنً المعاصر ونجح ٌنٌة واللن –االسهامات الماركٌسٌة  الصٌنً التقلٌدي وبٌن

% مقتبسة من 22ماوتسً تونغ فًٌ التعبٌر عن ذلك ففً دراسة عن فكرة وكتاباته ابرزت ان 

% من القصص واالساطٌر القدٌمة أي ٦2% من التزو و٦2و شٌوسٌة وفكولفو شٌوس والكون

ً القدٌم%من اقتباسته من التارٌخ الصٌن99ان 
(٦) 

من العرض السابق ٌتضح لنا ابعاد التطور السٌاسً فً ضل حكم ماوتسً تونغ وهو تطور له 

من ناحٌة، حققت الصٌن طفرة كبرى فً شتى  خصائصه الذاتٌة وسماته المتمٌزة من اكثر

المٌادٌن ومختلف المجاالت الداخلٌة والخارجٌة مما اعاد لها بعضأ من مكانتها الدولٌة ولعل 

تلمس الفارق  ٦٩9١ووضعها عام  ٦٩9٩ٌة مقارنة موضعٌة محاٌدة بٌن وضع الصٌن عام ا

ة فأنه رغم التطور االٌجابً الذي حدث خالل حكم ٌ، من ناحٌة ثان دالواضح فً هذا الصد

ماوتسً تونغ االانه كان ٌمكن ان ٌكون افضل لو كان ماو قد انتهج اسلوب اخر فً التعامل مع 

ٌة فسمح مثأل بقد من االختالف والتعاٌش بٌن القوة السٌاسٌة واالقتصادٌة فً المتغٌرات الداخل

المجتمع او لو كان تجنب الخلط بٌن السٌاسة واالقتصاد وجعل االولٌة للعوامل السٌاسٌة 

قفزة الكبرى اوفً الفترة الثقافٌةالٌدٌولوجٌة كما حدث فً سٌاسة الا
(٦) 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٩8-٩2مرجع سابق ص  –ولٌد سلٌم ، المكاتة المستقبلٌة للصٌن  (٦)
 99-9١( ص200٦شوقً جالل ، التجربة والتحدي ، سلسلة قرأ ، دار المعارف ، القاهرة  (2)

 

 المطلب الثانً 

 غماتٌة كمصلحة وطنٌة االبر

لقد استفادت التجربة الصٌنٌة الجدٌدة مما وقع فً عهد ماو من اٌجابٌات وسلبٌات 

فاستخلصت منها الدروس والعبر ألدارة الدولة فً سعٌها لتحقٌق النهوض والتقدم بحٌث 

تتجنب ما كان من سلبٌات وتمضً على طرٌق ماو فً االٌٌجابٌات من دون حاجة 

استمدها من كتابات قدٌمة  ٦٩98او فً اٌار، ماٌو للتجرٌب من جدٌد رفع الرئٌس وٌنغ شٌ

لها وقبل وصول الشٌوعٌة الى السلطة ٌقوالن ابحثو عن الحقٌقة فً الواقع والتطبٌق 

العملً هو المعٌار االوحد للحقٌقة فً اشارة الى منهج وٌنغ البراغماتً وقناعته بأن التزام 

بالتعاون مع القٌادات الجدٌدة التً االفكار العقائدٌة لٌس هو ٌصنعا النجاح وسع وٌنغ 

استفادت من اخطاء الماضً وصممت على تجاوزها الى رسم سٌاسً اصالحٌة فً 

االوضاع الصٌن تشمل مختلف القطاعات وبالخصوص االقتصاد وما ٌلزم من تطوٌر  

وطنٌة لدى الصٌنالتعلٌمٌة وال
 (٦ ) 

خارجٌة الصٌنٌة فً منطقة الشرق ان الثوابت السابق االشارة الٌها اثرت فً السٌاسة ال

ٌة )نفعٌة( فً تعاملها مع النظم السٌاسٌة سط لقد اتبعت الصٌن سٌاسة براغماتاالو

الموجودة فً المنطقة وفقأ لمصالحها حٌث كانت تقف مع النظم الحاكمة أي كانت طبٌعتها 

تنجح المعارضة د المعارضة عندما ٌتنتقل الى تأٌانها فً السلطة ثم تتخلى عنها و طالما

فً الوصول للسلطة وهو ما حدث مع الثورة االٌرانٌة وقد اتبع دور الصٌن فً المنطقة 

خالل العقدٌن االخٌرٌن وتزامن ذلك مع تحول فً السٌاسات الداخلٌة والخارجٌة منذ 

منتصف التسعٌنات
 

ففً الداخل لم تبدأ الصٌن اصالحاتها االقتصادٌة ببٌع القطاع العام 

نشاء المناطق الصناعٌة الخاصة التً جذبت الى اسواقها المستثمرة واهمٌة ضخمة وانما بأ

ولم تتبع انماط التنمٌة الغربٌة كما تصدت للفساد
(٦) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عبد الكرٌم المحسن ، البرغماتٌة فً النهضة الصٌنٌة المعاصرة ، مجلة العصور االلكترونٌة المعصارة  (٦)
، 

 عامأ (( ١0انظر مداخلة علً الدٌن هالل فً ))ندوة الصٌن والعرب فً  (2)
<htip:// Arabic china org.ch/ china –arab/txt/2009-10/26/ contet187,9911 
2.htm7  

. 

مدا النجاح الذي حققت االصالحات االقتصادٌة فً الصٌن من ان نصٌب الصٌن من وٌتضح 

% فً عام 9,١بالمئة ثم حصد الى 2ٌقدر بنحو  ٦٩80اجمالً الناتج العالمً كان فً عام 

20٦٢بالمئة اجملً النتائج العالمً الحلول عام ٩,٦١ومن المتوقع ان ٌشكل  200٦
(٦ )

 

والر ترٌلٌٌون د 89,2الى  20٦2دات الصٌنٌة فً عام والواركما وصل اجمالً الصادرات 

ترٌلٌون دوالر فً العام  82,2دات االمرٌكٌة الذي وصل الى وهو ماتجاوز الصادرات والوار

ذاته 
(2)

 

ٌحاول الغرب فً األلفٌة الثالثة نشر دٌمقراطٌة فً الشرق االوسط والتً تعانً من رأسمالٌتها 

صمة الدٌمقراطٌة بعد انفالت سوقها الحرة من االنظمة والقوانٌن الضائقة وقد ضعفت الثقة ب

وقد زاد الشك فً حاجة الدول النامٌة لهذا  2008التً أدت لألزمة االقتصادٌة الخانقة فً عام 

ٌة فً خلف توازن بٌن سوقها الحرة ان نجحت الصٌن بخطواتها البراغمات الدٌمقراطٌة بعد

ى استمرار نموها االقتصادي واالجتماعً وعن طرٌق وحكومتها المركزٌة المحافظة عل

غهاي التً تضع روسٌا والصٌن وبعض االسٌوٌة كمنظمة شن اإلقلٌمٌةت ف فً التكتالااالنحر

الجمهورٌات الوسطى مما سٌوفر للصٌن مركزأ اقلٌمٌأ مؤثرأ السٌما وأن المنظمة تتطور 

سٌاسٌة واقتصادٌة الى جانب ذلك  تصادٌة الً كٌان اقلٌمً ذات تطلعابثبات من اربطة اقت

التحاقها بمنظمة التجارة العالمٌة .ان تجاهل الدولة الصٌنٌة فً سٌاستها الخارجٌة لم ٌخضع 

لتعدٌل ٌمكن مالحظة فً وثائق الحزب الحكم حٌث اكد جٌتاو على ان الصٌن التنوي ان 

فومن الدول حتى لو اتٌحت لها الظرالهٌمنة على غٌرها  تتمارس سٌاسا
(2 )

 

 

 

)كانون  ٦82، العدد  99كارن بو الخبر ))اسٌا ومالمح نظام عالمً جدٌد (( السٌاسة الدولٌة النة  (٦)
 99الثانً /ٌناٌر ( ، ص 
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(2) Iian evyatay chinaspow ,phys in the middle East))the jersalem 
–postb.com /magazine (features /china  www.jpost,15/2/2013 <hhp:// 

power-piys-in-the –midie –east7 

 copy the best traders and make money://bit.iy//fxzuiu      ( مجلة الصٌن الٌومٌة 2)

 

فً تقٌمها للسلوك الدولً ومعاٌر الشرعٌة الدولٌة على التوزٌع  كما لم تعد الصٌن تقول كثٌرأ

العالمً للقوة والنفوذ بقدر ما تقول على حجم االستفادة والضرر الذي ٌمكن ان ٌلحق بها من 

اجراء هذا السلوك كما اصبحت اكثر اقباأل على االلتزامات الدولٌة وأكثر انخراطأ فٌها من ذى 

لداخلٌة وسٌاسات االصالح االقتصادي التً رتبت العدٌد من قبل ذلك وبحكم التغٌرات ا

االلتزامات الخارجٌة
(٦ ) 

وٌتضمن المفهوم الصٌنً للمصلحة الوطنٌة مصالح سٌاسة كأألرض واألمن والسٌادة المطلقة 

كأساس للعالقات الدولٌة وفً اطار حساباتها الجدٌدة للمصلحة الوطنٌة سعت الى تأكٌد مكانتها 

ا الثنائٌة مع دول عدٌدة ، وانضمت الى اتفاقٌات تجارٌة وامنٌة متعدة وكان لها فً عالقاته

سة السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة ترى بالدها قضاٌا االمن العالمً واصبحت مؤس اسهام مهم فً

متنوعة تومسؤولٌاقوة كبرى متنامٌة لها مصالح 
(2) 

حلة جدٌدة من التحول مرى اعقاب اما فً ما ٌتعلق بالعالقات الخارجٌة فقد باتت الصٌن عل

سٌاسً ووضع قواعد جدٌدة فً تعاملها مع القوى الكبرى وابراز حضورها على المسرح الجٌو

امام مقتضٌات المصلحة  ًلوج فٌه اهمٌة البعد األٌد تاالقلٌمً والدولً فً الوقت الذي تراجع

الوطنٌة 
(2 ) 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. علً سٌد النقر ، السٌاسة الخارجٌة للصٌن وخالفاتها بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، الهٌئة المصرٌة  (٦)

  92/ص 200٩العامة للكتاب 

http://www.j/
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اٌفان مٌدٌروس وم ، تاٌلو فراضٌل دبلوماسٌة الصٌن الجدٌدة فً مٌدٌروس ، وبلومنشال ، السٌاسة الصٌنٌة  (2)

 ١فً الشرق االوسط ،ص

للنظام الدولً ، دراسات استراتٌجٌة ) ابو ظبً  عبد القادر محمد فهمً ، دور الصٌن فً البنٌة الهكالٌة (2)

 ٦١(ص2000مركز االمارات الدراسات االستراتٌجٌة 

 المبحث الثانً

 1491انى عاو 1491انًصهحت انوطنيت انصينيت ين عاو 

 المطلب األول

  تأسٌس الشٌوعٌة ودعم الدول الشٌوعٌة

صل السلطة عام ووفً مدٌنة شنغهاي  ٦٩2٦تأسس الحزب الشٌوعً الصٌنً فً تموز

اثر حرب أهلٌة خاضها ضد خصمه العنٌد الحزب الوطنً وٌتبنى بقٌادة ماوتسً تونغ  ٦٩9٩

وٌغٌرها موجهة لعملة. حدد  تونغنٌة وأفكار ماوتسً ٌٌة اللٌنالماركس الحزب حسب دستوره

الد أهدافه فً تحقٌق النظام االجتماعً الشٌوعً وقٌادة وتوحٌد أبناء خلف القومٌات فً الب

واالهتمام بالبناء االقتصادي بشكل مركزي واالعتماد على الذات والعمل الشاق والكفاح  فً 

سبٌل بناء دولة اشتراكٌة حدٌثة قوٌة غنٌة دٌمقراطٌة ومتحضرة تقود الحزب الشٌوعً اللجنة 

ً المركزٌة ومكتبها السٌاسً وهً الهٌئة القٌادٌة العلٌا للحزب ، قادة الحزب الشٌوعً الصٌن

حركة التحقق ضد التدخالت األجنبٌة ، مر الحزب بمراحل عدة تعرض فٌها وعرض البالد 

للكثٌر من الهزات واإلخفاقات مثل تجربة القفزة الكبرى إلى اإلمام فً منتصف الخمسٌنات فً 

القرن الماضً التً حاول فٌها القفز بالصٌن من بلد زراعً إلى بلد صناعً لكن المحاولة 

  ( .٦) باءت بالفشل

ٌتحكم الحزب بجمٌع مؤسسات ومفاصل الدولة الصٌنٌة من رئٌس الدولة والحكومة إلى حاكم 

اصغر منطقة فً البالد وقد عرف حالت عدٌدة من الفساد داخلة وكشفت إحصاءات رسمٌة 

الفأ منهم  29إلف مسؤول حزبً وحكومً فً قضاٌا فساد ومشمول  ١١0عن تورط أكثر من 

لتمسك ٌتلك األفكار وطلب الحقٌقة من الواقع وخدمة الشعب أمانة وإخالص لعام الشٌوعً ،وا

، والتمسك بنظام المركزٌة والدٌمقراطٌة . داخل الحزب الشٌوعً الصٌنً الصٌن فً ما سمً 
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حٌث دخلت البالد بأسرها فً مرحلة من  ٦٩9١وعام  ٦٩١١بالثورة الثقافٌة بٌن عام 

 .(2)دٌولوجً تصادي واالٌقه الصراع االاالضطراب االجتماعً الذي احترم فٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2٦٢،المجلد الرابع،ص ٦٩99ماوتسً توقع ، الوضع الراهن ومهماتنا ، -٦
خالد المهدي ، الموقع التارٌخً للثورة الصٌنة والمواقع النظري الماوتسً تونغ ،الحوار المتمدن العدد  -2

9/8/200٦، ٢29١ 

 

وتعدٌأل فً مٌثاقه اتاح للطبقة الجدٌدة الناشئة  2002اقرأ المؤتمر السادس عشر للغرب عام 

دولة فً العالم  ٦20حزب من  200االنضمام الى الحزب الذي ربط عالقات صداقة مع نحو 

  عقد مؤتمر الثامن عشر وانتسب خالله قٌادة جدٌدة 20٦2تشرٌن الثانً  8، وفً 

مر المذكور بأدخال اصالحات قانونٌة لمنع حلٌن على القضاء المزٌد وتعهد الحزب فً المؤت

كانت والدة الحزب الشٌوعً الصٌنً هً ولٌن المحاكم ومن االستقالل والحد من نفوذ المسؤ

ٌة مع الحركة العمالٌة سحاجة موضوعٌة لتطوٌر الثورة الصٌنٌة وهً تتاج اندماج المارك

لقد اوى غزو الرأسمالٌة واالمبرٌالٌة الدولٌة للصٌن  ٦890الصٌنٌة بعد حروب األفٌون عام 

الى ان تحولت هٌاكل المجتمع الصٌنً تدرٌجٌأ من المجتمع االقطاعً الى مجتمع شبه 

خاص الشعب الصٌنً  ٦٩٦٩ماٌو  9مستعمر وشبه اقطاعً ومن حرب األفٌون الى حركة 

واالقطاعً ومنهما النضاالت نضاالت باسلة غٌر هٌابة من اجل معارضة االمبرٌالٌة والحكم 

بقٌادة الطبقة البرجوازٌة .  ٦٩٦٦الرئٌسٌان : حركة مملكة تاٌبنغ السماوٌة الفالحٌة وثورة 

ولكن انتهى كالهما بالفشل بالتتابع وٌدل التارٌخ على ان الطبقة الفالحٌة والبرجوازٌة الوطنٌة 

بسبب محدودٌة ظروفهما التارٌخٌة  ال تقدران على قٌادة الثورة الدٌمقراطٌة الى تحقٌق النصر

 .(٦)والطبقٌة  

كان الشٌوعٌٌن الصٌنٌٌن قد سٌطروا على الصٌن بقٌادة ماوتسً كونغ مما ادى  ٦٩9٩فً عام 

الى تزاٌد القوى والنفوذ الشٌوعً فً العالم فضأل عن نجاح الشٌوعٌٌن مع الحركات القومٌة 

عبٌرهم وهل التنافس وصل الى وراثة خالل واالشتراكٌة ضد االمبرٌالٌة الغربٌة على حد ت
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الستٌنات عندما بدأ سٌاق التسلح والصدمات بٌن والغرب فً شتى دول العالم والتنافس فً 

 Holly wood Black list, Encyclopedia of the(2)مجال استكشاف الفضاء وغٌرها  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Copyrigh 2001/ China Internet Information Center all Rights Reserred  

2) Georgakas, Dan (1992).The American left Univer Slty Of Lllinois Press  

 

 

 المطلب الثانً

 الثقافٌة و عزلة الصٌنالثورة 

حدى اكثر وامتدت ألكثر من عقد لقد كانت هذه الثورة ا ٦٩١١عام  الثورة الثقافٌة بدأت رسمٌا

اصابت المجتمع الصٌنً بتصدعات  تجارب الصٌن الحدٌث  مأساوٌة ، و اكبر هذه التجارب

ماو اراد  غٌر معهودة ، اجتماعٌة واقتصادٌة عمٌقة عرقلت تقدم الصٌن سنوات وسنوات ان

ان ٌصغً على مسٌرته الجدٌدة صبغة برٌئة هً الجدل الثقافً ولذلك اختار الثقافٌة لبدء 

، ثم ان ماو اتخذ موقفأ سلبٌأ ازاد المثقفٌن ، فهو (٦) ٌنٌالهجوم ،والمباغتة خصومه السٌاس

 كان فً قرارة نفسه ٌعتبرهم نموذجأ للنفاق وعدم االستقرار على الموقف ، وهو لم ٌنسى

نظراتهم المتعجرفة عندما كان ٌعمل فً المكتبة ، وهكذا انطلقت الشرارة االولى لخرٌف 

نشرت احدى صحف  ٦٩١٢الثورة الثقافٌة من الجبهة الثقافٌة ففً شهر كانون الثانً عام 

شانغهاي مقالة للكاتب ٌاو فٌنٌون تتضمن نقدأ المسرحٌة العفو عن هاي  والتً كتبها االدٌب 

ن نائب عمدة بكٌن وهمست  زوجة ماو اذنه من ان المقصود من هذا النقد هو الصٌنً ووها

ع عن الرئٌس ماو . وثبت فٌما بعد ان المقالة التً كتبها ٌاو هو الدفاماو نفسه وان هدف 

زوجة ماو وبقٌة اعضاء ماسمً الحقأ ب عصابة االربعة هم الذٌن كتبو المقالة لتكون قتٌل 

نظم ماو وإتباعه العدٌد من البرامج  ٦٩١١وحتى عام  ٦٩١2ذ عام فجر الثورة الثقافٌة ومن

النموذجٌة التً اصبحت تعرف فٌما بعد بالثورة الثقافٌة وتم االعداد لكتاب ماو الكتاب االحمر 

الصغٌر بواسطة الجٌش لنشر القٌم الراوٌكالٌة بٌن الجنود من خالل دراسة سٌاسٌة اجبارٌة ، 
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ألشعال الثورة الثقافٌة التعبئة الضخمة للجماعات التً لم ٌكن  ٦٩١١ومما اضافة ماو فً عام 

لهما نشاط فً السٌاسة الصٌنٌة فٌما سبق ، ولخوفه من منافسٌه راح ٌبحث عن حلفاء خارج 

 ،(2)ٌته ضنطاق اكذب ، مثلما قام بتجنٌد قادة جدد من اجل ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد خٌر الوادي ، تجارب الصٌن من التطرق الى االعتدال ، الطبقة االولى ،دار الفارابً،بٌروت  -٦

 2٦-20ص-٦8،ص 2008،

2- Georgakas, Dan (1992).The American left Univer Slty Of Lllinois Press  

اندلعت الثورة الثقافٌة بأنفجار مفاجئ وحاد للرادٌكالٌة من جانب الحرس االحمر والعمال 

وقد نجحت هذه  ٦٩١9و٦٩١١لٌن الطموحٌن فٌما بٌن عمً والمحطٌن وصغار المسؤ

افة بخصوم ماو فً الحكم وبعد نجاح الثورة فقد ضالمرحلة فً التعبئه والتحشٌد للثورة واال

و عززت نظامأ ماوٌأ جدٌدأ من خالل اللجوء للقوة  ٦٩9١الى عام  ٦٩١8استمرت من 

وكان ماو ٌشرف من بعٌد بأسلوب عقٌم على  واالخضاع الجماعات المتمردة للسٌطرة  .

فٌة فٌما بٌن عامً فأذا احصرنا الثورة الثقا ٦٩9١االنشقاق الحزبً حتى وفاته فً عام 

سوف تبدو الكثٌر من االحداث التً وقفت خالل الثمانٌة اعوام التالٌة )من  ٦٩١8و ٦٩١١

االنفتاح على الغرب وانتشار التعلٌم واستثمار البنٌة التحتٌة ( اقرب ألن تكون مؤشرات لفترة 

  . (٦)٦٩98االصالح التً لم تبدأ رسمٌأ حتى عام 

فً الثورة لتغٌر الفرد والمجتمع الصٌنً فقد دفع ماوتسً توقع اٌمانأ بضرورة االستمرار 

الجماهٌر تكون الحكم الفاضل بٌن السلطة وجماهٌرها فكانت مسٌرة الثورة الثقافٌة ضد 

شخصٌات السلطة وضد الشخصٌات الفكرٌة والجامعٌن وبذلك تتمكن الماوتسى توقع 

سلطتهم التً شعرو بفقدانها شٌأ فشٌئاً  وبمساعدة لٌن بٌاو وباالعتماد على الحرس االحمر ان

لمصلحة رئٌس الجمهورٌة لٌوشاوشً والذي كان قد سٌطر على جهاز الحزب والدولة وتأثر 

بدأ الزعٌم  ٦٩١١اغسطس  ٢لحد ما بالنموذج السوفٌتً فً بناء الدولة االشتراكٌة فً 

د التخلص منها الصٌنً ماوتسً توقع حملة شرسة ضد شخصٌات عدٌدة فً السلطة كان ٌرٌ

بأي ثمن ألنها تحوه دولة ودون االستفراد بالحكم ومن اهمها )لٌوشوعً ( الذي كان وفتها 

رئٌسأ للجمهورٌة والذي طرد من الحزب الشٌوعً بعد ثالث سنوات بل انة توفى فً نفس 
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اتخذت اللجنة  ٦٩١١اغسطس  8السنة فً السجن بسبب عدم تلقً العالج الالزم وفً 

 لحزب الشٌوعً سلسة من القرارات تتضمن ستة عشر نقطة اهمها واحدة تدعوالمركزٌة ل

 (2)محاربة االفكار القدٌمة والثقافٌة العجوز البالٌة((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة االولى ، مؤسسة رتشارد كبرت كراوس ، الثورة الثقافٌة الصٌنٌة ترجمة شٌماء طه الزٌدي ،  -٦

 22-2٦، ص 20٦9هنداوي للتعلٌم والثقافة ،القاهرة ، 

  ٦٢0، ص  ٦٩9٩األنظمة السٌاسٌة والدستورٌة المقارنة ،العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ،  --2

رة الثقٌلة التً كان منها الحزب ٌالثورة الثقافٌة مسؤولة عن معظم االنعكاسات  الحادة والمسا

ٌم الذي تبناه ورثة ماو كان ٌعتبر كفرأ ٌوالشعب منذ تأسٌس الجمهورٌة الشعبٌة هذا التقوالدولة 

بالنسبة لمعظم الٌسار ٌبٌن فً الستٌنات لقد كان ٌنظر للثورة الثقافٌة البرولٌارٌة العظٌمة 

كجزء اصٌل من موجة االحتجاجات والتمردات التً اكتسحت العالم فً نهاٌة الستٌنات لقد 

لبة فً بكٌن وشنغهاي مثل اقرانهم فً لندن وبارٌس واوربا وبرلٌن واماكن اخرى كان الط

ٌتقدمون ضد النظام القدٌم وكان ٌنظر الى ثورتهم كدلٌل واضح على انه ٌمكن للصٌن تجنب 

 (٦) انحطاط الثورة الذي حدث فً روسٌا تحت حكم شالٌن
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩/9/200٩احٌاء ذكرى الثورة الثقافٌة فً الصٌن ،بً بً سً ، تارٌخ  -٦

 

 المبحث الثالث

 الى الوقت الحاضر 8791المصلحة الوطنية الصينية من عام 

خاصة تمك القوى ذات الصمة المباشرة مثل الواليات المتحدة واليابان  لقد داب العالم الخارجي
وروسيا ودول االسيان عمى النظر الى الصين عندما تقف عمى مغترق طرق بعين اما يشوبيا 
الحذر والتشاؤم او االطمئنان الحذر والتفاؤل وليس اشد وقعًا عمى تمك التضادية في المواقف 

والتحول من الماوية  8493لمقارنة مع ثورة الصين عام من ظاىرة )نيوض الصين( فبا
وعاصمة الثورة الثقافية في الستينيات تصبح ظاىرة )نيوض الصين( اكثر اثارة وتعميقاَ لمجدل 
حول ماىي حقيقة الصين وماىي ادوارىا الجديدة وماىي المسارات المرشحة والقضايا الساخنة 

( قد وقعت في مرحمة من انييار نظام دولي كان قد واألساليب المعتمدة وظاىرة )نيوض الصين
طوق حركات القوى غير العظمى وقيد مساراتيا وقضاياىا ووسائميا وىو االمر الذي أفضى الى 
ضرب من المزايدة في المشاىد المرشحة لحركة الصين في العالمين القريب منيا والبعيد عنيا 

صين خاضعة لتقديرات اكثر دقة ولحسابات واذا كانت األبعاد االقتصادية لظاىرة نيوض ال
منطقية ولمراقبة قريبة لمعالميا من حيث النمو االقتصادي وأسبابو ومستواه ومحدداتو ومقيداتو 
وعواقبو فان البعد األمني العسكري فيو ىو االكثر ىاجسًا واألبعد اثرًا واألصعب وثوقًا في 

الم الخارجي عمى التعامل معو بشفافية طبيعة ومكامن حساباتو خاصة في نظام لم يألف الع
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مرضية وبعد فيو مستقرة وبناء ثقة امتنتيا التجارب في السياسة الدولية وعمى وجو الخصوص 
ألة ان نيوض الصين يأتي من غيابات عزلة المسه ىذفي حالة االزمات ومما يعمق عقدة 

والصين نع الصين" وكتمان وتستر وخطاب ايديولوجي مفرط في التعميقات فالقمق  من "ص
مصنع العالم واألثر الصيني ال يتساوق مع مخاوف مباشرة وعممية في الوقت الذي تكون فيو 

 .  (8)في الغالب مستترة وكامنة في مجال األمن العسكري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
د. كاظم ىاشم نعمة, الصين في السياسية األسيوية بعد الحرب الباردة, الدار االكاديمية لمطباعة ( 8)

                                                       .831-831,ص7002والتأليف والنشر, 
لقد بدأت تجربة التحول الديمقراطي في الصين ذات النمط المميز والمتفرد غير النمطي مع  

حيث شيدت البالد  8421تولى خمفاء الزعيم الصيني الراحل ))ماوتسي تونغ(( السمطة عام 
مجموعة كبيرة من التحوالت العميقة عمى كافة المستويات في تدبير شؤون الدولة والمجتمع 

عن النموذج التوتاليتاري الذي ساد في مرحمة ))ماوتسي تونغ(( وأرست معالمة  اختمفت جدياً 
القيادات األولى لمحزب الشيوعي الصيني وفقًا لمرجعية الكتاب االحمر اذ سمكت الصين في 
عيد ما بعد ماوتسي تونغ نيجًا مدروسًا لمتحول الشامل واالقتصادي منة بخاصة بحيث قامت 

ادية نوعية عمى الطريقة الصينية وقد اثبتت التجربة التنموية بإجراء اصالحات اقتص
المتغيرات االقميمية والعالمية  مواجيةواالقتصادية الصينية اعطاء تمتمك القدرة عمى الصمود في 

والتنمية تركت  اإلصالحالكبيرة التي شممت النظام الدولي فقد قدمت تجربة مبتكرة لتقيد عمميات 
ومن ثم فان تجربة الصين النيضوية ونموذجيا المتفرد في  وعالم برمتأثارىا عمى مسيرة ال

التنمية يغري بالمتابعة العممية واالكتشاف العيني وبذلك تستحق دراسة وافية مستميمة 
 .                    (8)لروحيا

ريد اننا نيدف من خالل ىذا البحث الى تحديد مستقبل عمميات التحول التنموي والديمقراطي الف
في الصين بعد الوقوف عند اىم مؤشرات ومحددات عمميات التحول ذاتيا ونحن نعني باألساس 

وتولي ))دنغ تشياوينغ(( السمطة في  8421بالفترة التي اعقبت رحيل ))ماوتسي تونغ(( عام 
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حتى الوقت الحاضر حيث شيدت تمك الفترة مجموعة كبيرة من التحوالت في  8423عام 
األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويمكن تقسيم تحمينا الى اربعة الصين عمى كافة 

المستوى األول اإلطار النظري لعممية التحول الديمقراطي  -مستويات اساسية نتناوليا كالتالي
 بوجة عام حيث نتناول المفاىيم الرئيسية وكذلك اسباب ومؤشرات التحول الديمقراطي ويمكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77/88/7088د. خالد , حمورابي, الصين والصعود الى القمة "تأمالت في نمودج تنوي فريد", ( 8)

 

المؤسسة السياسية المنظمة  باعتبارهتحديد المفاىيم األساسية المفتاحية في النظام السياسي  
الحضاري الخاص ومفيوم  يق اىداف المجتمع العميا وفق نمطوتنظيمًا قانونيًا وتيدف الى تحق

تفويض السمطة في شكل التمثيل النيابي عن طريق  مبداالديمقراطية والتي تقوم عمى 
بأنو عممية االنتخابات الحرة ومفيوم التحول الديمقراطي وىو المفيوم المحوري وقد عرف 

االنتقال من الحكم السمطوي الحاكم الديمقراطي اي تراجع انظمة الحكم السمطوي لتحمل محميا 
اخرى في الحكم تعتمد عمى االختيار الشعبي الحقيقي وعمى المؤسسات السياسية المتمتعة 

 (.8)بالشرعية

د وفاة ماو عام اما عن النظيرات السياسية وىيمتو التيار اإلصالحي فيمكن تحديد ذلك, بع
شيدت الساحة الصينية صراعًا عمى السمطة بين التيار المحافظ والتيار االصالحي  8421

داخل القيادة السياسية لمحزب الشيوعي الصيني وقد حسم ىذا الصراع خالل الدورة الثالثة لمجنة 
ينغ بتولي دنغ تشاو  8423المركزية الحادية عشر لمحزب الشيوعي الصيني في نياية عام 

وفيما  يتعمق بالتحول (7)والذي تولى معو اعادة البناء وتنظيم البيت الصيني من الداخل
االقتصادي فيمكن التأكيد عمى ان الصين شيدت مجموعة من االصالحات بدأت أوائل 

إبان انعقاد المؤتمر الثاني عشر لمحزب الشيوعي  8437عام  رالثمانينات وبالتحديد في سبتمب
خذ بأليات اقتصاد السوق بجانب اسموب التخطيط المركزي في االقتصاد نموذج والذي أقر األ
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االقتصاد المختمط وقد نتج عن االصالحات المشار الييا االخذ ببعض مبادى اقتصاد السوق 
 لكن بمالمح صينية ويمكن تحديدان التحوالت االقتصادية المشار الييا في

د الكمي وفق نموذج ذ باليات االقتصاالتحول نحو اقتصاد والسوق وتمثل ىذا االخ -8
 رأسمالية الدولة من حيث الضرائب والقروض 

                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
 ( المصدر السابق8)
 ( المصدر السابق7)

 

 الخارجي وتعديل نظام التسعير واقرار وتعميق سياسة االصالح الزراعيوالتبادل 

خمق المناطق االقتصادية الخاصة اذ دفعت الحكومة الصينية المركزية بنقميا وراء  -7
تعزيز نجاح تمك المناطق باعتبار ان نجاحيا من شانو جذب وتنشيط االستثمارات 
الخارجية وتحسين مناخ االستثمار والنيوض بالمناطق المجاورة وىنا ما نممسو بشكل 

 مباشر في تطوير انظمو الحكم 
ظيور القطاع الخاص والنمو القوي لمقطاع غير الحكومية بجانب المؤسسات  -3

الممموكة لمدولة اذ يمكن االشارة الى ان بدء حركة االصالح واالنتاج وظيور القطاع 
الخاص اقر بان انعقاد الدورة الثالثة لمجنة المركزية لمحزب الشيوعي الصيني عام 

سين مستوى المعيشة اذ تمثمت بيدف النيوظ بالقطاع الصناعي وتح 8439
توجياتيا في اقرار الالمركزية في صنع القرار داخل السمطة االدارية واخطار السوق 
بدور رئيسي في التخطيط ورسم السياسات االقتصادية واصالح نظام التسعير طبقا 
لنظام السوق ومع ىذا فاننا نوكد ان السياسات االصالحية في الصين مازالت تواجو 

 . (8)ت جمةصعوبا
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بعد فشل مرحمة االصالح االولى دخمت الصين المرحمة االصالحية الثانية بقيادة ))دينج شياو 
ومركزية الحزب الشيوعي وازالو بينج(( حيث حاولت ىذه القيادة الجديدة التخفيف من سيطرة 

واالنكماش الى االنفتاح االثار السيئة لمثورة الثقافية وكذلك المحاولة لمخروج بالصين من العزلة 
 .(8)الضرب واالستعداد لالندماج في التيار العالمي وكسر الحواجز مع العالم الخارجي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. كاظم جاسم نعمة, الصين في السياسية األسيوية بعد الحرب الباردة, الدار االكاديمية لمطباعة  (8)
 .890, ص7002والنشر, طرابمس, 

 .783ص8439, اكتوبر32سوسن حسين, الشعبية ورياح , مجمة السياسة الدولية, العدد  (7)

قامت التجربة الصينية وما انيط بيا من تحوالت واسعو النطاق في مجال االقتصادي والسياسي 
واالجتماعي عمى اساس فمسفة االصالح التي ارسى قواعدىا ينج شياو بينج تتمخص فمسفة 

د فأر( ىذا اطصدينج االصالحية باالتي )ليس الميم لون القطة ابيض ام اسود مادامت القطة ت
لصين الواقعية وااللية المحركة الدافعة لمتجربة الصينية في كافة االصالحات التي ىي فمسفة ا

يج وقد قصد بينج بذلك ان الصين )القطو( ليس الميم ان تنت 8423بدات بيا الصين منذ عام 
سمالي لكن الميم ان تصطاد التكنولوجية الضريبة ورؤوس الطريق االشتراكي والطريق الرأ

الصين اختيار طريق التنمية الذاتية وبناء االشتراكية ذات الخصائص . قررت (8)االموال
الصينية والعمل عمى استدامت التنمية بصورة ثابتو وتغير اليدف التنموي في الصين من 
التركيز عمى قطاع واحد الى االىتمام بالتنمية الشاممة فقد اعتادت الصين في السابق التركيز 

واىممت تحقيق التكامل بين القطاعات المختمفة مثل العموم عمى التنمية االقتصادية فقط 
( تغير 8431-8438والتكنولوجية ومستويات المعيشة ولكن منذ الخطة الخمسينية السادسة )

خارطة التنمية االقتصاد القومي الى خطة التنمية االقتصادية الشاممة وبذلك تحقق الدمج بين 
ية وفي الوقت ذاتو قرر الصين تكريس جيودىا لبناء التنمية االقتصادية والتنمية االجتماع

المجتمع االشتراكي كما تغيرت بؤره االىتمام الصيني من مجرد البحث عن معدل نمو اقتصادي 
معين والتركيز عمى  الكمية الز زيادة الفوائد االقتصادية واالىتمام بالنوعية وجعل اليدف 
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 .(7)تمبيو االحتياجات المادية المتزايدة لمشعب االساسي واالقتصادي واالجتماعي في الصين ىو
رغم نجاح الصين خالل العقود الثالثة الماضية في تحقيق معدالت مرتفعة من النمو 
االقتصادي في ضوء سياسة االنفتاح واالصالح االقتصادي التي تبعتيا البالد منذ اواخر 

 عن النجاح في المجال  السبعينات اال ان الحكومات الصينية لم تكن عمى القدر ذاتو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, 8441, 9حميد الجميمي, الصين والعيد االقتصادي الجديد, مجمة شؤون سياسية, السنة األولى, العدد  -8

 .839ص
الشيوعي, مجمة السياسية الدولية, د. محمد السيد سعيد, تحميل مقارن لتجارب االصالح في العالم  -7

 .874,ص8432, يوليو, 34العدد
االجتماعي حيث صاحب التحوالت االقتصادية التي اصبحت تعدد التنمية الصينية ككل 
وتشتمل ابرز تمك المشكالت في اتساع الفجوة بين الفقراء واالغنياء وبين المدن والريف وبين 

فحسب بل تخطت ر عمى التفاوت بالدخل وتوزيع الثروة المناطق المختمفة وىذه الفجوة لم تقتص
ذلك الى التفاوت في المستويات التعميمية والصحية وما صاحب ذلك من اضطرابات وقالقل 
اجتماعية استشراء الفساد في الصين يضاف لذلك التاثير التحوالت االقتصادية عمى بعض 

 . (8)الصين في الطبقات االجتماعية

خمقت عممية االصالح والنمو االقتصادي السريع في الصين مصالح جديدة ومراكزة قوة 
اقتصادية سعت الستغالل االوضاع الجديدة لصالحيا ويرجع ذلك بشكل كبير الى يتميز بو 
االقتصاد الصيني من اختالط بين قواعد اقتصاد السوق وسيطرة الدولة عمى االقتصاد, فالقطاع 

% من الناتج المحمي اإلجمالي حيث يسيطر عمى 31يزال يسيم بأكثر من العام الصيني ال 
الشركات الكبرى ويحتكر الصناعات الرئيسة مثل االعمال المصرفية وتوليد الطاقة كما تممك 
الدولة ما قيمتة عدة تريميونات من الدوالرات من األصول الثابتة وتتحكم في األسعار الرئيسية 

ر الفائدة وقد خمق ىذا الوضع ارضية خصبة لنمو الفساد خاصة اسعار األراضي وسع
باالضافة الى قصور النظام القانوني والقضائي خاصة عمى مستوى المحميات حيث يفتقر ىذا 
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النظام الى األستقاللية والكفاءة في المراقبة والمحاسبة وليذة االسباب بنشر الفساد في الصين 
 (7)في القطاعات التي ليا ارتباط بالدولة

 

                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              

 .93, المجمة7003يوليو,  823دد ع( السياسية الدولية, ال8)

(7 )Transparency Internationals Global Corruption Report.2007 

www.transparency.org 

 

في تسعينات القرن العشرين واجيت الصين تحديًا كبيرًا تمثل في الثورة التكنولوجيا والعممية 
والمنافسة االقتصادية في اطار العولمة االقتصادية والعمم, واذا كان خبراء الصين واختاصيوىا 

ذروتيا نياية القرن العشرين وبداية القرن الجديد فان عمى  يقدرون ان ىذة الثورة والمنافسة ستمبغ
الصين كما يرى ىؤالء الخبراء ان تواجة تحديات ىذه العولمة وايجاد موطئ  قدم ليا في 
المنافسة االقتصادية العالمية واذا لم تفعل ذلك فأنيا سوف تتخمف عن مواكبة التطورات في 

في موقع متأخر عن المنظومة االقتصادية العالمية وحتى مجالي االقتصاد والعمم والبقاء من ثم 
يمكن الوصول الى موقع متقدم في ىذه المنظومة كان عمى الصين امتالك اقتصاد قوي منافس 
القتصاديات الدول الصناعية والمتقدمة وتقميص الفجوة االقتصادية بينيما لذلك رمت الصين 

صادي واالنفتاح نحو الخارج لألستفادة من بنقميا كمة وركزت عمى سياستي االصالح االقت
  (8)المنافسة االقتصادية بين الواليات المتحدة واليابان
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د لية عدصالح سالم زرنوقة, الصين! التحول الداخمية والسياسية الخارجية, مجمة السياسية الدو  (8)
 8443, ابريل 837

 

 الخاتمة : 

تغٌٌر األهمٌة النسبٌة لقضاٌا السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة تجاه  ًعامال ف ًكان التغٌر الدول

زٌادة األهمٌة لبعض القضاٌا على غٌرها ، وعلى  ًالوالٌات المتحدة ، حٌث أصبح عامال ف

تزاٌد أهمٌة حقوق اإلنسان فً السٌاسة الخارجً  ًعامال ف ًسبٌل المثال كان التغٌر الدول

الصٌنٌة تجاه الوالٌات المتحدة للتأثٌر الغٌر مباشر لهذا العامل على السٌاسة الخارجٌة 

 الصٌنٌة.

 االستنتاجات : 

توجهات تعامل الصٌن مع قضاٌا سٌاستها تجاه الوالٌات  ًحدثت بعض التغٌرات ف -٦

 ًوضع القوى االقتصادٌة ف ًالمتحدة ، ففٌما ٌتعلق بالقضاٌا االقتصادٌة أدى التغٌر ف

دافعا ألن  ًاالقتصاد الدول ًأن أصبحت الوالٌات المتحدة القوة الكبرى ف ًالنظام الدول

 . يالمجال االقتصاد ًف وباألخصحدة تتجه الصٌن لتحسٌن عالقاتها مع الوالٌات المت

تغٌرات تعامل الصٌن مع القضاٌا االقتصادٌة أحد أبعاده حٌث قدمت  ًكما حدثت ف -2

الصٌن تنازالت للوالٌات المتحدة قد فٌما ٌتعلق بقضٌة انضمامها لمنظمة التجارة 

تحتله  المتقدم الذى يالعالمٌة وقضاٌا الملكٌة الفكرٌة نتٌجة إلدراكا الوضع االقتصاد

خالل  ًالمجتمع الدول ًالوالٌات المتحدة بعد الحرب الباردة ، ودور الوالٌات المتحدة ف

هذه المرحلة بما ٌمكن من خالله تحقٌق األهداف االقتصادٌة الصٌن ومنها انضمامها 

 لمنظمة التجارة الدولٌة .  

لباردة هو أن الصٌن أما بالنسبة للقضاٌا األمنٌة فقد كان أهم أبعاد التغٌر بعد الحرب ا -2

 ًمنطقة شرق آسٌا بعد انهٌار االتحاد السوفٌٌت ًأعطت األهمٌة الكبرى لتحقٌق األمن ف



27 
 

السٌاستٌن األمرٌكٌة والصٌنٌة بشأن  ًوأدى ذلك التطور لبروز اختالفات أساسٌة ف

شرق آسٌا ، كما كان من نتٌجة تفوق القوة العسكرٌة األمرٌكٌة بعد  ًالقضاٌا األمنٌة ف

مواجهة التفوق  ًف ًالنسب يرب الخلٌج الثانٌة أن أدركت الصٌن تخلفها العسكرح

للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مما كان دافعا رئٌسٌا الهتمامها بتطوٌر قوتها  يالعسكر

أدت إلى حدوث االختالفات بٌن السٌاستٌن األمرٌكٌة  ًالعسكرٌة وذلك أحد العوامل الت

 .  والصٌنٌة بعد الحرب الباردة

 التوصٌات : 

بناء قنوات االتصال مع القوى الفاعلة والمؤثرة على السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة ،  ًالتوسع ف

بشكل  -للصٌن وسٌاستها الخارجٌة  ًبما ٌمكن معه فهم توجهاتها ، ورؤاها تجاه الدور العالم

على وجه الخصوص . كما نوصً  بالمتابعة الدقٌقة  -وسٌاستها تجاه الشرق األوسط  -عام 

ومقوماتها ومدى وطبٌعة انعكاس  ًالنظام الدول ًأبعاد قوة الصٌن ف ًوالمستمرة للتطور ف

 وسٌاستها الخارجٌة . ًذلك على دورها العالم

 المصادر : 

 كرٌم القران ال 

 الكتب : 

  ، ٦٩9٩األنظمة السٌاسٌة والدستورٌة المقارنة ،العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 

  ، اٌفان مٌدٌروس وم ، تاٌلو فراضٌل دبلوماسٌة الصٌن الجدٌدة فً مٌدٌروس

 وبلومنشال ، السٌاسة الصٌنٌة فً الشرق االوسط ،

  ون سياسية, السنة األولى, حميد الجميمي, الصين والعيد االقتصادي الجديد, مجمة شؤ
 ,.8441, 9العدد

  خالد المهدي ، الموقع التارٌخً للثورة الصٌنة والمواقع النظري الماوتسً تونغ
 ٦29١، 9/8/200٢،الحوار المتمدن العدد 

  ,"د. خالد , حمورابي, الصين والصعود الى القمة "تأمالت في نمودج تنوي فريد
77/88/7088 

  ، د. علً سٌد النقر ، السٌاسة الخارجٌة للصٌن وخالفاتها بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

  200٩الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب 
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  د. كاظم جاسم نعمة, الصين في السياسية األسيوية بعد الحرب الباردة, الدار االكاديمية
 ,.7002لمطباعة والنشر, طرابمس, 

  مقارن لتجارب االصالح في العالم الشيوعي, مجمة د. محمد السيد سعيد, تحميل
 8432, يوليو, 34السياسية الدولية, العدد

  رتشارد كبرت كراوس ، الثورة الثقافٌة الصٌنٌة ترجمة شٌماء طه الزٌدي ، الطبعة

 ،  20٦9االولى ، مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة ،القاهرة ، 

 8439, اكتوبر32الدولية, العدد  سوسن حسين, الشعبية ورياح , مجمة السياسة 

  93, المجمة7003يوليو,  823السياسية الدولية, العدد. 
  200٦شوقً جالل ، التجربة والتحدي ، سلسلة قرأ ، دار المعارف ، القاهرة) 

  صالح سالم زرنوقة, الصين! التحول الداخمية والسياسية الخارجية, مجمة السياسية
 8443, ابريل 837الدولية عدد 

 بد القادر محمد فهمً ، دور الصٌن فً البنٌة الهكالٌة للنظام الدولً ، دراسات ع

 (2000استراتٌجٌة ) ابو ظبً مركز االمارات الدراسات االستراتٌجٌة 

  عبد الكرٌم المحسن ، البرغماتٌة فً النهضة الصٌنٌة المعاصرة ، مجلة العصور
 االلكترونٌة المعصارة ،

 العدد  99مح نظام عالمً جدٌد (( السٌاسة الدولٌة النة كارن بو الخبر ))اسٌا ومال ،
 99)كانون الثانً /ٌناٌر ( ، ص  ٦82

 ، المجلد الرابع،.٦٩99ماوتسً توقع ، الوضع الراهن ومهماتنا، 

  ماوتسً تونغ ، مؤلفات ،ماوتسً تونغ الممتازة ، المجلد الثالث بكٌف دار النشر
 ٦٩90باللغات األجنٌة 

 ٌومٌة مجلة الصٌن ال      copy the best traders and make 
money://bit.iy//fxzuiu 

  محمد خٌر الوادي ، تجارب الصٌن من التطرق الى االعتدال ، الطبقة االولى ،دار

 ، 2008الفارابً،بٌروت ،

  ٩/9/200٩احٌاء ذكرى الثورة الثقافٌة فً الصٌن ،بً بً سً ، تارٌخ  

  ًعامأ (( ١0انظر مداخلة علً الدٌن هالل فً ))ندوة الصٌن والعرب ف<htip:// 

Arabic china org.ch/ china –arab/txt/2009-10/26/ contet187,9911 

2.htm7 
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