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 الشكر والتقدٌر

انطالقا من العرفان بالجمٌل فانه لٌسرنً ولٌثلج صدري ان اتقدم بالشكر 

تنان واالمتنان الى هللا سبحانه وتعالى الكمالً هذا العمل فاننً اتقدم بالشكر واالم

الى استاذي ومشرف البحث ) د . عماد مؤٌد جاسم  ( الذي ساعدنً من خالل 

توجٌهاته القٌمة وكذلك اخص بالشكر والتقدٌر اساتذتً وزمالئً فً قسم العلوم 

 السٌاسٌة  .
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 االهداء

 الى البلسم الذي ٌداوي جروحنا ...

 الى من ربٌانً صغٌرا...                

 الى من احببنا ولن ننسا... الى ابً وامً  

 ذٌن وقفو بجانبً طٌلة السنٌن الماضٌة الى اشقائً ال                 

 الى اصدقائً الذٌن دعمونً وساندونً خالل دراستً 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث سمٌر قٌس حمٌد



 االهداء

 الى البلسم الذي ٌداوي جروحنا ...

 الى من ربٌانً صغٌرا...                

 الى من احببنا ولن ننسا... الى ابً وامً  

 قائً الذٌن وقفو بجانبً طٌلة السنٌن الماضٌة الى اش                 

 الى اصدقائً الذٌن دعمونً وساندونً خالل دراستً 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث سمٌر قٌس حمٌد



 المقدمة.

باعتبار انيا جمعت ما بين تعد التجربة الصينية في السياسة واالقتصاد تجربة فريدة من نوعيا  

نقيضين ىما الفكر الشيوعي القائم عمى حكم الحزب الواحد واالنفتاح االقتصادي الرأسمالي المستوحى من 

التجربة الميبرالية الغربية، ولعل ىذا ىو مصدر الغرابة في ىذا اإلنموذج السياسي الذي استطاع التوفيق 

من  9191ة ومنذ تأسيس الجميورية الشيوعية فييا عام بينيما بحيث تمكنت الصين خالل سنوات طويم

شكل واضح عمى القوة السياسية بتحقيق تغيرات كبيرة في مستوى التنمية االقتصادية وىو ما أنعكس 

الدولية لمصين بحيث باتت ليا مكانة دولية مرموقة في مصاف الدول الكبرى حتى ان الدراسات 

القتصاد رقم واحد عمى مستوى العالم خالل السنوات القادمة وىو ما تحول الصين الى اب تتوقعالمستقبمية 

 يعني تفوقيا عمى الواليات المتحدة واليابان. 

ان التجربة الصينية تستمد أىميتيا من طبيعة التحوالت التي مرت بيا خالل القرن العشرين  

حاول االرتقاء بالصين من  الذي وتحديدًا خالل حكم الرئيس المؤسس لمصين الشيوعية )ماو تسي تونج(

دولة نامية ومجتمع زراعي بدائي كانت تحكمو العالقات االقطاعية الى دولة صناعية قادرة عمى منافسة 

الدول الكبرى في السياسية الدولية آنذاك وباألخص الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتيـي وعمى الرغم من 

اح بالكامل، لكنو عمى األقل استطاع النيوض بالصين أن محاوالت الرئيس )ماو( لم يكتب ليا النج

أن الرئيس )دنج شياو بنج( واستقطاب بين العمالقين آنذاك، إال  عسكريًا وسياسيًا إذ جعميا موضع تنازع

كان موفقًا اكثر في اعادة تعريف الرؤية الصينية لمعالم ولنفسيا وىو ما مكنو من ادخال تغيرات جذرية 

لصينية ومن ىم االصدقاء واالعداء وما ىي الوسائل الكفيمة بتحقيق أىداف السياسة في االيديولوجيا ا

وتبني االنفتاح االيجابي  9191وعميو كانت التجربة الجديدة التي اعتمدتيا الصين ومنذ العام  الصينية

 االقتصادي عمى العالم الخارجي كان لو بالغ االثر في بناء قوة الدولة الصينية. 
 



 بحث. أىمية ال

يكتسب البحث اىميتو في سعيو لمتعرف عمى االسباب التي دفعت بالصين الى تبني سياسة  

ىذه  مساوئ العزلة وما ىي االثار السمبية التي سببتيا ىذه السياسة وكيف ان الصين فيما بعد أدركت

ف التي تمتعت عمى التكيقدرة ال يشير إلىاالثار وعممت عمى تغييرىا من خالل تبني سياسة جديدة وىو 

  بيا السياسة الخارجية الصينية في التعاطي مع متغيرات السياسة الدولية والبيئة الداخمية. 

 

 إشكالية البحث. 

تتمثل اشكالية البحث في التعرف عمى االجابة لسؤال مركزي ىو : لماذا اختارت الصين لنفسيا  

من وراء ىذه السياسة ؟، وكيف أدركت  خيار العزلة ؟، وما ىي االىداف التي كانت تسعى لتحقيقيا

 الصين فيما بعد فشل ىذا الخيار في تحقيق االىداف المقصودة. 
 

 فرضية البحث. 

يستند البحث الى فرضية أساسية قواميا " أن العزلة في السياسة الخارجية ألي دولة تؤدي الى  

الدول المعزلة ذاتيًا ال تستطيع بناء  نتائج سمبية بحكم ان طبيعة النظام الدولي قائم عمى التفاعل، وأن

 مكانة دولية لنفسيا " . 

 ىيكمية البحث. 

انقسم البحث الى ثالث مباحث، حيث تطرق المبحث األول الى تحديد ما ىو المقصود بالعزلة  

الدولية وكيف يمكن لطبيعة النظام الدولي وخصائصو ان يؤثر في تبني الدولة لخيار العزلة، أما المبحث 

ثاني فتناول قرار الصين بتبني العزلة الخارجية كوسيمة العادة البناء من الداخل فضاًل عن توضيح ال



االثار السمبية التي سببيا ىذا القرار عمى االقتصاد الصيني والمجتمع ككل، أما المبحث الثالث فتناولنا 

كوسيمة لتدعيم عالقاتيا مع  فيو تخمي الصين عن قرار العزلة الخارجية وتبني سياسة االنفتاح الخارجي

 العالم وأعادة بناء االقتصاد الوطني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .العزلة الدولية وتأثرىا بطبيعة النظام الدوليالمبحث األول: 

 . المطمب األول: مفيوم العزلة الدولية

  

نغالق، اال المعنى األشير من معاني العزلة، واألكثر تداواًل ىو ما يأتي مرادفًا لمعاني لعل

تقمص عالقات تشير العزلة إلى  وىي بيذا المعنى ،عن مسرح العالقات الدولية واألحادية، واالنقطاع

ه ذلك من مع ما يجر  أما طواعية أو رغمًا عنيا يرىا من الدول والمؤسسات الدوليةالدول المعزولة بغ

والعزلة بيذا  ،ية و غيرىاعن المضار االقتصادية والثقاف مخاطر عمى ىيبة الدولة، ووجودىا، فضالً 

وىذا الوضع بالتأكيد  ،متعددة من تكامل وتعددية وانفتاحالتوصيف نقيضة التفاعالت الدولية، بمظاىرىا ال

ُة الدول بقدرتيا عمى ي كيان سياسي، فضاًل عن أية دولة ولطالما قيست قو خالف الوضع الطبيعي أل

فمم يكن وليذا  المشكالت واألَزَمات في العالم يا في حلومدى مشاركت  لتأثير في مجمل العالقات الدوليةا

عمى  ا الفكرية لتعزيز نفوذىاوقوتي وماسيةمعجبًا أن تحشد الدول طاقاِتيا، وأن تستنفر أدواتيا الديب

 أصدقائيا وتقميل أعدائيا، أو تحييد من من خالل زيادةالمستوى الجغرافي، وفي اتجاه العالقات اإليجابية 

 العالم يؤلبلعام ألف حساب، وال تسمح بأن كسبو منيم، وىي من أجل ذلك تحسب لمرأي ا لم تنجح في

كما ىو شأن الواليات المتحدة اليوم. ولعل عالم اليوم  ة القوةضدىا، حتى لو كانت من طراز الدول الفائق

يكون أقل تقباًل الذي تسوده مفاىيم العولمة والعالمية والكونية والتجانس واختصار المسافات المكانية 

 (. 1الدولية ) واحتمااًل لفكرة العزلة
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ز بيا العالم منذ القدم. بيد أن مجموعة متعددة المضامين لتغيير ظاىرة تمياومن المعموم أن 

ولية أدت، منذ نياية القرن الماضي، إلى أن تضحى ىذه الظاىرة غير مسبوقة في سرعتيا وتأثيرىا وشم

ومن نافل القول إن أنماط التفكير والتخطيط السابقة لمرحمة ما قبل انتياء  ،تحدياتيا وانفتاح نياياتيا

الحرب الباردة لم تعد قادرة عمى التعامل بكفاءة مع معطيات عالم يتغير عمى نحو سريع. لذلك لم تتردد 

فعل  بعض الدول في إجراء مراجعة شاممة لسياساتيا الخارجية والرؤى والتوّجيات المرتبطة بيا، في سياق

 .سياسي يريد االستمرار في أن يكون مؤثرا وبالتالي ناجحاً 

الصين تقدم أنموذجا لمثل ىذه المراجعة، فسياستيا الخارجية شيدت خالل الفترة بين أعوام إن 

فمن توجو االعتماد عمى االتحاد السوفييتي السابق  ،عممية إعادة ىيكمة مستمرة 1977و 1949

-1971(، ثم تبني العزلة النسبية )1971-1961ماد عمى الذات )( إلى توجو االعت1949-1961)

بعد ذلك اتبعت سياسة االنفتاح السياسي الخارجي الشامل منذ انعقاد المؤتمر العاشر لمحزب  ،(1977

. وقد كان ىذا التوجو األخير محصمة لتأثير مدخالت ىيكمية أّثرت 1977الشيوعي الصيني في عام 

 الداخمي والخارجي. آنذاك في الواقع الصيني

ويبرىن المثال الصيني عمى فرضية تؤكد أن السياسة الخارجية إلحدى الدول تعد انعكاسا لنوعية 

كما أنو يؤكد عمى أن الدول ال تتردد في  ،المعطيات التي تشكل واقعيا الداخمي والخارجي في زمان محدد

ىذا التحول سيفضي إلى تحقيق ما اختيار التحول من توجو محدد إلى آخر مختمف عندما تدرك أن 

تصبو إليو من أىداف، أو عمى األقل يسّيل عمييا ذلك. فالصين لم تذىب إلى تبني خيار االنفتاح عمى 



إلى مصاف  العالم إال عندما أدركت أن مخرجات ىذا الخيار ىي التي ستساعدىا عمى االرتقاء والوصول

 .(1) باتجاه تحقيق ىذا اليدف تسير ، ويبدو أنيا فعالً القوى الدولية الكبرى

 

 طبيعة النظام الدولي وأثره في سياسة العزلة الصينية. المطمب الثاني: 

 

تعد السياسة الخارجية بمثابة ُمخرج أدائي إلدراك صناع القرار لطبيعة التحوالت والتغييرات سواء 

مصممة لكيفية التعامل مع ىذه في البيئة الداخمية أو الخارجية، بحيث تكون إتجاىات السياسة الخارجية 

التغييرات والسعي إلستثمار الفرص التي تنطوي عمييا أو مواجية التحديات التي تفرضيا، إذ يرى إستاذ 

السياسة الخارجية )تشارلز ىيرمان( إن معظم التغير في السياسة الخارجية ينتج عن إدراك قادة الحكومة 

لية والنظام الدولي، وبشكل أكثر تحديدًا أن التغييرات في النظام لبعض التغيير أو المبادأة في البيئة الدو 

الدولي اإلقتصادي والسياسي تشكل محددات ميمة لمتغيير في السياسة الخارجية ولكن صناع القرار 

 (.     2يمكن أن يفكروا في ىذه التغييرات ويستجيبوا ليا في الحال أو بعد المعاناة من عواقب دراماتيكية )

لمعموم أن التغييرات التي تحدث في ىيكمية النظام الدولي والتي يقصد بيا " توزيع القدرات ومن ا

والموارد اإلقتصادية والعسكرية في ىذا النظام وبالتالي ترتيب الوحدات المكونة لو بالنسبة لبعضيا 

يا في السيطرة البعض، ىذا التوزيع لو إنعكاس عمى سموك الوحدات الدولية وقدرة إحداىا أو البعض من
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(، فضاًل عن أن التغييرات التي تمس أيضًا طبيعة ومضمون 9عمى توجيات الفاعمين اآلخرين " )

المنظومة الدولية تنعكس تأثيراتيا عمى ادوات السياسة الخارجية وحتى عمى عممية صنعيا، فمن المسمم 

إلقتصادي وتراجع أىمية األداة بو ان التغييرات في النظام الدولي قد إرتبطت بتزايد أىمية العامل ا

العسكرية كأداة لمسياسة الخارجية في مجال إدارة التفاعالت السياسية الدولية، بحيث أصبح من الواضح 

أن القوة اإلقتصادية باتت الدعامة الحقيقية لمقدرة القومية في عالم ما بعد الحرب الباردة األمر الذي 

اإلندفاع في مجال سباق التسمح وتوجيو المزيد من اإلىتمام  إستمزم من الدول ضرورة التخفيف من حدة

إلى جيود التنمية اإلقتصادية، كذلك أدركت غالبية الدول أن األداة اإلقتصادية سوف تكون األداة الرئيسة 

 (.  2)السنوات المقبمة الفاعمة واألكثر تأثيرًا في العالقات الدولية خالل 

مثمما  عالقات الصين مع دول العالمالدولية عمى التأثير في  وعمى ىذا األساس عممت المتغيرات

أثرىا في إعادة رسم وتوجيو السياسة  أثرت بدورىا عمى قرارات الصين الخارجية، إذ كان ليذه المتغيرات

 النظر إلى النظام الدولي وطبيعة الدور العالمي وتوزيع مراكز القوة.   الصينية وكيفية الخارجية 

األميركية بالعداء  –( اتسمت العالقات الصينية 9191ة الصين الشعبية عام )منذ نشوء دول

الشديد المتبادل كون أن واشنطن لم تعترف بالصين كدولة وساندت )تايوان( بالضد من الوطن األم، 

كذلك إستخدمت الواليات المتحدة حق )النقض( في مجمس األمن بالضد من عضوية الصين في األمم 

ت دون أن تشغل مقعدىا الدائم في مجمس األمن فضاًل عن المعاىدات األمنية والدفاعية المتحدة وحال

التي ربطت دول عدة من جنوب شرق آسيا بالواليات المتحدة وكانت في جزء منيا تيدف إلى تطويق 
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(، وكان ليذا القيد االميركي عمى حركة السياسة الخارجية الصينية أن إتجيت بكين 9وعزل الصين )

قوية عالقاتيا مع اإلتحاد السوفيتي لوجود المشتركات األيديولوجية، فعندما إشتدت الحرب الباردة في لت

بداية الخمسينيات أعمن الرئيس )ماو تسي تونغ( حتمية تحالف الصين مع الصديق السوفيتي لمواجية 

د السوفيتي"، وبناء عميو )إمبرياليي الغرب( بالقول " أن الصين سوف تنحاز إلى جانب واحد بإتجاه اإلتحا

( عامًا وموجية في المقام األول 01( مدتيا )9191وقعت الدولتان إتفاقية صداقة وتعاون في شباط عام )

 (.  2ضد الواليات المتحدة )

عتمدت بشكل كبير عمى مساعداتو   وتبنت الصين المفيوم السوفيتي لمنظام ثنائي القطبية وا 

رجية الصينية تحركيا نوازع العداء تجاه الواليات المتحدة من جية اإلقتصادية وباتت السياسة الخا

 – 9191والروابط الوثيقة مع اإلتحاد السوفيتي من جية ثانية بدليل أنو عند وقوع الحرب الكورية )

( إتخذت الصين موقفًا مؤيدًا لمسوفيت وشاركت بجيدىا في دعم كوريا الشمالية تمقائيًا دون تردد، 9190

ير المحممين إن الحرب الكورية وقعت في وقت لم تكن فيو الصين قد أخذت الوقت الكافي وليذا يش

حتالل تايون  لصياغة سياسة خارجية واضحة بحيث إنجرفت لمحرب الكورية بتأثير العداء األميركي ليا وا 

تكن قد وقعت من ناحية وبتأثير صداقة اإلتحاد السوفيتي ومعاونتو المادية من ناحية أخرى، وربما لو لم 

 (.   0األميركية ) –الحرب الكورية ألختمفت االمور بالنسبة لمعالقات الصينية 
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وكان إلزدياد الجيود السياسية االميركية الرامية لعزل الصين والتي إبتدأت بعقد المعاىدة األمنية  

نسا التي إنسحبت ( ومن ثم تولي مسؤولية الحرب في اليند الصينية بداًل من فر 9199مع اليابان عام )

ستمرار الدوريات التي يقوم بيا اإلسطول األميركي السابع في  وبعدىا تشكيل حمف جنوب شرق آسيا وا 

مضايق تايوان، كان ليذه الجيود أن ألقت الصين بثقميا في بناء عالقة وطيدة مع اإلتحاد السوفيتي 

 الياباني في شرق آسيا.  –ف األميركي السوفيتي يراد بو موازنة التحال –بحيث بدا أن التحالف الصيني 

إال أن الخالفات بين الشريكين الصيني والسوفيتي حول كيفية سداد أثمان القروض والمعدات  

العسكرية والتي بدأت في عيد )ستالين( قد وصمت ذروتيا في عيد )خروتشيف( الذي ألقى خطابًا عام 

لحرب والعنف في اإلنتقال إلى اإلشتراكية فضاًل عن ( إنتقد فيو سياسات سمفو مبينًا عدم حتمية ا9191)

( في إشارة Peaceful Coexistence –أن )خروتشيف( طرح مفيومو الخاص عن )التعايش السممي 

منو إلى إمكانية التعايش بين النظامين الرأسمالي والشيوعي ومن ثم تبعيا )خروتشيف( بزيارة إلى 

لتطبيق، وىو ما كان يتناقض مع الرؤية التي يؤمن بيا ( لوضع سياستو موضع ا9191واشنطن عام )

الرئيس )ماو تسي تونغ( بخصوص إستمرارية العنف لتحقيق المجتمع اإلشتراكي خصوصًا وأن ىذا 

األميركي سوف يكون عمى حساب الصين التي ستترك لوحدىا  –األخير بدأ يؤمن أن اإلنفراج السوفيتي 

 ن ربطت مصيرىا بالتحالف مع السوفيت الذين لم يترددوا بالتخمي عنيافي مواجية الواليات المتحدة بعد أ

(1 .) 

كانت المواضيع التي سببت الخالف بين الطرفين متعددة إال أن أكثرىا أىمية كان موضوع سعي  

الصين إلنتاج قنبمة ذرية مستقمة وىو ما لم يحظى بتأييد سوفيتي قوي رغبة في إبقاء الصين تحت المظمة 

ة السوفيتية، األمر الذي دفع الرئيس )ماو( الى نشر مقالة في صحيفة )العمم األحمر( بداية عام النووي
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 –تنطق بالمرارة وتصب جام غضبيا عمى السوفيت الذين وصفيم بالـ)التحريفيين الجدد  9111

Revisionistsتمرار ( متيمًا أياىم بالتخمي عن أفكار )لينين( وفي ذات الوقت مؤكدًا عمى ضرورة إس

 . (9)الصراع الطبقي وليس التعايش السممي وكان رد السوفيت قد تمثل بسحب كافة الخبراء من الصين
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 المبحث الثاني السياسة الصينية وقرار العزلة الخارجية.

 

قد تأثرت بدرجة كبيرة  آنذاكمما الشك فيو أن السياسة الخارجية الصينية تجاه اإلتحاد السوفيتي 

االميركية، فيذه األخيرة كان ليا دور في تشكيل محددات العالقات  –مضامين العالقات الصينية  بطبيعة

سواء في فترة التحالف األيديولوجي أو في فترة اإلفتراق والعداء، خصوصًا وأن  السوفيتية –الصينية 

تشكيل أنساق القوة  الواليات المتحدة كقوة عظمى كانت أحد دعائم النظام ثنائي القطبية الذي ساىم في

اسة الخارجية لمدول والعالقة بين دول العالم وىو ما يؤكد دور ىيكمية النظام في تحديد إتجاىات السي

 األقل مرتبة. 

( والتي 9191 – 9111كان لمثورة الثقافية التي أطمقيا الرئيس )ماو( والتي إمتدت لمفترة ) 

ت األجنبية وقطع كافة العالقات العممية مع دول تمخصت في سحب كافة الطمبة الصينيين من الجامعا

العالم وتولي )الحرس األحمر( مسؤولية التثقيف الثوري لمشارع الصيني، كان ليذه الثورة أن عممت عمى 

عزل الصين عن محيطيا الخارجي بحيث تراجعت عالقاتيا مع اإلتحاد السوفيتي الى أدنى مستوى لو 

 (. 9111ية المسمحة في آذار )خصوصًا مع بدأ المواجيات الحدود

( كان قد إعجب بالمشاريع 9191بعد عودة )ماو تسي تونغ( من زيارة لإلتحاد السوفيتي عام )

الصناعية العمالقة التي شاىدىا ىناك، فعقد العزم عمى تحديث المجتمع الصيني بتطوير الزراعة 

( والتي تنص عمى العمل The Great Leap Forward –والصناعة فأطمق حممة )القفزة الكبرى لألمام 

بشكل مضاعف وشاق في الحقول واألرياف ومناجم الفحم والتعدين لمدة ثالث سنوات من أجل نقل 

الصين إلى مصاف األتحاد السوفيتي، إال أن ىذه الحممة لم تؤتي ثمارىا المرجوة بسبب من أن المجتمع 

قيصرية التي كانت تممك قاعدة صناعية جيدة الصيني بطبيعتو مجتمع زراعي ريفي وليس مثل روسيا ال

قبل الثورة البمشفية، إال أن الزعيم )ماو( لم يدرك ىذا األمر وتصور أن السبب يكمن في وجود األفكار 



البرجوازية التي تعيق حممتو، فأطمق مشروعو )الثورة الثقافية( والتي تمثمت بإرسال أساتذة الجامعات لمعمل 

مق الجامعات وتدمير كافة الرموز البرجوازية فضاًل عن تولي )الحرس األحمر( في الحقول الزراعية وغ

ميمة التثقيف بالكتابة عمى الجدران والحوائط في المدن والقرى، فضاًل عما تضمنتو ىذه الثورة من قطع 

ين لمروابط الثقافية والعممية مع العالم الخارجي، وكان )ماو( يعتقد أن العزلة التي ستفرض عمى الص

ستساعد الشعب في تشكيل وعيو باليوية والذات الصينية األمر الذي يتيح لو بناء إمكاناتو وقدراتو 

 (. 1) وبعد ثورة )الميجي(بالطريقة ذاتيا التي عاشتيا اليابان إثناء 

( التــي كانــت عبــارة عــن حممــة 1966-1976مــا يســمى بــالثورة الثقافيــة ))ماوتســي تونــغ( أطمــق 

عــادة بنــاء المجتمــع الصــيني عمــى سياســية إلزالــة خصــ ، وقــد ســبق وفــق قالــب ثــوري جديــدومو السياســيين وا 

( وبعـد الفشـل الـذي 1960ففـي عـام )إطـالق ىـذه الثـورة بعـض مظـاىر الفشـل فـي تحقيـق بـرامج سياسـية، 

 The Greatوىــو القفــزة العظيمــة لألمــام ) (لمــاو)منـي بــو البرنــامج االقتصــادي واالجتمــاعي الراديكــالي 

Leap Forward ( بدأ المعتدلون في القيادة الشـيوعية مـن أمثـال )ليـو شـاوكي ودينـغ أكسـياوبنغ( بتطبيـق

منـــاىج أكثـــر عقالنيـــة فـــي التغييـــر مـــن خـــالل اعتمـــاد الطريقـــة التدرجيـــة فـــي التنميـــة االقتصـــادية والتنظـــيم 

ــــة مظــــاىر ــــب ازال ــــي الصــــين يتطم ــــد ان التغييــــر االجتمــــاعي ف ــــة  االجتمــــاعي، أمــــا )مــــاو( فاعتق البرجوازي

 والبيروقراطية القديمة التي ما تزال تسيطر عمى المجتمع في الصين. 

( النتقـاد البرجوازيـة فـي المجتمـع وكـان 1966ليذا خول )ماو( الصحف الصينية في يونيو عـام )

ســـماه  ىـــذا اعـــالن بدايـــة الثـــورة الثقافيـــة، ترافـــق مـــع دعـــوة )مـــاو( لمشـــعب الصـــيني ألن يقـــوم بتحطـــيم مـــا

القديمــة(،  دماء األربعــة( وىــي )األفكــار القديمــة والثقافــة القديمــة والعــادات القديمــة واألعــراف والتقاليــدبـــ)الق
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بانتقــاد  وعمــد الطــالب بإيعــاز مــن )مــاو( نفســو إلــى تشــكيل فــرق ســميت بـــ)الحرس االحمــر( والتــي بــدأت

قفــين وغيــرىم، وبقيــت ومياجمــة كــل مــا يرمــز لــو بالبرجوازيــة مــن معممــين وأســاتذة ورؤوســاء جامعــات ومث

( وعمــت الفوضــى كامــل الــبالد إذ حطــم )الحــرس 1966-1969المــدارس والجامعــات مغمقــة لممــدة مــن )

األحمــر( المعابــد واألعمــال الفنيــة والكتــب وكــل مــا يرمــز الــى ثقافــة أجنبيــة أو غربيــة، واضــطيد الفنــانين 

(، كمـا جمسـات التـي سـميت بــ)جمسات الكفـاحوالكتاب والمثقفين وتعرضوا لالذالل والضرب الجسـدي فـي ال

اجبر العديد منيم عمـى تأديـة أعمـال وضـيعة، ومـن ثـم أصـبحت كامـل الـبالد تحـت سـيطرة جـيش التحريـر 

 (.1) (PLAالشعبي )

وكان من آثار التغيير الثقافي الذي أحدثو )مـاو( أن عمـد الـى نفـي التقنيـين والمثقفـين والمحتـرفين  

أعمال شاقة، أما أبناء الفالحـين والعمـال فقـد أحضـروا الـى المـدن الحضـرية لدراسـة  كافة إلى الريف لتأدية

 .  (2) )ماو( الثورية أعمال

كان ليذه السياسات التي اتبعيا )ماو( اثار سمبية جسيمة عمـى االقتصـاد الصـيني وحتـى السياسـة 

من الفوضى والعنف عمى االقتصاد بعشر سنوات بالثورة الثقافية انعكس ىذا التغيير المتمثل الخارجية، إذ 

الـــذي تراجـــع بشـــكل كبيـــر كمـــا أن العزلـــة الذاتيـــة ومحاربـــة كـــل مـــا ىـــو أجنبـــي أدى إلـــى عـــزوف  الصـــيني

صـاديات االستثمارات عن دخول الصين التي شيدت حقبة سيئة من الركود في الوقت الـذي ارتقـت فيـو اقت

ايوان، كمـا حـرم جيـل كامـل مـن الشـباب الصـيني مـن الجنوبية وكذلك ماليزيا وت آسيا مثل سنغافورة وكوريا

تمقي التعميم إذ عمقت امتحانات الدخول إلى الكمية منذ بداية )الثورة الثقافية( ولم يعاد العمل بيا حتى عام 

(1977) .  
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 المبحث الثالث: التخمي عن سياسة العزلة وتبني االنفتاح الخارجي.

  

لوث العالقة )الصين، الواليات المتحدة واإلتحاد السوفيتي( كان عقد السبعينيات نقطة تحول في ثا 

إذ بدأ اإلنفراج النسبي في العالقة بين بكين وواشنطن عمى إثر الزيارة السرية التي قام بيا وزير الخارجية 

األميركي أنذاك )ىنري كيسنجر( ومن ثم تبعتيا زيارة الرئيس )ريتشارد نيسكون( والتي حققت تقدم بالغ 

فاق عمى جممة أمور مثل إحترام النظام السياسي لكل بمد وعدم التدخل في الشؤون الداخمية فضاًل باإلت

عن السماح بالتعامالت التجارية بشكل متبادل، واألكثر أىمية أن ىذه الزيارة كانت بداية اإلعتراف 

عادة مقعدىا الدائم في مجمس األمن لشغمو من جديد، وقد وجد ا لصينيين في ىذا األميركي بالصين وا 

التطور بداية الدخول لمنظام الدولي كقوة كبرى خصوصًا وأن السياسة اإلقميمية في شرق آسيا باتت 

تتشكل عمى ثالث أضمع إستراتيجية، ولم يكن دوافع ىذا التطور ببعيد عن أذىان القيادة الصينية، 

تحاد السوفيتي مثمما أستخدم السوفيت فاإلنفتاح األميركي كان يراد بو إستخدام الصين لمحد من ىيمنة اإل

 –(، األمر الذي ترتب عميو بقاء العالقات الصينية 1الصين ذاتيا إلقالق األميركيين في المنطقة )

 السوفيتية ضمن حالة الركود السياسي.  

 Threeوبشكل عام يمكن القول، أن السياسة الخارجية الصينية مرت بثالث مراحل ميمة )

Phases) :وتمثمت  9191والتي تمت تأسيس جميورية الصين الشعبية بعد عام  ة االولىالمرحم

المرحمة باإلعتماد الكمي عمى اإلتحاد السوفيتي والتحالف معو في مواجية الغرب والواليات المتحدة، 

ة وجاءت بعد بروز الخالفات األيديولوجية مع السوفيت وبداية تطبيع العالقات مع الواليات المتحد الثانية

وحصول الصين عمى مقعدىا الدائم في مجمس األمن في بداية السبعينيات ورفض الصين لمييمنة 
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فبدأت بتبني التفكير البراغماتي مع تولي الرئيس )دينج شياو بنج( مقاليد  المرحمة الثالثةالسوفيتية، أما 

عتماد سياسة الباب المفتوح 9199السمطة في عام ) وتحقيق التنمية وكانت كآلية لتطوير اإلقتصاد ( وا 

ستمرت ىذه السياسة إلى الوقت الحاضر مع بعض  ىذه بداية اإلنفتاح الصيني عمى العالم الخارجي وا 

التغييرات التي إنتابت السموك السياسي الخارجي والمتمثمة بظيور بعض نقاط الخالف مع الواليات 

عمى زيارة رئيس تايون إلى الواليات المتحدة المتحدة مثال ذلك قيام الصين بالتيديد بإجتياح تايوان ردًا 

  (.  1والتي إعتبرتيا الصين خرق أميركي لمشراكة الموجودة بين الطرفين ) 9111عام 

وتعد المرحمة الثالثة من حياة السياسة الخارجية الصينية من أىميا عمى إعتبار أنيا كانت نقطة 

اد األنفتاح اإلقتصادي وتطبيق بعض المبادئ البداية لتأسيس عناصر الدولة الكبرى من خالل إعتم

صينية، وما كان ليذه المرحمة أن تتحقق لوال اإلنفراج في العالقات األميركية  –الرأسمالية بممسة إشتراكية 

( ومن ثم تولي )دينغ شياو بنج( عام 9191الصينية بعد وفاة الزعيم الصيني )ماو تسي تونغ( عام ) –

طالق عمميات إصالح وتحوالت جذرية في قطاع اإلقتصاد ( قيادة الدولة وال9199) حزب في الصين وا 

دخمت الصين في مرحمة غير مسبوقة من التحول  9191وعالقات بكين الخارجية، إذ بدءًا من عام 

اإلقتصادي وصفتيا المجنة المركزية الحادية عشر لمحزب الشيوعي الصيني في قراراتيا الصادرة عن 

نتباه  9191لثالثة في ديسمبر من عام جمستيا التخطيطية ا بأنيا " ضرورة لتحويل تركيز الحزب وا 

(، وحسب قرارات ىذه المجنة فأن التحديث 2الشعب من الصراع السياسي إلى التحديث اإلقتصادي " )

عتماد إدارة  ييدف إلى رفع نسبة النمو اإلقتصادي وزيادة األنتاجية في القطاع الصناعي والزراعي وا 

                                                           

(، أبريل، 205السياسة الدولية، العدد )مجمة عبيدة عبد اهلل الدندراوي، الصين وروسيا وحمف شمال األطمسي،  - 9
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قائمة عمى  تدخل حكومي أقل وحرية أكبر في اإلدارة الذاتية واإلبتعاد عن المركزية بطريقة تكون جديدة 

(، وكان لإلستثمارات األجنبية دور حيوي في تحقيق 9))رأسمالية الدولة( في يوغسالفيا  مشابية إلنموذج

( 29.1لترتفع إلى ) ( مميار دوالر1.0نحو ) 9111ىذا النمو، فقد بمغت ىذه اإلستثمارات في العام 

( 091.9ولتصل خالل عقد التسعينيات إلى أرقام مذىمة حيث بمغت أكثر من ) 9111مميار دوالر عام 

 (.2) 9111( عن قيمتيا في العام %9019مميار دوالر بنسبة زيادة قدرىا )

ة عمى إن ىذه التغييرات التي أبدتيا القيادة الصينية في تبنييا لسياسات إقتصادية جديدة قائم

اإلنفتاح الخارجي لجذب اإلستثمارات ترتب عمييا إجراء تغييرات مماثمة في سياستيا الخارجية بحيث 

إبتعدت الصين عن مبدأ نشر الشيوعية أو معاداة العالم الرأسمالي وتبنت أكثر المبادئ البراغماتية لتوجيو 

(، ولعل ىذه العقالنية 3أليديولوجيا )السياسة الخارجية نحو وجية عقالنية تعمي المصمحة الوطنية فوق ا

 والبراغماتية تبدت أكثر في عالقاتيا مع دول الجوار وباألخص في شرق وجنوب شرق آسيا. 

فمنذ نياية عقد الثمانينيات من القرن العشرين، بدأت القيادة الصينية بإجراء تعديل في سموكيا 

والتخمي عن الطابع اإليديولوجي، وعميو، السياسي الخارجي بيدف اإلنفتاح عمى محيطيا اإلقميمي 

إعتمدت الصين منذ ذاك الوقت سياسة حسن الجوار، وىكذا جرى تطبيع العالقات مع أندونيسيا 

ثم مع بروناي في سبتمبر من عام  9111وسنغافورة في شيري سبتمبر وأكتوبر عمى التوالي في عام 

(، وقد أعادت 9119ع كوريا الجنوبية في عام )ومن بعدىا فيتنام في نوفمبر من العام ذاتو وم 9119

                                                           

أحمد السيد النجار، الصين والقفزة اإلقتصادية العمالقة، كراسات إستراتيجية، مركز األىرام لمدراسات اإلستراتيجية،  - 9

 . 02، ص 5002(، سبتمبر، 222السنة السابعة عشر، العدد )

 . 05 – 02، ص ص نفسوالمصدر  - 2

متروك الفالح، النموذج الصيني لمتوحد )الدولة الواحدة ذات النظامين(: دراسة في اإلصول والعوامل والدالالت،  - 0

 . 56، ص 2222(، 225المستقبل العربي، العدد )



( عندما قررت التراجع عن 9119 – 9111الصينية( خالل عامي ) –الصين النظر في سياساتيا )اليند 

والمشاركة في جيود األمم المتحدة لحل النزاع ىناك بالطرق السممية  تأييدىا )لمخمير الحمر( في كمبوديا

صيني وقتيا )كيان كيشين( ضيفا عمى إجتماع وزراء خارجية )آسيان( كما كان حمول وزير الخارجية ال

( وحضوره اإلجتماع األول لممنتدي اإلقميمي األسيوي 9119لمقمة الرابعة والعشرين لممنظمة في يوليو )

(ARF)  ( 1( دلياًل عمى إتجاه جديد تنوي القيادة الصينية المضي فيو والمداومة عميو )9119في يوليو .) 

تمحورت السياسة الخارجية الصينية تجاه محيطيا اآلسيوي عمى كسب ثقة الدول وتبديد وقد 

اآلسيوية لسنوات طوال، وبصرف النظر عن  –مظاىر الشك والتوجس التي حكمت العالقات الصينية 

طبيعة الدوافع المحركة لمسموك الصيني إال أن الرأي يستقر عمى حقيقة أن الصين تسعى إلن تكون 

قتصادية لدول اإلقميم وليس خطرًا عمييم، بدليل أن أغمب التطورات اإلقميمية كانت قد حاجة س ياسية وا 

 –إتخذت إتجاىًا يؤشر إستمرارية اإلندماج الصيني في التعامالت اإلقتصادية والسياسية في آسيا 

لمتحول في  الباسيفيك وكان إنخراط الصين في عالقاتيا مع منظمة )آسيان( ىو أكثر المؤشرات داللة

تفاقيات بين الصين ودول المنظمة منذ  السموك السياسي الخارجي الصيني وقد عقدت عدة بروتوكوالت وا 

الثمانينيات في مجاالت مختمفة كتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا اإلتصاالت والمعمومات والمبادرات 

الصين والدول األعضاء أربع إتفاقيات ( عقدت 2112الثقافية والعممية، وفي إجتماع دول المنظمة لعام )

كان أىميا اإلتفاق اإلطاري لمتعاون اإلقتصادي الشامل والذي عنى بتيدئة مخاوف دول جنوب شرق 

( فشيدت 2110اسيا إزاء تراجع صادراتيا في وجو المنافسة الصينية، اما القمة التي عقدت في عام )

ة اإلستراتيجية حول السالم والرفاىية والذي عالج عددًا من توقيع الصين واآلسيان اإلعالن المتبادل لمشراك

                                                           

( السنة الرابعة واألربعين، 220العدد )السياسة الدولية، مجمة مسعد الششتاوي أحمد، القدرات العسكرية الصينية،  - 9
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القضايا المشتركة بين الطرفين في مجاالت السياسة واإلقتصاد واألمن، وجميع ىذه التطورات جعمت 

( وبمقتضى ىذا 9119الصين ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالنظام األساسي لممنظمة الذي جرى توقيعو منذ عام )

صين رسميًا بأعمال مبادئ عدم اإلعتداء وعدم التدخل إضافة إلى تفعيل وسائل مختمفة النظام إلتزمت ال

 (.   1لحل عدد من الصراعات اإلقميمية بالطرق السممية )
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 الخاتمة

ملخص البحث الى ان تاثٌر البٌئة الصٌنٌة الداخلٌة بمكوناتها الثقافٌة والحضارٌة وعناصر 

ٌة والعسكرٌة , وبنٌة مؤسساتها السٌاسٌة على توجه السٌاسة الخارجٌة , اذ قوتها االقتصاد

ادت القٌادات , بشخصٌتها القوٌة وتمٌزها بروح المسؤلٌة , والتداول السلمً على السلطة , 

والمزاوجة بٌن التكوٌنات المختلفة السٌاسٌة العسكرٌة و االدارٌة , مما جعل صانع القرار 

 مهما فً اتخاذ القرارت التً تتسم بقدر كبٌر من العقالنٌة والفعالٌة .السٌاسً ٌودي دورا 

على  1791وادت التغٌرات السٌاسٌة وهٌمنه التٌار االصالحً بعد وفاة ) ماو ( عام 

توجهات السٌاسة الخارجٌة , واصبحت جماعٌة اكثر من مما كانت بالسابق . وشهدت 

ر المتشدد والتٌار االصالحً داخل المكتب الساحة الصٌنٌة صراع على السلطة بٌن التٌا

السٌاسً للحزب الشٌوعً . وقد حسم هذا الصراع خالل الدورة الثالثة للجنة المركزٌة 

 .  1791الحادٌة عشر للحزب الشٌوعً فً نهاٌة 

وقد عادت الصٌن الى تفسٌر تراثها , الذي كان دوما ٌحاول التناغم والتكٌف مع الطبٌعة ال 

الجمع بٌن النقائض دون محاوله سٌطرة طرف علئ اخر , التراث الصٌنً  قهرها ومن ثم

بوجود التناقض فً الحٌاة, اال ان التطور والتغٌر فً نهاٌه المطاف هما نتٌجه استمرار 

جدلٌه هذا التناقض ,ال القضاء علٌه,االمر الذي فسر اصرار )ماو تسً تونغ( علئ ما كان 

 ٌسمٌه 

الفضل للزعٌم "دٌنج تشاو بنج " الذي تمنئ شعار" المسٌره ,)دٌمومه الثورة( وٌعود 

الطوٌله الجدٌدة" االقتصادٌه ,واخرج بالده من عزلتها العقائدٌه والسٌاسٌة الئ صعٌد 

العالم,واحداث تطور نوعً فً عملٌه اتخاذ القرار السٌاسً ,من خالل توسع دائره اتخاذه 

طار الفردي ,وانتقالها لتاخذ الطابع وخروجها من الدائره الضٌقه المقتصره علئ اال

الموسساتً شٌأ فشٌأ من خالل اعطاء هامش اكبر لتنضٌمات اخرئ للمشاركه فً عملٌه 

 صنع القرار ,
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