
 

 

  :متهيد إشكايل

 ااالت، من العديد يف كبري تقدم حتقيق من متكنت حيث العامل، يف الصاعدة االقتصادية للقوى حيا منوذجا الصينية التجربة تشكل

 االية التفاوتات حدة تزايد من تعاين الزالت لكنها األمريكية، املتحدة الواليات مقدمتها ويف الكربى االقتصادية القوى تنافس جعلها مما

  .والساحل الداخل بني واالجتماعية

  للصني؟ االقتصادي النمو هي مظاهر فما 

  له؟ املفسرة هي العوامل وما 

 الصيين؟ االقتصاد تواجه اليت والتحديات هي املشاكل وما 

I  - خصائصه وبعض الصيين االقتصاد منو جتليات: 

 : العاملية ومكانتهما بالصني والصناعي الفالحي القطاعني تطور خصائص -  1

 :خصائصها وبعض الصينية الفالحة منو مظاهر -أ 

 كالشاي التصدير حنو بعضها وتوجيه املنتجات، أغلب يف الذايت لالكتفاء وحتقيقه والضخامة، بالتنوع الفالحي اإلنتاج يتميز

 :خصائصه ومن الطبيعي، واحلرير

 ).والسادسة األوىل املرتبة ما بني( منتجات عدة يف عامليا األوىل املراتب الصني احتالل �

 .البالد من الشرقي اجلنوب يف الفالحية املنتجات أغلب تركز �

 .منشوريا يف القمح خاصة احلبوب أنواع باقي زراعة وتنتشر شاسعة، مساحة يشغل الذي األرز واستهالك إنتاج أمهية �

 حتتل واألغنام، واخلنازير األبقار من متنوع قطاع على البالد وتتوفر اجلبلية، املناطق ويف التبت هضبة يف البالد غرب املاشية تربية �

 ).األبقار إنتاج يف الثالثة واملرتبة البحري، واخلنازير، والصيد األغنام، إنتاج يف األول املرتبة( عامليا متقدمة مراتب ا

  :هي كربى، فالحية جماالت ثالثة إىل البالد وتنقسم

 .منشوريا سهل يف: احلبوب جمال .1

 .الشرقي اجلنوب يف: األرز جمال .2

 .والغرب الداخل يف: املاشية تربية جمال .3

 :مميزاا وبعض الصينية الصناعة تطور مظاهر -ب 

 :يلي فيما مظاهرها جتلت ونوعية كمية قفزة األخرية العقود يف الصينية الصناعة حققت

 .م2004 سنة% 52,1 إىل م1978 سنة% 44,3 من الداخلي اإلمجايل الناتج يف الصناعة مسامهة تطور �

  .العاملي الصناعي اإلنتاج من% 7 بتقدميها العامل يف اقتصادية قوة رابع الصني اعتبار �

 %).70و% 4,9 ما بني(صناعات  عدة يف العاملي اإلنتاج من كبرية حصة على استحواذها �

 الكربى واملسامهة العاملة، اليد وكثرة الطاقة، ومصادر األولية، املواد لوفرة البالد من الشرقي اجلزء يف الصينية الصناعة متركز �

  .املنطقة ذه اخلارجية واالستثمارات للدولة،

 ثالث من ا التصنيع مر حيث م،20 ق من والتسعينات الثمانينات خالل التصنيع حديثة مناطق وظهور الصناعية املناطق تعدد �

 : هي أساسية، مراحل

 .متأخرة الصناعة كانت ):االشتراكية الثورة ما قبل(م 1949 قبل ما مرحلة .1

 .الصلب خاصة الثقيلة الصناعة على االعتماد ):واالنفتاح اإلصالحات( م1949م و1976 ما بني مرحلة .2

 .متطورة صناعات وجود: م20 ق من والتسعينات الثمانينات مرحلة .3

 صاعدة اقتصادية قوة الصين
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 الغذائية املواد، والنسيج( واالستهالكية، )والفوالذ ،الصلب( األساسية الصناعات من االنتقال: الصينية الصناعة بنية يف هائل تطور �

  ...). العسكرية ،الفضائية ،النووية ،الدقيقة االلكترونية( التكنولوجيا العالية الصناعات إىل) ...

 ،االصطناعي والنسيج القطن خيوط ،والفوالذ الصلب إنتاج يف األوىل: العامل يف متقدمة مراتب الصينية الصناعية املنتوجات احتالل �

 .واألحذية األطفال لعب

 : العاملية مكانتها وتزايد للصني اخلارجية التجارة منو جتليات بعض -  2

 األمريكية املتحدة آسيا كالواليات شرق جنوب دول اجلنوبية، وباقي وكوريا اليابان خاصة العامل دول أغلب مع الصني تتعامل

  :منها خبصائص، اخلارجية جتارا األوريب، وتتميز االحتاد ودول

 ، ومواد%46,2 بنسبة وإلكترونية وكهربائية ميكانيكية ومعدات آالت من األساسية صادراا تتشكل متنوعة خارجية جتارية بنية �

 بنسبة أولية ومواد ،%11,8 بنسبة كيماوية مواد: من فتتكون وارداا أما ،%42,6 بنسبة مصنعة ونصف مصنعة استهالكية

 %.9,71 بنسبة الطاقة ومصادر ،10,6%

 762,3 إىل مليار دوالر 660,2 من انتقلت حيث اخلارجية، مبادالا قيمة على ذلك وانعكاس الصادرات، وبنية حجم تطور �

 .م2005 سنة دوالر مليار 102,1 بلغ فائضا حقق الذي التجاري امليزان وعلى دوالر، مليار

 مصدر أكرب واليابان ،%24 بنسبة منها مستورد أكرب كونغ هونغ وتبقى العامل، قارات خمتلف يف للصني التجاريني الشركاء تعدد �

 %.23 بنسبة إليها

II - الصني يف االقتصادي للنمو املفسرة العوامل:  

 :والبشرية الطبيعية العوامل -  1

  :معرقلة وأخرى مساعدة طبيعية مؤهالت -أ 

 :هي طبيعية، وحدات ثالث إىل الصنيتنقسم  :التضاريس واملناخ �

 الكبري والسهل الصني، يف منطقة أخصب يعترب الذي منشوريا سهل :مها سهلني، من وتتشكل): الشرقي الشمال( الشمالية الصني .1

 .بارد إىل معتدل مناخ املنطقة هذه يف ويسود الداخلية، اهلضاب جانب إىل العضوية، باملواد غنية تربة تكسوه الذي

 أو مداري مناخ فيها ويسود واهلضاب، والسهول التالل تشمل حيث التضاريس بتنوع وتتميز): الشرقي اجلنوب( اجلنوبية الصني .2

 .مداري شبه

 كهضبة مرتفعة اهلماليا، وهضاب مثل االرتفاع شديدة جبال من ويتشكل الصني، مساحة من مهما جزءا وميثل: الصيين الغرب .3

  .الصحراوي واملناخ اجلبلي املناخ الصيين الغرب يف يسود و داخلية، وأحواض التيبت،

 أنشأت ،هو هوانغ ور زيانغ، يانغ كسيانغ، ور ر :مثل ،كربى أار بوجود الشرقي واجلنوب الشمال يف غزيرة :املائية الشبكة �

 .الفيضانات يف والتحكم املياه لتجميع سدود الصني عليها

 البالد مساحة من% 10,7 ال تتعدى للزراعة الصاحلة فاألراضي للفالحة، بالنسبة سلبية الطبيعية الظروف تبقى ذلك مع لكن

  .والفيضانات للجفاف البالد وتعرض اجلبلي، الطابع لسيادة نظرا

 الطبيعي، والكهرباء والغاز والبترول احلجري، الفحم من مهمة واحتياطات متنوعة ثروات على الصني تتوفر :الطبيعية الثروات �

 املراتب به حتتل مرتفع ، إنتاج... والفوسفاط والزنك، والرصاص، كاحلديد، :املعادن من مهمة كميات وعلى واحلرارية، املائية

 النهضة حتقيق يف تساهم بالغرب، والغاز البترول آبار بعض باستثناء البالد شرق الطبيعية الثروات هذه تتركزعامليا، و املتقدمة

  .املستهلكة الطاقة وتوفري ،الصعبة العملة جلب يف وتساهم ،الصناعات ألهم أولية مواد توفر حيث ،االقتصادية

 :مساعدة بشرية مؤهالت - ب



 %71 حوايل بينهم من العامل، سكان من% 21 يعادل ما أي ،نسمة مليار 1,3 حوايل الراهن الوقت يف الصني سكان عدد يبلغ

 العاملة اليد السكانية الثروة هذه تقدم البالد، من الشرقي بالقسم املرتفعة الكثافة وتتمركز سنة، 72 إىل احلياة أمد ويصل نشيطني، سكان

  .كبرية استهالكية سوقا كوا عن فضال الصينية، االقتصادية لألنشطة املؤهلة البشرية والطاقات اخلبرية

 :والتارخيية التنظيمية العوامل -  2

 الصينية واالجتماعية االقتصادية التنمية مرت فقد للصني، االقتصادية القوة بناء يف حاسم دور والتارخيية التنظيميةللعوامل  كان

  :بارزتني مبرحلتني

  ):تونغ ماوتسي بقيادة االشتراكي البناء مرحلة(: األوىل املرحلة -أ 

  :ب م، ومتيزت1976 سنة وفاته إىل م1949 من امتدت

 تابعة وضيعات ،تعاونيات خبلق الفالحة والرأمسالية، وتنظيم اإلقطاعية اإلنتاج عالقات أشكال كل على قضت حيث :التأميم سياسة �

  .الشعبية بالكومونات عرفت للدولة

 األساسية للصناعات األولوية إعطاء مع البالد، من خمتلفة أحناء يف الصناعية املراكز إنشاء يف متثلت :املركزية التخطيط سياسة �

 .والتجهيزية

 والصناعات والطرق كالسدود الكربى األشغال باجناز وذلك االقتصادي، اإلقالع لتحقيق: األمام إىل الكربى القفزة سياسة �

 .الوطنية البشرية املوارد على اعتمادا األساسية

 .والصناعي الفالحي األساسيني القطاعني وتنمية تطوير على التركيز مت حيث :قدمني على املشي سياسة �

  ):السوق اقتصاد على االنفتاح مرحلة(: الثانية املرحلة -ب 

 أهم ومن الراهن، الوقت إىل مستمرة تزال وال م1978 سنة منذ كسياوبينغ دينغ عهد يف طبقت تونغ، ماوتسي وفاة بعد انطلقت

 :فيها حصلت اليت التطورات

  .عائلية مستغالت إىل وحتويلها الشعبية الكومونات تفكيك �

  .الغربية التكنولوجيا واسترياد األجنبية االستثمارات أمام الباب خاصة وفتح مقاوالت إنشاء �

  .الفالحية املنتجات جتارة بتحرير اخلارج مع التجارية املبادالت تشجيع �

  .الشرقية اجلنوبية السواحل يف اخلاصة االقتصادية املناطق للتصدير وإحداث املوجهة الصناعات تشجيع �

  .م1980 سنة الدويل النقد صندوق إىل االنضمام �

 . م2001 يف للتجارة العاملية املنظمة االنضمام إىل �

 وتبادل ،الرأمسايل العامل مع االقتصادي للتعاون اال الثانية املرحلة وفسحت ،االقتصادي لإلقالع التمهيد يف األوىل املرحلة سامهت

  .)االشتراكي السوق اقتصاد( خمتلطا تنظيما الصيين االقتصادي التنظيم ليصبح التكنولوجيا

  :والتقنية العلمية العوامل -  3

  .الفالحة يف والكيماوية العضوية واألمسدة والبذور املبيدات واستعمال املكننة على االعتماد �

 وخطط بربامج والصناعة الفالحة قطاعي حتديث يف ساهم الذي الغريب التكنولوجي والتطور العلمي البحث نتائج من االستفادة �

 .تنافسيتهما تدعيم دف متطورة وتقنيات وآالت عصرية

 جمايل يف التجارية املبادالت ضمن الصني مكانة وحتسني التكنولوجي، مستواها وحتسني الصناعة لتطوير األجنيب الرأمسال تدفق �

 .والواردات الصادرات

III  - الصيين االقتصاد تواجه اليت والتحديات املشاكل: 



 ،منتوجاا جودة ضعف الصينية الصناعة وتواجه الصينية، املنتوجات على قيودا املتقدمة الدول تفرض: اقتصادية حتديات �

  .االستهالك وقوة التصنيع كثافة أمام األولية باملواد التزود حيث من اخلارجية بالسوق الصني وترتبط ،للطاقة الكبري واستهالكها

 والنشاط السكاين واالكتظاظ املالئمة الطبيعية بالظروف تتميز اليت الشرقية الواجهة بني كبري تفاوت يسجل: جمالية تباينات �

 ،االقتصادي النشاط وهزالة السكانية الكثافة وضعف الطبيعية الظروف بقساوة يتميز الذي الصيين والغرب الكثيف، االقتصادي

 .املعيشي املستوى ضعف من البوادي سكان يعاين حيث ،الصينية واألرياف املدن بني واالجتماعي االقتصادي التوازن خيتل كما

 الصني فمكانة وبالتايل ،واالجتماعية االقتصادية التنمية جمهودات من السكان عدد ضخامة حتد: واجتماعية ةدميوغرافي مشاكل �

 .العامل يف االقتصادي النمو معدالت أعلى حتقق الصني أن رغم البشرية، التنمية مؤشر جمال يف نسبيا متواضعة

 يف اجلفاف وانتشار ،)العليا واهلضاب اجلبال( املرتفعات غلبة منها متنوعة طبيعية عوائق الصني تعرف: وبيئية طبيعية إكراهات �

 املياه تلوث مشكل بالصني تصنيعا األكثر املناطق تشهد، كما واألعاصري للفيضانات اجلنوبية الصني تعرض مقابل الصيين، الغرب

  .احلمضية األمطار وحدوث والسطح واهلواء

  :خامتة

 اجلذري التحول سيعزز ما وهو أخرى، لسنوات يستمر أن ينتظر األخرية السنوات يف الصني حققته الذي االقتصادي النمو إن

  .البالد يف الفقراء عدد وتراجع األسر، مداخيل حتسن من وسيزيد لالقتصاد،

  

 :املصطلحات شرح

  .الوطين االقتصاد وتطوير االشتراكي النظام ترسيخ عمل الشعبية، للصني رئيس أول: تونغ ماوتسي �

 .الرأمسايل العامل على وباالنفتاح جديدة إصالحات بوضع اهتم الشعبية، للصني رئيس ثالث: بينغ كسياو دينغ �

 .الفالحية األسر طرف من تستغل ضيعات :العائلية املستغالت �

 .التعاونيات ملك يف مصانع: اجلماعية الصناعية املؤسسات �

  .قبلها اليت بالسنة مقارنة معينة سنة خالل اخلام الداخلي اإلنتاج حققه الذي التراكم عن يعرب مؤشر: االقتصادي النمو مؤشر �


