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Abstract 

Over the past four decades, China was Able to Carry out Comprehensive Reforms in the 

Political, Economic and Cultural Fields that were Characterized by Gradualness and 

Adaptation to the Circumstances and Capabilities of the Country and its Own needs. It was 

Able to Build a Hybrid Economic Model Between the Planning Principles Emanating from its 

Communist Beliefs and the Market Principles Emanating from its Future Aspirations. This 

was its First Step in the Process of Economic Reform, which Reflected its Position on the Map 

of Global Political and Economic Relations, and a Number of Developing Countries Expressed 

their Hope that China Would Transfer its Economic Experience to their Societies, Especially 

Since China is Interested in Promoting its Goods and Services Regardless of the Regime and 

its Affiliations. This Made it a More Attractive Option for Many Developing Countries and 

Authoritarian Regimes that do not want to Interfere in their Internal Affairs and at the Same 

Time favor obtaining the highest foreign investments. On the other hand, this success posed 

a threat to the economic interests of many capitalist countries, especially the United States 

The United States, which caused tension and turmoil in international trade relations, so the 

regime change that My neighbor, imposed by the rise of China while achieving its benefits, 

has created regional and international conflicts.   
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اكة االقتصادية والمعارضة  ن الشر : بي  ي
 ة يكياألمر االقتصاد الصينن

 

يف نعيم ن شر  حسي 

 العراق  ،الجامعة التقنية الشمالية  ، د 

 

 

 الملخص

ن عىل مدى العقود ال  ي اتسمت   إصالح ة الماضية ان تقوم بنهضة  ربعتمكنت الصي 
ي المجال السياسي واالقتصادي والثقافن

فن

ن مبادئ    إمكاناتبالتدرج والتكييف مع ظروف و  ن بي  البلد واحتياجاتها الخاصة، واستطاعت بناء أنموذج اقتصادي هجي 

  خطواتها   أوىلالتخطيط المنبثقة من معتقداتها الشيوعية ومبادئ السوق المنبثقة من تطلعاتها المستقبلية، وكانت تلك  

ال  عملية  سي   ي 
واالقتصادية    صالحفن السياسية  العالقات  خارطة  مستوى  عىل  مكانته  انعكست عىل  ي 

والت  االقتصادي 

ن تجربتها االقتصادية  أعربت العالمية، و  ي ان تنقل الصي 
ن  إىل    عدد من البلدان النامية املها فن  وان الصي 

ً
مجتمعاتها خاصة

وي    ج بضائعها وخدماتها بغض النظر عن     تهتم بي 
ً
 السياسية وهو ما جعلها خيارا

ٌ
جاذبية بالنسبة   أكي  النظام الحكم وانتماءاته

ي ذات الوقت الحصول  
ي شؤونها الداخلية وتحبذ فن

ي ال ترغب التدخل فن
للعديد من البلدان النامية واالنظمة السلطوية الت 

 للمصالح اال
ً
قتصادية لعديد من البلدان الرأسمالية  عىل اعىل االستثمارات الخارجية، بالمقابل شكل هذا النجاح تهديدا

ن البلدين لذا فأن تغيي   يكيالمر وعىل رأسها الواليات المتحدة   ي العالقات التجارية الدولية بي 
 فن
ً
 واضطرابا

ً
ة مما أثار توترا

ي الوقت الذي يحقق فوائده فأنه خلق رصاعات 
ن فن  . ية ودوليةأقليمالنظام التجاري الذي فرضه صعود الصي 

اكات والحروب التجارية: ت المفتاحيةالكلما ، العالقات االقتصادية الدولية، الشر ن  . الصي 

 

 

 المقدمة 

ين اضطرابات واحداث سياسية واجتماعية  ي بداية قرن العشر
ن فن ي من الفقر   أفرزتشهدت الصي 

 يعانن
ً
منها مجتمعا

 عىل الساحة ال
ً
 هامشيا

ً
بالكاد يشكل رقما  

ً
الدولية، وليس بعيد عن انظار الصينيون قليمواقتصادا  عن الساحة 

ً
ية فضال

بلدان   والطبيعيةأقليمشهدت  ية  البشر الموارد  من  تملك  ناجحة  تنموية  تجارب  عدة  ايقن  أقل    ية  حينها  يمتلكوه،  مما 

ي بالنسبة لمستقبل اقتصادهم،الصينيون بحضا اتيج  ورة اتخاذ قرار اسي  ية بضن إال   رتهم وتاريخهم وثقافتهم وقواهم البشر

ي وال  اتيج  ي التخطيط االسي 
ي تمتلك رؤية فن

 هو غياب القيادة الت 
ً
التنموية القادرة عىل بلوغ طموحات   دارة ان ما كان مفقودا

ان وصول )دنغ شياو  إال    مثلت بداية تلمس طريق التنمية  1948رة عام  وتطلعات المجتمع، وعىل الرغم من قيام )ماو( بثو 

 Reformواالنفتاح" )  صالحفلسفة "ال إىل    سدة الحكم والذي احدث قفزة نوعية بنهجه االقتصادي المستند إىل    بيغ(

and Opening  عىل 
ً
مدروسا  

ً
ا تغي  بناؤه عىل    أسس( وحقق  تم  بلد  ي 

، ففن ن االقتصاديي  والنمو  التنمية  ي 
فن   أسسعلمية 

ع )بيغ( ن من خالل حقنها بالحداثة الغربية وبناء  يدلوجيتحديث ال إىل    العقيدة الماركسية شر اكية المؤمنة بها الصي 
ة االشي 
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" اكي
ن بأنه إذ  نظام اقتصادي يطلق عليه ب "االقتصاد السوق االشي  اكي الغاية رأسماىلي   يصفه بعض المتخصصي 

اقتصاد اشي 

ن معجزة   ، وبشهادة المجتمع دوىلي حققت الصي  اكي
الوسيلة، وعىل الرغم من بقاء المنظومة السياسية ضمن الفكر االشي 

ي التنمية االقتصادية استطاعت من خاللها االنتقال 
ي  إىل    فن

ي العالم بعد ان كانت تصنف ضمن البلدان    أكي  ثانن
اقتصاد فن

ي النامية اقت
، وتمكنت من ان ترتف 

ً
اجع ثقافيا  والمي 

ً
ى واجتاحت منتجاتها وخدماتها  إىل    صاديا مصاف البلدان الصناعية الكي 

 عن تراجع قيمة العملة  
ً
ية وانخفاض اجورها فضال االسواق العالمية بكافة قاراته معتمده بذلك عىل كفاءة الموارد البشر

ى وبشكل يصعب معه  الذي يم  المر الصينية تجاه العمالت الرئيسة   ة تنافسية عىل االقتصادات الصناعية الكي  ن نحها مي 

، وان هناك   ن كاء التجاريي  ي جماعا لدى الغرب الإمجاراة هذا االنخفاض من قبل اغلب الشر ك والواليات المتحدة ال ورن  ية مي 

ن تمثل   ن ال   أكي  ان الصي   لها من الجانب االقتصادي وان مدى التفاهم بي 
ً
لثالثة يمكن ان تحدد طبيعة النظام ا  طراف تحديا

 .    االقتصادي العالمي

 

اكات التجارية  أهيستمد البحث    : البحث  أهمية  من مستجدات واقع العالقات االقتصادية الدولية والشر
ُ
ي نشأت  ميته

الت 

ي عىل  
ي والت  ي نتيجة لمحاكاة عملية التقليد الصناعي والتقدم التكنولوج  ن والعالم الخارج  ن الصي  ن  بي  ضوئها تمكنت الصي 

 .ساحة القارات العالميةإىل  الولوجمن 

 

ن بعد عام    صالحان السياسات ال   : مشكلة البحث ي انتهجتها الصي 
ي   1978االقتصادي الت  انعكست أثارها وبشكل ايجان 

اكاتها التجارية الخارجية، واستفادت البلد ي تعزيز شر
ن واشعت فن ان النامية من تلك  عىل عملية التنمية والنمو االقتصاديي 

اكات من خالل  إذ    الشر السعرية  والمنافسة  التكنولوجية  القدرة  ن  الصي  التحتية  تمتلك  البنية  وتطوير  بناء  ي 
فن المساعدة 

ي مقدمتها الواليات المتحدة  
 للمصالح الغربية وفن

ً
ي تمتلك  يكي المر بالمقابل شكل هذا االقتصاد بسعره المخفض تهديدا

ة الت 

، هذا التشابك والغموض    إال   التكنولوجيا   لنظام العولمة الرأسماىلي
ً
ة السعرية، واعتبار هذا الصعود تهديدا ن انها ال تمتلك المي 

ي تلك العالقات شكل معالم  
 مشكلة هذا البحث.  فن

البحث البحث  : هدف  المكانة  إىل    يسىع  هذه  ن  الصي  منحت  ي 
الت  العوامل  عىل  الضوء  المنظومة  تسليط  ي 

فن ة  ن المتمي 

ي عىل ضوئها استندتاالقتصاد
اكات وعالقات خارجية مكنتها من تحقيق اندماج مع العالم  إىل    ية العالمية والت  تأسيس شر

ي مواجهة سياسات البلدان المعارضة.  
ي تواجهها فن

 عن التحديات الت 
ً
، فضال ي  الخارج 

ن كقوة  أ فرضية مفادها  إىل    استند هذا البحث  : فرضية البحث ي منظومة التجارة الدولية،  ن بروز الصي 
اقتصادية شكل تغي  فن

ي نمط التعامل مع بلد يمثل إىل   مما أدى
ي العالم.  أكي  تغي  فن

 مستهلك ومنتج فن

تم اعتماد المنهج االستنباطي من خالل استعراض النمو االقتصادي    هدف البحث واثبات فرضيتها   لبلوغ  : منهجية البحث

ي العالقات التجارية الدولية
ها فن ي وتأثي 

 . الصيتن
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 المقومات االقتصادية الصينية  األول: المطلب 

ي قادها )ينغ( عام  صالحمنذ بدأ سياسة ال 
ي   1978واالنفتاح الت 

ية والمالية فن ن عىل حشد الموارد البشر ركزت الصي 

ن  تحفي  ي 
فن المتعلقة  سياساتها  ي 

فن التجاري السيما  االنفتاح  السياسات   عن 
ً
التكنولوجيا، فضال واجتذاب  المعرفة  كسب 

ن الصادرات، وعىل الرغم من ان هناك العديد من البلدان تمتلك من الموارد   انها لم تحقق ما حققته  إال    ما تمتلكه الصي 

ة ي اتبعتها الحكومة الصينية، وتتمثلالخي 
المقومات  أهم    ، وهو ما شكل مصدر جدل والهام حول سياسيات التنمية الت 

 : ي
 الرئيسة النطالق النهضة االقتصادية الصينية من الت 

ي  : أوال 
 سوق العمل الصينن

ن تح ي الصي 
ية فن  مع نموها االقتصادي فخالل المرحلة  شهدت الجغرافية البشر

ً
ي متماشيا

 ديموغرافن
ً
شهدت   الوىل وال

 مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحىلي ال 
ً
امنا ن ي معدل الوالدات والوفيات مي 

ن زيادة فن من جهة وحالة التدهور    جماىلي الصي 

ي آنذاك من جهة اخرى،
 خالل المرحلة الثانية  ان هذه ظاهرة شعان ما شهدت اإال    الصجي داخل المجتمع الصيتن

ً
نخفاضا

ي بسبب ارتفاع نسبة  
 عىل النمو االقتصادي الصيتن

ً
ي استمر فيها معدل الوالدات باالرتفاع والذي شكل ضغطا

  إعالةوالت 

ي الجانب التعليمي والصجي   الطفال
ن خالل عام    إجماىلي %( من  19.4شكلت هذه الفئة حواىلي )إذ    فن ي الصي 

عدد السكان فن

المرح2010 اما  قادت،  المرحلة  ، هذه 
ً
معا والوفيات  الوالدات  ي 

فن انخفاض  ن  الصي  الثالثة فشهدت  نسبة إىل    لة  ارتفاع 

ي سن العمل  
ن فن وعات إىل    الذي دفع العمال   المر العاملي  ي مشر

 فن
ً
البحث عن فرص عمل خارج القطاع الزراعي وتحديدا

ة قادت االهتمام برأس المال  إىل    وبالتاىلي قادت هذه التحوالت بالمجملدفع عجلة الصناعية المحلية،  إىل    حرفية صغي 

ي 
ي من جهة وتطور نظام التعليم وإلزاميته من جهة اخرى فن

ي ومسألة التعليم، وبالتاىلي أسهم ارتفاع التعداد السكانن
البشر

ي العنض الوحيد (2018)فينغ،    تزويد سوق العمل بهذه الوفرة من العمالة ذات الكفاءة 
.ومع ذلك لم يكن هذا التحول الديمغرافن

ي تكوين هذه الوفرة
 صالح وهما خصخصة الصناعة كجزء من عملية ال   الولعن    أهميةان هناك عنضان آخران ال تقل  إذ    فن

ن بعد عام   ي انهجتها الصي 
ي وزيادة 1978االقتصادي الت 

ي التحضن السكانن
ي االرتفاع الشي    ع فن

إىل    الهجرة من الريف  ، والثانن

ارتفاع نسبة  المصاحب مع  النمو االقتصادي  ارتفاع معدالت  ي 
ات ساعدت فن التغي  بأجور زهيدة، تلك  المدينة والقبول 

ازيل (W. Raphael Lam, 2015)      االدخار واالستثمار  ن وبلدان اخرى كالهند والي  ن الصي  . ومن هنا جاءت المفارقة بي 

من حيث كون   مدربة ومؤهلة  الوىلوباكستان،  عاملة  ايدي  ي إىل    تمتلك 
فن بارتفاع  مقرونة  متقدمة،  تقنيات  استخدام 

 عن ساعات العمل الطويلة الLow Wages for High-Quality Workاالنتاجية الحدية للعامل )
ً
ي يقضيها  (، فضال

ت 

التنافسية عىل حساب   المر العامل، هذا    ورفع قدرته 
ُ
تكلفة منتجاته ي ساعدُه عىل تخفيض 

لالقتصاد الصيتن ة  ن مثل مي 

 . ن كائه التجاريي   شر

 
 
 سياسة سعر الرصف : ثانيا

ي فخالل عام    صالحشكل سعر الضف المحطة الثانية من محطات ال 
اجتاح البالد موجة    1980االقتصادي الصيتن

 ب  )
ُ
 واحتجاجات شعبية قادها معارضون للحزب الشيوعي الحاكم، ولكش  18من التضخم قدر معدله

ً
%( مما أثار سخطا

ي سدة الحكم تتوقف عىل  
نظام اقتصادي تستطيع من خاللها    إقامةطوق تلك الضغوط أدرك الحزب ان ديمومة بقائه فن

ن ان تبوء مكانة ريادية عىل المستوى العالمي كقوة مصدرة، وكانت سياسة تثبيت سعر الضف منا الوسائل لبلوغ  أهم    لصي 
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ي تقديره(2015)ريكاردز،  تلك الغاية  
 فن
ً
( يوان/دوالر، وللسي  عىل 1.5بلغ نحو )إذ    . كان سعر الضف قبل تلك المدة مبالغا

ن   صالح سكة ال  ي قيمة    إجراء إىل    عمدت الصي 
ي فن ي عام  (Yuanتخفيضات متتالية وبشكل تدريج 

فضت قيمة    1986( ففن
ٌ
خ

Yuan)  )( عام  2.8اىل  ي 
وفن للدوالر،  )  إجراءتم    1994(  عند  ي 

ثانن  8.6تخفيض 
ً
تدريجيا ارتفع  معدل  للدوالر، وهو  إىل    ( 

 لغاية عام    1997( عام  8.28)
ً
من  أو    سواء من حيث القيمة االسمية مقابل الدوالر   2004ظل سعر الضف هذا مستقرا

ي عام  . حيث القيمة الفعلية الحقيقية
ي االبتعاد عن نظام سعر الضف الثابت، واالنتقال  2005فن

  أعلن البنك المركزي الصيتن

 أكي  ىل الرغم من اتخاذ خطوات منتظمة نحو عملة  ، وع”Managed Floating“نظام سعر الضف العائم الُمدار  إىل  

ي التعامالت الفعلية )إال    مرونة
بف  سعر الضف  إذ    (،De Factoانه لم يظهر عىل سعر الضف خصائص النظام العائم فن

 Annualحبيس للسياسات التدخلية من قبل السلطات النقدية، واوضح صندوق النقد الدوىلي خالل تقريره السنوية )

Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions    بشأن ترتيبات نظام الضف بأنه عىل )

%(، لذا ظل  2 -أن حركته بقت ضمن نطاق )+/ إال    2005حد ما بعد عام  إىل    ( Yuanالرغم من زيادة مرونة سعر رصف )

  الزمة الدوالر، وخالل    أمام(  6.83در بنحو )التصنيف الرسمي ضمن ترتيبات الربط الثابتة التقليدية عند سعر الضف ق

ن تمت    2008المالية العالمية عام     إعادة ، وتمت  Yuanسعر الضف    إدارةونتيجة لالختالل النظام النقدي والماىلي العالميي 

( المدة  خالل  المستقرة  تيبات  الي  ضمن  سعر  2010-2008التصنيف  ي 
فن التقلبات  استأنفت  ذلك  بعد   ،)Yuan    وعاد

ي عام  إىل    فالتصني
نت تلك السياسات بتشديد الرقابة عىل سعر  (Sonali, 2019)  2014ترتيبات الربط الزاحف فن ، اقي 

ي الحفاظ 
ي قيمة العملة المحلية والرغبة فن

 للتقلبات فن
ً
الضف من خالل وضع قيود لعملية تحويل العمالت وذلك منعا

ن سعر رصف   ة التنافسية والفوائض التجارية فعندما تفرض الصي  ن   )6.80عند )  Yuanعليها مستقرة بغية استمرار المي 

 من سعر رصف )للد
ً
%( وهو امر اثار 50فهي بذلك كأنها تدعم قيمة منتجاتها التصديرية بنسبة )  )3.40والر الواحد بدال

ي  
ي قيمة عملتها والتدخل فن

ن بالتالعب فن حفيظة العديد من البلدان الصناعية لذا وجهت العديد من البلدان اتهام الصي 

ي من خالل االحتياطيات ال  ي تمتلكها والجدول ) ية جنب سوق الضف الجنت 
  Yuan( يوضح حجم تراجع قيمة 1الهائلة الت 

ي 
 بعض العمالت الرئيسة.  أمام الصيتن

ن Yuan)  أمامسعر رصف عمالت بلدان مختارة : (1الجدول )  ( الصي 

 2020 2015 2010 1995 1990 1985 السنة  

 
China، Hong Kong SAR (HKD) 

 البلد     
      

United States (1.00 US) 2.92 4.78 8.35 6.85 

 

6.22 

 

6.90 

France (1.00 EUR) 2.84 4.69 5.08 6.29 6.30 7.20 

Italy (1.00 EUR) 7.90 12.58 9.19 10.29 8.60 9.25 

Japan (1.00 JPY) 0.03 0.05 0.08 0.08 0.06 0.07 

United Kingdom (1.00 GBP) 9.99 13.83 12.20 12.01 11.84 10.45 

Source: UNCTAD. 
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ن بعد  أ ( العابر الحدود وذلك انسجاما Yuanمبادرة لتعزيز تدويل )  2008المالية العالمية عام    الزمة طلقت الصي 

ي عملية التجارة الدولية وتعزيز حالة االندماج والتشابك مع   مع تطلعاتها للتحرر من الهيمنة الدوالرية
واثارها االرتدادية فن

ن عن تلك التطلعات عي  )تشو شياو تشوان( محافظ البنك المركزي   أعربت. و (2018)فينج،  االقتصادي العالمي   الصي 

ي 
ي من خالل مقال نشر له تحت عنوان )تأمالت فن

( وذلك عام    إصالح  الصيتن كانت هذه  إذ    ،2009النظام النقدي الدوىلي

ة  لتقرير  (2010)دريفل،  ايجاد نظام ماىلي بديل لعملة للدوالر يكون فوق القومية  إىل    المقالة دعوة بشكل مباشر
ً
، ووفقا

( كعملة  (Yuan( والذين اوضحا ان حجم استخدام SWIFTصادر عن البنك الدوىلي وجمعية االتصاالت المالية العالمية )

بنحو ) المدفوعات قدر  الخارجية خالل عام    إجماىلي ( من  %8.66لتسويات  بنحو    2013المدفوعات  يقدر  بعد ان كان 

كي ( المرتبة الثانية بعد الدوالر ال (Yuan  أحتل. وبذلك  2012%( خالل عام  1.89) ي  مي 
 فن
ُ
التبادالت   من حيث استخدامه

%( وذلك خالل عام الرب  ع  2.6وبنسبة )   جنبيةوالتسويات المالية الخارجية والخامسة من حيث تكوين االحتياطيات ال 

ي قضية تدويل )  2015. ويعد عام  2021لعام    الخي  
 فن
ً
المدفوعات  تم انشاء نظام دفع لتصفية وتسوية  إذ    (Yuanعاما هاما

ن البنوك ا من ( مؤسسة مضفية ومالية  1200من )  أكي  يضم هذا النظام  إذ    ( CIPSلعابر للحدود )الداخلية والخارجية بي 

ي ذات العام اعالن صندوق النقد الدوىلي بإدراج  (  103)
ي سلة حقوق السحب الخاصة  (Yuanبلد حول العالم، ليتم فن

( فن

(SDRالتجارية المدفوعات  لتسوية  من عملة  الصينية  العملة  لتتحول  ي قضايا  إىل    (، 
فن تستخدم  دولية  احتياطية  عملة 

 .  االستثمار والتمويل الدوىلي

،  ( Yuanاالوكرانية من استخدام )  -عززت الحرب الروسية   ي
ن  إذ    الصيتن ك كل من الصي 

مستهلك نفط    أكي  تشي 

ي قضية التخلص من الهيمنة الدوالرية، وذلك من خالل االتفا  أكي  وروسيا 
ق باستخدام منتج للنفط خارج منظمة اوبك فن

(Yuan  ن البلدين عىل ن البلدين، فبعد ان بلغت نسبة اعتماد التجارة بي  ي عملية التبادل التجاري بي 
%(  3.1بنحو )  Yuan( فن

ي عام 
ن بدورها الدعم السياسي واالقتصادي الروسي من خالل  17اصبحت االن تشكل ) 2014فن  الصي 

%(، بالمقابل تتلف 

   موارد الطاقةإىل    إمكانية الوصول 
ً
ي الروسي أيضا

تشي    ع  إىل   والتقنيات العسكرية الروسية، ويمكن أن يؤدي التعاون الصيتن

الروسي   الوراسي  االقتصادي  واالتحاد  الصينية  الحرير  الرئيسية كمبادرة طريق  الجيوسياسية  مشاريعهما  اندماج  عملية 

(EEU)  (Korolev, 2015) ي تمثل
ن محادثات مع المملكة العربية السعودية والت  مصدر للنفط لها   أكي  . كما اجرت الصي 

ق االوسط للقبول باستخدام ) ي الشر
ي تسوية المدفوعات النفطية وان حدث هذا  Yuanفن

فأنه قد يشكل نقطة    المر ( فن

ي اتجاه  
 Yuanقضية تدويل    أمام ود فرص متعددة  نحو فضاء المالية العالمية، وعىل الرغم من وج  Yuanتحول رئيسة فن

ي 
 انه هناك تحديات سياسية واقتصادية مازالت تواجه هذه القضية. إال  الصيتن

 
 
 السياسة الصناعية  : ثالثا

 بامتياز وهذه الهيمنة القطاعية يمكن  
ً
 صناعيا

ً
ن بكونه اقتصادا ن االقتصاد الصي  ن إىل    ارجاعها يتمي  ادراك القادة الصيني 

ي نهاية عام  
 1978بأن التصنيع يمكن ان يشكل قاطرة للنمو االقتصادي للبلد، فعند توىل )دنغ شياو بينغ( سدة الحكم فن

 يعتمد  
ً
ي بفضل عقود من التخطيط المركزي الماوي من مشاكل متعددة اهمها انه كان قطاعا

ورث اقتصاد صناعي يعانن

ن كان انتاج السلع االستهالكية تشكل نسبة ضئيلة، وهو ما بشكل مفرط عىل الصناعات ال ي حي 
ثقيلة كثيفة رأس المال فن

ي  
ي عنض رأسمال ووفرة فن

ي من ندرة فن
ن كبلد فقي  يعانن ي تتمتع بها الصي 

يتعارض مع مبادئ الندرة والوفرة لعوامل االنتاج الت 

ي ان يتم 
هيكلة االقتصاد نحو الصناعات الخفيفة كثيف   دةإعاعنض العمل ذات الكلف المنخفضة لذلك كان من المنطف 

الحوافز   المر العمل،   القليل من  لديها  ي كان 
للقطاع الحكومي والت   

ً
الناتج الصناعي مملوكا ارباع  ما يقارب ثالثة  ي ان 

الثانن
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اقتص نحو  والتحول  االنفتاح  وخالل  ي 
الماضن القرن  وتسعينات  ثمانينات  ي 

ففن لذا  االنتاجية،  ن كفاءتها  السوق لتحسي  اد 

ن الذين ادركوا  ي بثقلها عىل عقول القادة الصينيي 
اكي اخذت نمط وأليات السياسة الصناعية تلف 

التصنيع أمر حتمي ان    االشي 

للبلد كما ادركوا ان توفر ايدي عاملة منخفضة الكلف واستقطاب رؤوس االموال   لضمان التنمية المستقلة والمستدامة 

تنمية مستدامة ما لم تكون مقرونة بتحول شامل للهيكل الصناعي الموروث، لذا كان هناك لن تكون كافية لبلوغ    جنبيةال 

ن   ن بارزين لدى القادة الصينيي  نامج الذي اعتمده )دنغ شياو بينغ( وهو برنامج ال   الولتوجهي  واالنفتاح والذي    صالحالي 

 للغاية ما لم يكن مقر   صالحأدرك ان ال 
ً
 بانفتاح  االقتصاد المحىلي سيكون صعبا

ً
عىل التجارة واالستثمارات الخارجية،   أكي  ونا

 
ً
ي محاولة منها لن تكون تلك المناطق محركا

وشكلت المناطق الصناعية الخاصة احدى عنارص جذب تلك االستثمارات فن

ي عام  
، ففن ي ونافذة لالندماج مع االقتصاد العالمي

ي   1980لعجلة االقتصاد الصيتن
مدن    أرب  ع   تم إنشاء أول تلك المناطق فن

ن الشديد عىل تطوير البنية التحتية وخاصة   كي 
ي هو الي 

(. والتوجه الثانن ن ساحلية صينية )شنجن ، زوهاى، شانتو، كسمي 

ن وكانت النتيجة أنه بحلول العقد   ئ والطرق ومحطات الطاقة وشبكات االتصاالت، مما سهل عمل المصنعي 
  الول الموانن

ين كان لدى ال ي البلدان من القرن الحادي والعشر
ن مزي    ج فريد وربما غي  قابل للتكرار من تكاليف العمالة المنخفضة فن صي 

ي البالد الغنية  
. بالتاىلي أقدمت الحكومة عىل تعبئة وتطوير القدرات (Kroeber  ،2016)النامية والبنية التحتية المتطورة فن

مرحلة ابتكار نظام صناعي محىلي ذات قيمة مضافة  إىل    حاسم من مرحلة التجميعالصناعية بهدف نقل االقتصاد بشكل  

  إجماىلي من    2020%( عام  27نحو )إىل    2001%( عام  20ازدادت الصادرات التكنولوجية من نحو )إذ    ، أكي  أعىل وربحية  

 الصادرات السلعية. 

 السياسة التجارية الخارجية   : رابعا 

ي وضمان نهج جديد يضمن اندماجها مع   1978اظهرت القيادة الصينية منذ عام  امها بسياسة االنفتاح الخارج  ن الي 

من   واحدة  ي 
الماضن القرن  ستينات وسبعينات  ي 

ان كانت فن فبعد   ، العالمي االقتصادي  والنظام  االقتصادات   أكي  الهيكل 

ن أن أحدى  المنغلقة، ادركت ان تلك السياسة االنغالقية أهم    لن تخدم مصالحها التنموية، لذا رأى العديد من المراقبي 

ن  ة ال إىل    االسباب الرئيسة لالنضمام الصي  ، ومنذ   صالحمنظمة التجارة العالمية هو لكمال مسي  ي الداخىلي واالنفتاح الخارج 

%( خالل عام  18بلغت نحو )إذ  جماىلي الناتج المحىلي ال  إجماىلي المنظمة زادت نسبة الصادرات الصينية من إىل  االنضمام

ادات الصينية هي  2020 ، اثار العديد من  2020%( عام  16ازدادت لذ بلغت نحو )  الخرى، وفيما يتعلق بنسبة االستي 

المحلية   الموارد  ما هو حجم  تساؤالت حول  من خالل طرح  النسب  تحفظات حول هذه  ن عدة  المتخصصي  ن  الباحثي 

ي منتجات الصادرا
" يتم تجميعها  الداخلة فن ن ي الصي 

ي تحمل عبارة "صنع فن
ت الصينية؟ من المؤكد أن بعض المنتجات الت 

 عىل ذلك )
ً
ن من أجزاء مستوردة من اقتصادات آسيوية وغربية ومثاال ي الصي 

ن  إذ   (Apple iPhoneفن ي الصي 
يتم تجميعه فن

ي مدخالت هذا الجهاز من كوريا الجنوبية بنسبة )
%( وألمانيا  11%( وتايوان )12ة بنسبة )%( والواليات المتحد43وتأن 

ي من بلدان متفرقة )9)
تأن  المدخالت  التجميع  22%( وبقية  ن عي   بالفعل من الصي  المستخدمة  المدخالت  %( وتمثل 

ي للجهاز 
   (3.5%)  النهانئ

ً
ن من الصادرات العالمية المقتبسة سابقا فقط من قيمة الصادرات، ان الرقام الخاصة بحصة الصي 

ي عام إىل  تميل
ي دورها كقوة تجارية ففن

ن تمثل ) 2009المبالغة فن الصادرات العالمية  إجماىلي %( من 9.4عندما كانت الصي 

ن من  8.3كانت حصتها من الصادرات المقدرة )  حصة الصي 
ي االعتبار تبف 

%( فقط ومع ذلك حت  عندما يؤخذ ذلك فن

( وأصبحت مركًزا رئيسًيا WTOمة التجارة العالمية )منظإىل    الصادرات العالمية مرتفعة وبشكل ملحوظ منذ انضمامها 

ن عىل مستوى النشاط التجاري (Jenkins, 2019)    لإلنتاج الصناعي العالمي  ي هذا السياق يتضح تأثي  وتأثر الصي 
. وفن

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

468  

 

www.rimakjournal.com 

 

ات االرت ن بشكل خاص عي  التأثي  كاء التجاريي  ي هذا  العالمي بشكل عام واقتصادات الشر
دادية لألسعار سيما اسعار الطاقة وفن

كة النفط ) ي شر
ارتفاع إىل  ان هناك عدة اسباب ممكن ان تؤديإىل  ( الصينيةSinopecالصدد يشي  )يو جياو( الموظف فن

ها  ي حقيقية إال  اسعار النفط مثل الهجمات االرهابية والحروب وغي 
ي %( من 50ال تشكل سوى ) المر انها فن

ات الت  التغيي 

ي 
ي اسعار النفط، بينما يشكل التعطش الصيتن

ي اسعار النفط  %50النفط وحده مسؤول عن )إىل   تحدث فن
ات فن ( من التغي 

ن،  العالمية    لبيانات صندوق النقد الدوىلي )الخرىاسعار المعادن  إىل    . وكذا الحال بالنسبة(2011)هي 
ً
كل  ( شIMF، ووفقا

ي حواىلي )
ي نهاية عام    إجماىلي %( من  40الطلب الصيتن

فإن االنفتاح    ، ومما ال شك فيه  2014الطلب العالمي عىل المعادن فن

ا 
ً
ي الوقت نفسه أدى أيض

ن فأنه فن ي الوقت الذي كش فيه عزلة الصي 
ي فن ن تعتمد عليها بشكل  إىل    التجاري الخارج  جعل الصي 

 مفرط. 

ي 
انخفاض تكاليف النتاج من  إىل  األول المقاممما تقدم يتضح ان القدرة التنافسية للصادرات الصينية استندت فن

خالل انخفاض مستوى الجور ونمو النتاجية الشي    ع نتيجة الرتفاع مستويات االستثمار ونقل التكنولوجيا ورفع مستوى 

ي   ( المقوم بأقل من قيمته الحقيقية(Yuanالضف  المهارة االيدي العاملة الصينية، بينما شكل سعر  
، ويمثل  العامل الثانن

ي التحول من أنموذج النمو الذي يعتمد بشكل أساسي عىل تعبئة الموارد 
ن فن أنموذج يعتمد بشكل إىل  التحدي القادم للصي 

ي تثبإذ    أساسي عىل كفاءة استخدام الموارد، 
ن عىل مدى العقود الثالثة الماضية فن الالزمة لبناء    صوليت ال عمدت الصي 

ي تعظيم العائد عىل تلك ال 
ن    صولاقتصاد حديث وتتمثل مهمتها خالل هذه المرحلة فن ي الصي 

" 2025وتعد مبادرة "صنع فن

عام   ي 
فن عنها  العالن  تم  ي 

تهدف 2015الت  ي 
الت  الطموحة  الخطط  احدى  الصناعات  إىل    ،  ي 

فن التنافسية  القدرة  زيادة 

 . جنبيةكارات المحلية وتقليل اعتماد عىل التكنولوجيا ال التكنولوجية وتعزيز االبت

ي 
  : المطلب الثانن

 
 ام منافسا

 
يكا ن شر  الصي 

ن كقوى  ات عىل مستوى النظام االقتصادي العالمي من خالل بروز الصي  ين تغيي  شهدت بداية القرن الحادي العشر

العالمية من   التجارة  تغي  مالحة  ق، وأصبح هذا صعود موضوع اهتمام إىل    الغرباقتصادية عظم استطاعت ان  الشر

ي خضم هذا الصعود 
، وفن  بالنسبة للنظام الدوىلي

ُ
 لهميته

ً
ايد نظرا ن اكات وعالقات   عملت  عالمي مي  ن عىل تأسيس شر الصي 

ن عىل العديد من االتف اقات  دولية عىل اساس عدم االنحياز والتصادم مع القوى العالمية وعىل ضوء هذا المبدأ وقعت الصي 

اكات ثنائية مع البلدان المتقدمة   ي االنضمام مع المؤسسات والمنظمات الدولية وعقد شر
والمعاهدات الدولية، وجهدت فن

 سواء. 
ً
 والنامية عىل حدا

 ة يكياألمر  -العالقات التجارية الصينية  : أوال 

حقبة سبعينات وثمانينات    ة خالل االلفية الجديدة نجدها تختلف عنيكيالمر   –عند استعراض العالقات الصينية  

ي كانت فيها  
الت  ي 

الماضن كالقرن  ،أمي  ي
 ضد فيتنام واالتحاد السوفيت 

ً
التحول من إذ    ا تخوض حربا العالقات  تلك  شهدت 

ي المحتمل اتيج  يك االسي  ن البلدين من  إىل    موقف الشر ي المؤكد، وتعد العالقة بي  اتيج      أكي  الخصم االسي 
ً
القضايا تعقيدا

 للتحدي الذي طرحه  
ً
 مشابها

ً
 أيديولوجيا

ً
 اقتصاديا

ً
ن تحديا ، والسؤال الهم هو هل تشكل الصي  ي المجتمع الدوىلي

 فن
ً
ا وتأثي 

 ام ال؟ بالنسية
ً
ي سابقا

ة الماركسية يدلوجية فأنه عىل الرغم من اختالف ال يكيالمر الواليات المتحدة إىل   االتحاد السوفيت 

ي عام  إال    ة الماركسية الماوية من حيث مصدر الخطر يدلوجياللينينية عن ال 
، ففن  لمنها القومي

ً
ن يشكالن تهديدا ان االثني 

اتيجيتها لألمن القومي   2017
ن  إذ    قامت الواليات المتحدة بتحديث اسي  ن ملحوظي  ن  تصني  الولأدخلت تعديلي  ف الصي 
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لتنافس   
ً
اف بالمنافسة االقتصادية باعتبارها مركزا ي االعي 

ن والثانن اتيجيي 
ن اسي  الية كمنافسي  والعديد من البلدان غي  الليي 

ن  ي تعامالتها التجارية مع الصي 
ايد فن ن ن استخدمت واشنطن العقوبات االقتصادية بشكل مي    القوى العظم، ومنذ ذلك الحي 

(Rosen, 2022)  التجارية العالقات  ي 
مكانتها فن السياسية  العوامل  وتجد  ن يكيالمر .  الصي  انضمام  فمنذ  الصينية،  إىل    ة 

ي عام  WTOمنظمة التجارة العالمية )
ن    2001( فن ي طروحات الساسة ال   أكي  أصبحت الصي 

ك إثارة للجدل فن ،مي  ن اوضح إذ    يي 

ن  ة واسلبت العديد  يكيالمر الصناعة    أمام المنظمة "شكل عائق  إىل    السيناتور الجمهوري )ماركو روبيو( ان انضمام الصي 

ي والية اهايو  
"، ففن ي عىل المشح العالمي اتيج   اسي 

ً
ن خصما ة شاهد العمال  يكيالمر من العمال وظائفهم واصبحت الصي 

كال  الصينمي  والصلب  للحديد  ل يون مصنعهم  الهادي  المحيط  عي   بتفكيكه وشحنه  يقومون  مدينة    عادةيون  ي 
فن بنائه 

ن لتصبح بعد ذلك   ق الصي  ي شمال شر
ي العالم    أكي  )شينيانج( فن

،  مدينة لصناع الصلب فن ي
ن، التحدي الصيتن . ( 2011)هي 

السياق اشار االقتصادي   ي هذا 
أوتور  يكي المر وفن العالمي احدث صدمة سلبية  )ديفيد  ي االقتصاد 

ن فن اندماج الصي  بأن   )

"  أمريكي لالقتصاد   ن ي إذ    اسماها ب "صدمة الصي 
ة من القوى العاملة فن ن خلفة نسبة كبي  اوجد ان التبادل التجاري مع الصي 

كي القطاع الصناعي ال ويتداول رجاالت    .(Kirchner, 2021)    الواليات المتحدة دون وظائف   كي   ثالث كلمات هي ال مي 

 بالنسبة لهم )خفض سعرك بنسبة  
ً
ي السعر  وإىل  %(  30قلقا

، هذه المرونة فن ي
ن الصيتن سوف تخش زبائنك لصالح التني 

ي تحديدها االقتصادي ال إىل    ترجع
ع فن كي عدة عوامل شر ي كتابه )Peter Navarro)    مي 

  ( The Coming China Wars( فن

ي تخفيض أسعار منتجاتهم واكتساب   يرىإذ  
ن مرونة كبي  فن ن الصيني  ان هناك عوامل قانونية ومنها غي  قانونية تمنح المنتجي 

ي المنافسات السعرية "غي  العادلة" مع منتجات البلدان  
ة تنافسية تمكنهم من الفوز فن ن . (Navarro, 2007)  الخرىمي 

ن بينغ( عام   ي جي 
ي )سر

كات    2013ومع طرح مبادرة الحزام والطريق من قبل الرئيس الصيتن ن اتفاقيات وشر وقعت الصي 

ق االوسط وشمال أفريقيا، وهو 138( منظمة و)(30اقتصادية مع   بالشر
ً
 من بلدان اسيا الوسىط مرورا

ً
، ابتداءا

ً
( بلد تقريبا

  
ً
 وتهديدا

ً
ي تلك المناطق ويثي  من مخاوف القيادات  يكيمر ال للمصالح    أكي  ما يشكل احتكاك

اتيجية فن ة ويزيد  يكيالمر ة االسي 

اوباما(  )باراك  الرئيس  مبادرة  فبعد  التحدي،  مواجهة هذا  ورة  بضن السياسي  المجتمع  قبل  من  لها  الموجه  الضغط  من 

ي القارة الصفراء، صعد الرئيس  إعادة "التوجه نحو اسيا" من خالل عملية  
ن    توازن قوى فن )دونالد ترامب( المواجهة مع الصي 

ي عام  
ي حرب تجارية ففن

ترامب سلسلة    إدارة نفذت    2018من خالل اعتبارها المنافس التجاري المباشر والدخول معها فن

ي زادت من القيود التجارية والتعريفات،
ب  "تعريفات ترامب" والت  إذ    من السياسات الحمائية من خالل اطالق ما سمي 

كل ا إدارة فرضت  ،  مي  ن كائها التجاريي  اد الصلب واللواح الشمسية والغساالت واللمنيوم من شر ية رسوم جمركية عىل استي 

ادات وقع عىل العديد من البلدان ان السلع الصينية كانت عىل ما  إال  وعىل الرغم من تطبيق الرسوم الجمركية عىل االستي 

ي  
 فن
ً
ي منع    2017سبتمي   يبدو هي السلع المعنية، قبلها بعام وتحديدا

كة تدخل الرئيس )دونالد ترامب( فن االستحواذ عىل الشر

كة الصينية )Lattice Semiconductorة )يكيالمر   China Venture Capital Fund Corporation)( من قبل الشر

Limited  ( مليار دوالر  1.3مقابل ) ي مارس من عام    أمريكي
، وفن تدخل ايضا لمنع محاولة    2018بحجة تتعلق بالمن القومي

كة  اء الشر كة الصينية  Qualcomm Incorporatedة ) يكيالمر لشر ي مايو   Broadcom Limited))( للشر
اصدر   2019فن

 يمنح وزارة التجارة  
ً
 تنفيذيا

ً
كة  يكيالمر الرئيس )ترامب( أمرا ي (Huaweiة صالحيات لمنع شر

( الصينية من بيع منتجاتها فن

كة عىل خدمات ) (، تسلط هذه  Microsoftأو    Qualcommأو    Intelأو    Googleالواليات المتحدة وعدم حصول الشر

ن   ي تجري بي 
اتيجية تتعلق بقضايا االقتصاد السياسي من خالل عمليات الدمج واالستحواذ الت  المثلة الضوء عىل ابعاد اسي 

فبموجب ال   البلدين،  الكيانات  منع  عىل  قادرة  الحكومة  فإن  المتحدة  الواليات  ي 
فن الحاىلي  ي 

القانونن من    جنبيةالطار 
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كات   "، وتشي  االدلةيكيالمر االستحواذ عىل الشر ا ل  "المن القومي
ً
ان عمليات االندماج  إىل    ة عندما تشكل الصفقة تهديد

كات   ي للشر
 ما تولد ميكيالمر واالستحواذ الصيتن

ً
عارضة وان كانت ال تتعارض الصفقة مع القيود القانونية السارية  ة غالبا

 هناك. 

)جو بايدن( عىل السياسات المتشددة للرئيس السابق )دونالد ترامب(    يكي المر الجديدة للرئيس    دارة حافظت ال 

ن  ن  انها تعاملت مع هذا الوضع بشكل مختلف من خالل أحياء العديد من االتفاقيات مع شر إال    تجاه الصي  اتيجيي 
كائها االسي 

ن العالمية، ومن هذا قبيل كشف الرئيس   ي موقف رصي    ح للتصدي تجاه تطلعات الصي 
ي المنطقة ومحاولة تبتن

  يكي المر فن

بايدن المتحدة  )جو  الواليات  بقيادة  )اكواد(  ب   الرباعي والمسم  التحالف  الهند إىل    ةيكيالمر ( عن احياء  جانب كل من 

اليا وذلك بعد نحو اسبوع من اعالن الواليات المتحدة   ي يجمعها مع المملكة  يكيالمر واليابان واسي 
ة عن انشاء تحالف ثالن 

اليا والذي سمية بتحالف )اوكوس  Build""جو بايدن" مبادرة "  يكي المر ذلك قدم الرئيس  إىل    (، اضافةالمتحدة واسي 

Back Better World   باسم 
ً
ي لمبادرة الحزام والطريق    إعادة"مبادرة  B3Wالمعروفة أيضا بناء عالم افضل" كبديل غرن 

للبلدا التحتية  البنية  احتياجات  تلبية  ي 
فن المبادرة ستساعد  بأن هذه  "بايدن"  وقد وعد  ومتوسطة  الصينية  منخفضة  ن 

 لبيانات المكتب الحصاء  (Charles Kenny  ،2022)الدخل  
ً
 ثالث    2020لعام    يكي المر . وفقا

ً
ن حاليا سوق    أكي  تعد الصي 

 البلدين حواىلي    إجماىلي بلغ  إذ    الواليات المتحدة،إىل    مصدر للسلع المستوردة   أكي  ة و يكيالمر تصدير للسلع  
ن تجارة السلع بي 

الصينية  2019( مليار دوالر وذلك عام  557) التجارية  المصالح  يتضح ان  يتقدم  التعارض  يكيالمر   -. مما  ن  بي  تتباين  ة 

تها مجلة ) ي مقالة نشر
ن تحاول لعب  يكيالمر ( News Weekالسياسي والتنافس االقتصادي، ففن ي اوضحت ان الصي 

ة الت 

ي 
 فن
ً
 رئيسيا

ً
اكات واالتفاقيات مع  إىل    النظام الدوىلي بما يتناسب مع حجمها ومركزها التجاري العالمي وتسىع  دورا عقد الشر

ن    المر السياسيي 
ً
 عسكريا

ً
ي الوقت الذي يمكن االتفاق  أو    يكان لذا فأنها ال تشكل خطرا

، وفن  مشابه للخطر الروسي
ً
اقتصاديا

ي  مع هذا الفكر من الناحية العسكرية فأنه ال يمكن  
غض الطرف عن االحداث الجارية المتعلقة بالتنافس االقتصادي الصيتن

.  يكي المر ( يوضح حجم العجز التجاري 2عىل الساحة التجارية الدولية، والجدول ) يكي المر  ن  تجاه الصي 

 (2الجدول )

ي 
 مليار دوالر   (2006-2018للمدة )  يكي المر  – حجم التبادل التجاري الصيتن

نسبة 

ادات   الصادرات/االستي 

إىل    ةيكيالمر الصادرات  

ن   الصي 

الصينية إىل    الصادرات 

 امريكا 

 السنة  

0.93 10 ،37 9 ،68 2006 

1.10 12 ،99 14 ،30 2008 

1.23 12 ،78 15 ،77 2010 

1.32 15 ،44 20 ،48 2012 

1.44 16 ،19 23 ،42 2014 

1.44 14 ،50 20 ،97 2016 

1.46 15 ،45 22 ،66 2017 
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3.08 15 ،51 47 ،83 2018 

 Source: International Monetary Fund. 

 
 
 ية  ورباأل –العالقات التجارية الصينية  : ثانيا

ال    الصينية  والندوات  اللقاءات  ي 
فن المحورية  االرتكاز  نقطة  االقتصادية  العالقات  زالت  وال  خالل  وربكانت  ية 

ن و  ن الصي  ي عام  أوربالسنوات العشر الماضية، فبعد بدء العالقات الدبلوماسية بي 
تم توقيع أول اتفاقية تجارية    1975ا فن

أبريل عام   ي 
ن فن الطرفي  ن  التعاون االقتصادي والتجاري" خالل عام  بعدها تم عقد "ا  1978بي  ي كانت    1985تفاقية 

والت 

،إىل    تهدف ن ن الطرفي  ن إىل    تعزيز العالقات االقتصادية بي  ي عام  إىل    جانب ذلك أدى انضمام الصي 
منظمة التجارة العالمية فن

بدعم قوي من قبل االتحاد ال  2001 ي حظيت 
الت  ي وهي خطوة  للموقف  ورن  العالقات   يكي إىلالمر  وهذا خالف  زيادة 

ن بشكل كبي    ن المنطقتي  ن (Serkan tastan, 2014)التجارية بي  ن الطرفي  ن والتعاون  إىل    . وتميل العالقة بي  التنافس حي 

 عن وجود عدد من المواقف ال
ً
ي ايدولوجية االنظمة القيادية فضال

 اخر، فعىل الرغم من االختالف الجوهري فن
ً
متعارضة  حينا

يدرك   فأن كل طرف   
ً
تشكل    أهميةسياسيا المتبادلة  والمنفعة  االقتصادي  التعاون  فآفاق  اخرى  ي قضايا 

فن االخر  الطرف 

ن االتحاد ال ي المحرك الرئيسي للتعاون بي  . ورن  ن   والصي 

ي االتحاد الإىل    بالنسبة ي تحديد مالمح عالقاتها معورن 
ز عدة تساؤالت فن كات الفاعلة هناك تي  ن اهمها،    والشر الصي 

أن تضع   لهم؟ وكيف يجب  بالنسبة  ن  المحتملة لصعود الصي  الفوائد والمخاطر  المكاسب مع  أوربما هي  ي 
لجتن نفسها  ا 

ن وتطلعاتها؟ وكيف تتأثر عالقات االتحاد ال ي تجنب المخاطر المتعلقة بقدرات الصي  مثل الواليات    الخرى مع القوى ورن 

ي 
ي مقابل هذا هناك ثالث ركائز تدعم رؤية القيادة الصينية فن

؟. فن ن  أهمية المتحدة والقارة االفريقية بردها عىل صعود الصي 

ي التعامل مع بلدان االتحاد ال ن   أوال  ورن  ي االتحاد الإىل    تنظر الصي  بعد  ورن  نظام متعدد القطاب  ي 
 "كقطب" حيوي فن

 ة يكيالمر الواليات المتحدة  
 
ي االتحاد ال ثانيا

ن فن ي ترى الصي   يعمل عىل امتصاص ورن 
ً
 فعاال

ً
 وماليا

ً
 تجاريا

ً
يكا   كي  الجزء ال  شر

 ، ن  من صادرات الصي 
 
ي بعض العضاء داخل االتحاد ال  ثالثا  لالتصال التجاري واالقتصادي مع   أكي   الذين يعدون ورن 

ً
تقبال

الوال  يمكن ان يشكلوا قوة ردع ضد قرارات  ن  المتحدة  الصي  ن  يكيالمر يات  تحىطن الصي  السياق  ي هذا 
. وفن ن تجاه الصي  ة 

ي لدى بلدان االتحاد ال أهميةب ي إذ  ورن 
ى فن ي السابق "اذا واجهتكم تحديات كي 

يطانن يقول )جورج اوزبورن( وزير الخزانة الي 

ي خض 
ن السبيل لتجاوز تلك التحديات"، وفن المالية العالمية عام    الزمة م  االقتصاد العالمي ولم تعرفوا السبيل فلدى الصي 

ن لديها القدرة عىل مساعدة االتحاد   (Dominique Straussاشار )  2008 رئيس صندوق النقد الدوىلي السابق بأن الصي 

ي ال ي اجتياز هذه ورن 
اء سندات حكومية الزمة فن ي شر

ن رغبتها فن ي لبلدان االتحاد ال بعد ابداء الصي   . (2020)جمال،  ورن 

ي تجارة السلع مع االتحاد ال
ن بفائض فن ي تتمتع الصي  ي االستثمارات ال   الخي   بينما يتمتع  ورن 

مع    جنبيةبفائض فن

، فبعد ان بلغ حجم استثمارات االتحاد ال ن ي الصي  ي عام  20 )ورن 
( مليار يورو  130نحو )إىل    ارتفعت  2004( مليار يورو فن

ي عام  
كات ال  هميةيدل عىل الوهو ما    2013فن ن كوجهة استثمارية للشر ي تتمتع بها الصي 

ايدة الت  ن ان هذه  إال    ،ية،وربالمي 

كات ل ي بموجبها يمكن لشر
ن  ورباالستثمارات لم تكن تخلو من صعوبات اهمها القضية التنظيمية الت  ي الصي 

ية االستثمار فن

ي واجهها الIPRsوقضية حماية حقوق الملكية الفكرية )
، فيما يتعلق ب( الت  ن ي الصي 

ال تزال    الولمستثمرون االوربيون فن

كات  اك الشر ام بإشر ن ي يمكن أن تتم فيها االستثمارات كما يوجد هناك الي 
هناك قيود صارمة عىل مجموعة القطاعات الت 

كات ال  ما تشكو الشر
ً
ي ما يتعلق بالقضية الثانية غالبا

كة، وفن ي بعض مشاري    ع التصنيع المشي 
ية من أنها تخاطر وربالصينية فن

ن واالتحاد ال كات الصينية وبأسعار منخفضة، والالفت للنظر ان الصي  ي بفقدان معرفتها الفكرية لصالح الشر  قد دخال  ورن 
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ي مجال االستثمار امتدت من نوفمي  عام  
المفوضية    2013بجولة مفاوضات فن ي" رئيس  أثناء زيارة "هرمان فان رومي 

ن و إىل    ية آنذاكوربال ي "ىلي كه تشيانغ" حت  بكي 
، حينها  2020ديسمي  من عام   اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيتن

ي مجال االستثمار، وهذا يطرح  20تم االعالن عن عقد اتفاقية شاملة لالستثمار لتحل محل )
ن فن ن الطرفي  ( اتفاقية ثنائية بي 

ن بعد ك ن الطرفي   ل هذه المدة من المفاوضات. العديد من التساؤالت حول دالالت وعمق االختالفات بي 

ي عىل الرغم من أن االتحاد ال  يك التجاري  ورن  ن والمنشأ    الول ظل الشر ي عام    الولللصي 
ن فن لوارداتها، ونجاح الصي 

يك التجاري    2020 ي ان تصبح الشر
ي لتحاد ال  الولفن ( مليار يورو بعد ان كانت  585 بحجم تبادل تجاري قدر بنحو )ورن 

ية تأثرت بعوامل داخلية وخارجية متعددة  ورب، فأن العالقات الصينية ال2019ة عام  يكيالمر تحدة  خلف الواليات الم

ي التوصل
ي فشل الطرفان فن

اتفاق بشأنها منها الخالفات حول وضع سياسات الدعم والغراق إىل    منها المشاكل العالقة والت 

ها، من جهة اخرى تأثرت العالقات ال ن  الخي  يدرك إذ  يةوربة اليكيالمر ية بالعالقات ية الصينوربالسلىعي وغي  ان ان الصي 

ن اقتصادات االتحاد ال ، ان التشابك القوي بي  اىلي ي يمكن ان تشكل تهديد لوجودهما الليي  ي أن  يكيالمر  والسواق  ورن 
ة يعتن

، ومنذ  ن ي تفرضها واشنطن عىل بكي 
أن فرضت واشنطن تلك الحرب التجارية ترسل موجات صادمة تتجاوز التعريفات الت 

ن الواليات المتحدة واالتحاد ال ي العقوبات التجارية، ارتفع حجم التبادل التجاري بي  ،ورن  ارتفعت صادرات  إذ     بشكل كبي 

ي االتحاد الإىل    ةيكيالمر السلع   ي عام  ورن 
ي عام    أمريكي مليار دوالر    283.2من    أمريكي مليار دوالر    337إىل    2019 فن

  2017فن

. مع ذلك  أمريكي مليار دوالر    434.9من    أمريكي مليار دوالر    514.88إىل    ا أوربواردات الواليات المتحدة من    وبالمثل نمت 

ن  ي الوقت   أكي  ا نحو اتباع سياسة خارجية واقتصادية أوربدفعت حرب "ترامب" التجارية مع الصي 
استقاللية. جاء ذلك فن

ي الذي كان فيه االتحاد ال م صفقته االستثمار ورن  يي  يناير    اوائل  ي 
ن فن المفوضية ال2021ية مع الصي  تنتظر  ية ورب، ولم 

ن   يكي المر الرئيس    مع ما  إذ    الجديد لداء اليمي 
ً
 صارخا

ً
، وهذا تناقضا ن " المحادثات مع الصي 

ً
أعلنت أنها اختتمت "جوهريا

ال  إدارة زعمته   االتحاد  يتشاور كبار مسؤوىلي  أن  توقعت  ي 
الت  بايدن"  ي "جو  الزعيم  ورن  مع  يتعقل    يكي المر   فيما  الجديد 

   بتحديد العالقات الثالثية. 

ق االوسطية –العالقات الصينية  : ثالثا   الشر

ق االوسط خالل العقدين   ن تجاه الشر  الخي  شهدت سياسة الصي 
ً
ا  كبي 

ً
ي عهد إذ    ين تحوال

لم تكن هذه المنطقة فن

اتيجية الصينية كما هي عليه   ي االسي 
ق  )ماو( محور اهتمام فن ي عهد )بينغ(، وعند مراجعة العالقات الصينية بالشر

االن فن

ن  ايد مع  إىل  االوسط يجب أن نبتدأ من مسألة الطاقة فحاجة الصي  ن ي تفاعلها المي 
الوقود الحفوري يمثل العامل الحاسم فن

ي عام 
، ففن ي ن  2015المنطقة السيما مع منطقة الخليج العرن  ي العال أكي  اصبحت الصي 

م وتستورد نصف  مستورد للنفط فن

ق الوسط ي الشر
 عن ذلك سىع المستثمرون الصينيون فن

ً
ق الوسط، فضال ايجاد منافذ  إىل    احتياجاتها من منطقة الشر

ولية ي البلدان البي 
ي  28ان نحو )إىل    تشي  البياناتإذ    جديدة لموالهم سيما فن

( مليار دوالر قيمة االستثمارات الصينية فن

ن الشر  ي تضي    ح ل  )المنطقة، كما تعد بكي 
. ففن

ً
اتيجيا ق طرق جيوسي  ( وهو احد اعضاء  Gao Zuguiق الوسط اآلن مفي 

هذه   وان  باستمرار  تتوسع  االوسط  ق  الشر تجاه  واالقتصادية  الجيوسياسية  ن  الصي  مصالح  بأن  الحاكم  الشيوعي  حزب 

ي تطل عىل ثالث قارات ومواردها الطبيعية م
ن القوى  المنطقة تتمثل بخصائصها الجغرافية والت  نطقة تشابك ورصاع بي 

ي تسىع
ي تطور العالقات إىل   الدولية المتنافسة والت 

. ويأن  بسط نفوذها السياسي واالقتصادي عىل مستوى النظام العالمي

ي مع انسحاب الواليات المتحدة من افغانستان واتجاه    إدارةالصينية مع بلدان المنطقة وبالتحديد مع بلدان الخليج العرن 

ي عهد الرئيس السابق "ترامب" خاصة فيما يتعلق بقضايا  إىل  ""جو بايدن
مة مع بلدان المنطقة فن مراجعة الصفقات المي 
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يك التجاري الرئيسي لغالبية دول المنطقة، وتبتن الصينيون معادلة    الشر
ً
ن حاليا التسليح وحماية أمن الخليج. وتعد الصي 

ي قضية تعاونهم مع بلدان المنطقة العربي1+2+3)
ي مجال الطاقة اضافةإذ    ة( فن

انشاء إىل    تركز هذه المعادلة التعاون فن

الفضاء.   وتكنولوجيا  النظيفة  والطاقة  النووية  الطاقة  مجال  ي 
فن التعاون  االستثمارات كذلك  وزيادة  الصناعية  المناطق 

ق االوسط.  إجماىلي ( يوضح 3والجدول ) ادات الصينية مع بلدان الشر  حجم الصادرات واالستي 

ورة التعاون والمنافسة مع الواليات المتحدة وذلك  تدرك ا  ق االوسط يستلزم بالضن ي منطقة الشر
ن ان التدخل فن لصي 

ي المنطقة، 
ن عىل الواليات المتحدة  إذ    لنها تمثل القوة المهيمنة فن ن ممر أمن لناقالت النفط يكيالمر تعول الصي  ي تأمي 

ة فن

ي وكذلك تع ي تصل أليها من منطقة الخليج العرن 
ي من خالل عقد االتفاقيات الت 

مل عىل ادامة عالقاتها بالكيان الصهيونن

من  مع كثي   اتيجية 
اسي  اكات  وتعقد شر الفلسطينية  القضية  تدعم  انها  بالمقابل نجد  االسلحة،  توريد  التجارية وقضايا 

ن السياسي واالقتصادي عىل الر  غم من الموقف المعارض  البلدان العربية، كما تحتفظ بعالقات قوية مع ايران عىل مستويي 

ق االوسطية هو محاولة برغماتية لفصل العالقات االقتصادية   ن الشر اتيجية الصي 
لمريكا لذلك. وعىل ضوء ذلك فأن اسي 

  .
ً
اعات واالحداث السياسية لذا كان نشاطها اقتصادي بشكل حضي تقريبا ن  عن الين

 (3الجدول )

ي مع بلدان ا إجماىلي 
ق االوسط حجم التبادل التجاري الصيتن  لشر

ادات الصينية   الصادرات الصينية   السنة    االستي 

2006 3،145 2،481 

2008 4،132   2،707 

2010 4،197 3،856 

2012 6،203 6،295 

2014 8،561 5،480 

2016 9،487 5،011 

2018 10،468 5،449 

Source: International Monetary Fund. 

 االفريقية  -العالقات االقتصادية الصينية  : رابعا 

الصينية   العالقات  يك    – اكتسبت  نفسها كشر ن  الصي  وقدمت  ن  الماضيي  العقدين  خالل  ا  زخما كبي  االفريقية 

ن الصينيون حول ما أذا  OECDدبلوماسي وتجاري خارج هياكل منظمة التعاون والتنمية االقتصادي ) (، وكان هناك جدل بي 

ي عالقتها مع القارة االفريقية، وعىل الرغم من ان  الولياسية ام المصالح االقتصادية يجب ان تمثل  كانت الدوافع الس 
وية فن

مع   دبلوماسية  تقيم عالقات  ن  أصل    50الصي  اعطت    54من  فقد  أفريقية،  االقتصادية عىل  الولدولة  لالعتبارات  وية 

ي خدمة  أو    السياسية
ن أن تتسم  إذ    وتوطيد العالقات االقتصادية،بمعتن اخر جعلت الدبلوماسية السياسية فن رأت الصي 

ين ي مع سمات القرن الحادي والعشر
تنظر إذ    تلك العالقة بالتقدم والثبات وطول المد والموضوعية بما يؤهلها لتتماسر

ن  والموارد  إىل    الصي  الطاقة  مواد  استدامة  مصادر  من   
ً
مصدرا بأنها  لتع  الخرىية  الولافريقيا  تحتاجها  ي 

النمو  الت  زيز 
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ن   استهالكية واسعة لتضيف المنتجات الصينية، من هذه المعطيات دفعت الصي 
ً
إىل    االقتصادي وتشكل افريقيا سوقا

ي )
ي االفريف 

  الول(  FOCACتعزيز عالقتها االقتصادية مع افريقيا وتعززت تلك العالقات بعد عقد منتدى التعاون الصيتن

ي العالقات الثنائية وخالل القمة الثالثة للمنتدى  (Morgan, 2018) 2000عام 
 فن
ً
 وتنسيقيا

ً
 استشاريا

ً
، والذي اصبح اطارا

امات للقارة من بينها تقديم )  2006عام   ن  من االلي 
ً
ن عددا ي مجال تنمية  5قدمت الصي 

( مليار دوالر كحزمة مساعدات فن

ن  الي  وكذلك  ثالثالمشاري    ع  بإنشاء  )إىل    ام  خاصة  اقتصادية  مناطق  إفريقيا،   (Special Economic Zonesخمس  ي 
فن

التجاري   يك  الشر ن  الصي  عام    الول واصبحت  ي 
فن االفريقية  الواليات    2009للقارة  ن  الرئيسي  ن  المنافسي  بذلك  متجاوزة 

ال  كالمتحدة  يك  مي  الشر ظلتا  ي 
والت  وفرنسا  م  الول ية  طويلة  لحقبة  )لفريقيا  المدة  فخالل  الزمن.    ( 2018-2014ن 

ن ) ي إفريقيا، تلتها فرنسا )72استثمرت الصي 
 مليار دوالر(.   30.85مليار دوالر( والواليات المتحدة ) 34.17( مليار دوالر فن

 ( 2الشكل )

ي 
 مع القارة االفريقية يكي المر حجم التبادل التجاري الصيتن

 

الصينية   االقتصادية  العالقات  لنمو  الشيعة  ة  الوتي  السياسية   -أثارت  الوساط  ي 
فن النقاش  من  الكثي   الفريقية 

ي  
ي افريقيا  إذ    ا والواليات المتحدةأوربوالمراكز العلمية فن

ن فن ن    الولطرحت ثالثة مسارات فكرية متناقضة لدور بكي  دور الصي 

التنميةباعتبارها " ي 
ن
 ف

 
يكا الشر تعد  تلك    أكي  تنمية من  "  القارة االفريقية ومن اجل تحقيق  تواجهها  ي 

الت   
ً
تعقيدا القضايا 

ن البيئة االستثمارية واجتذاب المعرفة التكنولوجية وتشكل إىل    التنمية تحتاج القارة  ي تطوير البنية التحتية وتحسي 
ثورة فن

ي تحول دون تحقيق التنمية االقتصادية  
ن  تلك المعوقات عنق الزجاجة الت  ي تلك القارة، من هذه المعطيات قدمت الصي 

فن

ي هذا الصدد قدمت  
ي بناء وتطوير مشاري    ع البنية التحتية، وفن

 من خالل تعزيز استثماراتها الخارجية فن
ً
 تنمويا

ً
يكا نفسها شر

 بنحو )
ً
ن قروضا جيه ما  ( وتم تو 2019-2000للعديد من الحكومات االفريقية خالل المدة )  أمريكي ( مليار دوالر  153الصي 

%( من هذه القروض نحو تمويل مشاري    ع البنية التحتية مثل النقل والطاقة واالتصاالت والمياه، والدور  80ال يقل عن )

ي ك "
اقتصاديالثانن ال منافس  المتحدة  الواليات  قامت  ان  بعد  ك"  القارة  مي  بلدان  مع  اكات  وشر اتفاقيات  عدة  بعقد  ية 

ي عام    االفريقية منها قانون )اغوا( واتفاقية
ن بأنشاء منتدى التعاون  2000التجارة واالستثمار )تيفا( ذلك فن ، قامت الصي 

ي )
ي االفريف 

تدفق العمالة والمنتجات الصينية عىل أنه تهديد خطي   إىل  (، من جهة اخرى ُينظر FOCACاالقتصادي الصيتن

ي )جينتاو( مستعِمرللصناعة المحلية االفريقية والطبقة العاملة، والدور الثالث ك  "
" فخالل جولة قام بها الرئيس الصيتن

( مليارات دوالر بدون فوائد  3يوم زار بها العديد من البلدان الفريقية تعهد بتقديم قروض بقيمة )  11استمرت    2001عام  

ماىلي نجد ان  مناطق الدعم ال إىل    انه عند النظر إال    وأشار ان تلك المساعدات جاءت بدون قيود سياسية مرتبطة بذلك،
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ي ربط سخائهم الماىلي بالوصول
ن لم يفوتوا أي فرصة فن ي إفريقيا وهو نهج إىل    الصينيي 

الموارد النفطية والمعدنية القيمة فن

خالل  انه  إىل    ، والشاهد عىل ذلك تشي  البيانات الصينية نفسها (Fiala, 2018)استعمار لفريقيا    إعادةوصفه البعض بأنه  

%( من القروض الصينية تستحوذ عليها انغوال وهو بلد نفىطي ومعظم تلك القروض يتم  26( نحو )2019-2000المدة )

، بالمقابل تستحوذ البلدان االفريقية    ,Acker)    %( من القروض الصينية8حواىلي )  الخرىتوجيهها نحو القطاع النفىطي

2020) . 

وط سياسية إن   ي الشؤون الداخلية للدول الفريقية وعدم فرض أي شر
ي عدم التدخل فن

ن المتمثلة فن اتيجية الصي 
اسي 

 
ً
 جذابا

ً
أمرا ن  الصي  مع  التعامل  تجعل  ضة 

المقي  الدول  النسانإذ    عىل  بقضايا حقوق  الصينيون مساعدتهم  يربط  أو    ال 

ما اثار حفيظة المؤسسات والمنظمات الغربية فبالنسبة لصندوق  إىل ذلك، وهو  القضاء عىل الفساد وما  أو    الديمقراطية

 من خالل اطالق موجة جديدة من الديون  
ً
اضية يمكن ان تشكل خطرا ن االقي  النقد الدوىلي فقد اوضحت ان سياسات بكي 

الديون الصينية( بلدان  إذ    سميت )بفخ  ي خشت فيها 
الت  الشواهد  ت  )  أصول كي  بلدانها منها  ي 

اتيجية فن ي  اسي 
الت  كينيا( 

ي    أكي  اضطرت لرهن  
اكمة والت  ي سداد القروض والمي 

ها فن مرفأ لديها وهو ميناء "مومباسا" للحكومة الصينية وذلك لتعي 

 .  (2019 ,الرشيد)   ( مليار دوالر 5.5باغت نحو )

ن   ي فلدى الصي  اتيج  يك اسي  حيب بها كشر ي والي 
ي االفريف 

ي التقارب الصيتن
ساهم حالة عدم وجود ذاكرة استعمارية فن

ي استدامة المواد الطاقة والموارد الطبيعية  
ي افريقيا تتمثل فن

اتيجية فن  واعدة    الخرىمصالح اسي 
ً
ن سوقا كما تشكل الصي 

ن  ي مجال بناء  إىل    ار نسمة، بالمقابل تحتاج افريقيا يقدر سكان القارة بنحو مليإذ    للمنتجات الصي 
االستثمارات الصينية فن

ي من مشاكل اقتصادية متجذرة  
وتطوير البتن التحتية ودفع عجلة التنمية االقتصادية ومحاولة تحقيق انتقاله من امة تعانن

، وهذا خالف عالقاتهم مع  إىل    كالفقر والبطالة ن ن الذين يرون بأنهم  مركز استقطاب تجاري وصناعي عالميي  كائهم الغربيي  شر

كاء، ن إذ  يتعاملون معهم كفقراء ال كشر ي اهدافها وتوجهاتها مع منافسيها االوربيي 
ن نفسها كدولة نامية تختلف فن تقدم الصي 

 يكان. المر و 

 

  االستنتاجات

التجارية الصينية   - المصالح  السياسي والتنافس  يكيالمر   -ان  التعارض  ن  بي  تتباين  يطغو عىل فكر   الولاالقتصادي فة 

 ة بينما ينشغل تفكي  القيادة الصينية بالقضايا السياسية ذات الدوافع االقتصادية. يكيالمر القيادة 

ي الفلسفة االقتصادية من خالل االنتقال من رأسمالية تنظمها قواعد  -
ن وتبنيها لنظام العولمة شكل تحول فن ان دعوة الصي 

ن الدولة. رأسمالية تنظمإىل  السوق  ها قواني 

 ليس   -
ً
ا  كبي 

ً
ن االقتصادي ظاهرة محورية ذلك لن حجم وأبعاد وانعكاسات هذه الظاهرة تشكل تحديا شكل صعود الصي 

الواليات   مقدمتها  ي 
وفن العولمة،  نظام  عىل  للحفاظ  طريقها  ي 

فن الرأسمالية  للبلدان   
ً
اتيجيا اسي   

ً
تحديا بل  اقتصاديا رصفا 

مع المحتمل ان تضطر الواليات المتحدة بأن تشارك ريادتها االقتصادية العالمية    انه منإىل    المتحدة، وتشي  الدالالت

 . ن  الصي 
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ي االنحياز السياسي  -
اتيجية الغربية التقليدية المتمثلة فن ي محاولة لبعاد نفسها عن االسي 

االستعمار العسكري، تطرح  أو  فن

ي 
ن فن يك محايد وغي  متحي  ن نفسها كشر  تعامالتها مع البلدان النامية وهو ما شكل عامل جذب لها. الصي 

   التوصيات 

ي من ان تقتدي به رغم المشاكل والمعوقات   -
ي تعانن

ن انموذج للتنمية االقتصادية يمكن للبلدان النامية الت  قدمت الصي 

 . ن ي كانت تعانيها الصي 
   الجمة الت 

ن تستطيع النهوض بقطاع البنية التحت - للبلدان النامية، لما تمتلك    الخرىية والقطاعات االنتاجية  عىل الرغم من ان الصي 

ي  
ية منخفضة الكلفة والموارد مالية فائضة فأن الحذر واجب فن اكات واالتفاقيات وذلك لن    إبراممن موارد بشر عقود الشر

ي سداد القروض يمكن ان تخش فيها البلدان ال 
اتيجية.  صولالتعي  فن  والموارد االسي 

ي  ان التنافس ا -
ي الساحة التجارية الدولية يمكن ان يستغل من قبل البلدان النامية خاصة البلدان    يكي المر   –لصيتن

القائم فن

اكات و  ي تمتلك ثروات طبيعية من خالل الحصول عىل عقد شر
ي    إبرامالت 

ي -اتفاقيات مثل ما حدث مع التقارب الصيتن
  االيرانن

.  - يكي المر أو  ي
 التايوانن
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