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<الصین قوة اقتصادیة صاعدة >

:مقدمة

.عرفت الصین نموا اقتصادیا سریعا خالل العقود األخیرة ، و رغم ذلك تواجھ بعض التحدیات
ما ھي مظاھرا لقوة االقتصادیة للصین ؟ وما ھي العوامل المتحكمة في االقتصاد الصیني ؟ و ما ھي الصعوبات التي تعترض الصین؟

:قتصادیة للصینمظاھر القوة اال
:تتمیز الفالحة الصینیة بضخامة االنتاج و بالتمركز في الواجھة الشرقیة

) خاصة القطن و قصب السكر و النباتات الزیتیة ( تعتبر الصین من أھم الدول المنتجة لألرز و القمح و الذرة و للمزروعات الصناعیة *
. (لخنازیر و األغنام و األبقارا( و تمتلك ثروة مھمة من المواشي . ،والخضروات 

:تتمركز الفالحة الصینیة في الواجھة الشرقیة التي یمكن تقسیمھا إلى قسمین ھما*
.الصین الشمالیة حیث تنتشر زراعة القمح و الذرة و الصوجا-
انظر الخریطة ص .( شاي و الفول السوداني الصین الجنوبیة حیث تسود المزروعات المداریة وفي طلیعتھا األرز و القطن و قصب السكر و ال-

(من كتاب المورد216من كتاب المنار أو ص 213
.في المقابل ینتشر الرعي التقلیدي قي الغرب الصیني ، مع وجود بعض الواحات المنعزلة*

:الصین سادس قوة صناعیة في العالم

( ت األساسیة كصناعة الصلب و األلمونیوم ، و الصناعات التجھیزیة و االستھالكیة تساھم الصین بحصص مرتفعة من اإلنتاج العالمي للصناعا*
. (في طلیعتھا صناعة اللعب و النسیج و األحذیة

.سجلت الصین تطورا كبیرا في مجال الصناعات العالیة التكنولوجیا منھا الصناعة االلكترونیة و المعلوماتیة و معدات غزو الفضاء*
اطق الصناعیة في الواجھة الساحلیة الشرقیة حیث نجد مدنا رئیسیة في مقدمتھا شنغھاي ، بكین، شانغ شیون ، كوانغ زو ، ھونغ تتمركز المن*

(من كتاب المورد217من كتاب المنار أو ص 214انظر الخریطة ص .( كونغ 

3 :الصین قوة تجاریة صاعدة–
.كبیرا في میزانھا التجاري حیث تضاعفت صادراتھا أكثر من مرة خالل العقد األخیرتعد الصین قوة تجاریة كبرى ، و تحقق فائضا*
.تتعامل الصین مع مختلف دول العالم و في طلیعتھا الیابان و باقي بلدان آسیا و الوالیات المتحدة األمریكیة و دول أوربا*
.نما تتكون الواردات من مواد مصنعة و أخرى أولیةتشكل المنتجات الصناعیة الجزء األكبر من الصادرات الصینیة، بی*

:العوامل المتحكمة في االقتصاد الصیني
:تنقسم الصین إلى ثالث وحدات طبیعیة ھي

و تتشكل من سھلین ھما سھل منشوریا الذي یعتبر أخصب منطقة في الصین ، و السھل الكبیر الذي تكسوه ) : الشمال الشرقي ( الصین الشمالیة *
من 216انظر الخریطتین ص . ( و یسود في ھذه المنطقة مناخ معتدل إلى بارد. یضا تربة غنیة بالمواد العضویة ؛ إلى جانب الھضاب الداخلیة أ

(من كتاب المورد213ص . 1كتاب المنار ، أو الوثیقة 
و یسود فیھا مناخ مداري أو شبھ . السھول و الھضاب و تتمیز بتنوع التضاریس حیث تشمل التالل و) : الجنوب الشرقي ( الصین الجنوبیة *

.مداري
و یتشكل من جبال شدیدة االرتفاع مثل الھمالیا ،و ھضاب مرتفعة كھضبة التیبت ، و . و یمثل جزءا مھما من مساحة الصین : الغرب الصیني *

.و یسود في الغرب الصیني المناخ الجبلي و المناخ الصحراوي. أحواض داخلیة 

:تمتلك الصین رصیدا مھما من مصادر الطاقة و المعادن

و تساھم الصین بحصص مرتفعة من اإلنتاج العالمي لمصادر الطاقة كالفحم الحجري و البترول و الغاز الطبیعي ولمجموعة من المعادن كالحدید *
.الزنك و الرصاص و الفوسفاط محتلة بذلك المراتب األولى عالمیا

اجم الفحم في الصین الشمالیة و الجنوبیة ، بینما تتجمع آبار البترول و الغاز الطبیعي في الغرب الصیني و الصین الشمالیة ، حیت توجدتتمركز من*
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من كتاب213ص . 3من كتاب المنار ، أو الوثیقة 217انظر الخریطة ص . ( و تنتشر باقي المعادن في مختلف أنحاء الصین . أیضا مناجم الحدید 
(المورد

:تضم الصین أكبر تجمع سكاني في العالم

و یفسر ذلك بالتعمیر السكاني القدیم وبمعدل التكاثر الطبیعي . ملیون نسمة أي خمس سكان العالم 313ملیار و 2006بلغ عدد سكان الصین سنة *
.مما أتاح وفرة الید العاملة و السوق االستھالكیة. 20الذي ظل مرتفعا إلى غایة العقد السادس من القرن 

:را مھما في تقدم االقتصاد الصینيلعبت العوامل التنظیمیة دو

خاللھا اتخذت الدولة الصینیة عدة إجراءات من أبرزھا تأمیم وسائل اإلنتاج ، ): 1976–1949( مرحلة البناء االشتراكي بزعامة ماوتسي تونغ *
اء األولویة في البدایة للصناعات األساسیة و و إعادة تنظیم الفالحة في إطار التعاونیات الكبرى التي عرفت باسم الكومونات الشعبیة ، و إعط

أي خلق توازن بین الفالحة و الصناعة ؛ ثم نھج سیاسة القفزة الكبرى إلى األمام التي "المشي على قدمین "التجھیزیة قبل إقرار ما عرف باسم 
طاقة البشریة و إنجاز األشغال الكبرى كالسدود و شبكة استھدفت تحقیق اإلقالع االقتصادي بتعمیم الصناعة في المدن و البوادي و االعتماد على ال

.المواصالت
حیث اتخذت الدولة الصینیة عدة إجراءات منھا إلغاء ): إلى اآلن 1978منذ سنة( مرحلة اإلصالحات الجدیدة و االنفتاح على العالم الرأسمالي *

المشتركة بین الدولة و ( ؤسسات الصناعیة الجماعیة و المؤسسات المختلطة الكومونات الشعبیة و تعویضھا بالمستغالت العائلیة ، و إحداث الم
و تخفیف احتكار الدولة للنشاط االقتصادي و تشجیع المبادالت مع الخارج ، و استقطاب االستثمارات األجنبیة بإحداث المناطق ) الرأسمال األجنبي 

.عفاءات جمركیة و جبائیةالحرة التي یحصل فیھا المستثمرون على تسھیالت إداریة و إ

و رفعت من نفقات البحت العلمي و . اھتمت الصین بنشر التعلیم و تكییفھ مع متطلبات العصر : ساعد البحث العلمي و التكنولوجي على تقدم الصین 
و أبرمت اتفاقیات التعاون و .األجنبیة كما عملت على تقلید أو شراء براءات االختراع . فكونت عددا ضخما من التقنیین و المھندسین . التكنولوجي 

.تبادل الخبرات في ھذا المجال مع الدول المتقدمة

:المشاكل و التحدیات التي تواجھ االقتصاد الصیني

ا الكبیر و تواجھ الصناعة الصینیة ضعف جودة منتوجاتھا و استھالكھ. تفرض الدول المتقدمة قیودا على المنتوجات الصینیة :تحدیات اقتصادیة
.و ترتبط الصین بالسوق الخارجیة من حیث التزود بالمواد األولیة أمام كثافة التصنیع و قوة االستھالك. للطاقة 

یسجل تفاوت كبیر بین الواجھة الشرقیة التي تتمیز بالظروف الطبیعیة المالئمة و االكتظاظ السكاني و النشاط االقتصادي الكثیف ، :تباینات مجالیة
من كتاب المنار ، 221الخریطة ص . ( لغرب الصیني الذي یتمیز بقساوة الظروف الطبیعیة و ضعف الكثافة السكانیة و ھزالة النشاط االقتصادي و ا

كما یختل التوازن االقتصادي و االجتماعي بین المدن و األریاف الصینیة حیث یعاني سكان البوادي من ضعف ) . من كتاب المورد 214أو ص 
.مستوى المعیشيال

تحد ضخامة عدد السكان من مجھودات التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و بالتالي فمكانة الصین متواضعة نسبیا في :مشاكل دیمغرافیة و اجتماعیة
.مجال مؤشر التنمیة البشریة ، رغم أن الصین تحقق أعلى معدالت النمو االقتصادي في العالم

، وانتشار الجفاف في الغرب )الجبال و الھضاب العلیا ( تعرف الصین عوائق طبیعیة متنوعة منھا غلبة المرتفعات : ئیة إكراھات طبیعیة و بی
.الصیني ، مقابل تعرض الصین الجنوبیة للفیضانات و األعاصیر

(من كتاب المنار220الخریطة ص ( ة تشھد المناطق األكثر تصنیعا بالصین مشكل تلوث المیاه و الھواء و السطح و حدوث األمطار الحمضی

:خاتمة

رغم ھذه المشاكل ، یمثل االقتصاد الصیني منافسا خطیرا القتصادات الدول المتقدمة

:شرح المصطلحات
1976توفي سنة . أول رئیس للصین الشعبیة ، عمل ترسیخ النظام االشتراكي و تطویر االقتصاد الوطني :ماوتسي تونغ*
.ثالث رئیس للصین الشعبیة ، اھتم بوضع إصالحات جدیدة و باالنفتاح على العالم الرأسمالي:سیاو بینغدینغ ك*
.مستغالت تستغل من طرف األسر الفالحیة:المستغالت العائلیة*
.مصانع في ملك التعاونیات:المؤسسات الصناعیة الجماعیة*
.اكم الذي حققھ اإلنتاج الداخلي الخام خالل سنة معینة مقارنة بالسنة التي قبلھامؤشر یعبر عن التر:مؤشر النمو االقتصادي*
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