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 الّقدمة

سطط ا الرطط اسم اسططّ ة و لططدة حتمفططة ييًططع لططد لهااططا مفطط لل تحلدطط  الطط  اتلِطط  لررططاتت    
ت لريمطط  اسططّ مدل ىمطط  الٍططْة اللىاططا ىمطط  مططا الفُططيا حتكططل اص ا ّ ططة لمططل الٌَُطط  

البَطاسة ا سطا   حمط  لمطل الٌَُط  ت تيْط  كط  ح ذاْط  الط     ف ّ  قدميه مط  اىّط ت لٌطد 
 .اص يِع الُا  لد ال اسق الًُ ح  اسر  ع

اذ كطططددت الُطططا  لَططط  الططط  الًّططط حتت حالّبططط تاات الرطططد قططط   ذدططط  م حلٍطططد لييططط  لرقطططد     
لوْطط  اةسططة  الُططا  مىطط  مَططاحع القكططىة اللوططاا حالىططياة الىق ف ططة للطط  افططد لقمططد تيْطط  الٍططم ة

 مطة اٍط  ة مط اقرُ تية لرّ ك  يٍو   مع اتكرااك ة الُاْ ة  د اقرُط ت الٍطيم مطع  ى 
اتصططا  ت الٍ  سططط ة ح ىمطططة اٍططط  ة مططط  الًاسطط ت حلرمطططل اترطططااةات  طططيت امطططة مم  اسطططة 

مططط  الٌططط اج معرى طططة ىمططط  ذالدططط  س  سططط   ااطططا مططط  اة لطططد مً  دططط   ضطططة كة لَطططرا  قًّدططط 
 .اتساي  ال  امة الوااة ير مع الاد  الف لل حسْظا الاد  افا  ات راا  

حلطياكاا يَط  ا الٍ  سطد حالفٍطعا   حالَْأةمْد  اليتتة  ام ٍة ىْياي تقٍل البًث ال    
حاصططا  ت تيْطط  كطط  ح ذاْطط  لططد  قططيت الىااىططة حالُططْ ىة حاتسططرىّ ا حالرفمطط ل حالّ سٍططة 

 .حالديامش يد ية البًث  الفٍعاسة حقد  ورع الُّ تا
 :انوالدة واننشأة

 

 و(4001 – 4091دنغ شياو بينغ واثره انسياسي يف انصني )

 د هزبر حسن شالهخأ.

               قسم التاريخ/ جامعة ديالى/ كمية التربية لمعمهم االنسانية 
hzbrshalwkh@gmail.com 

70071014740 
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، (1)ب الُطططا رْططيب اططا  لططد ذمططدة قيايططط  آص اّق  فططة س َططياص 6934آب  00حلططد لططد   
لططداي   مطط  ايااضططد الىاال ططة، حلديططا  03-7لف ممططة لا  ططة م ٍططياة، الطط ص حالططده يّرمططل مطط  

، ح ططي 6966يكايسطط ة الرقماديططة ىطط   ، توطط  الّداسططة اتذردام ططة اللييك(2)الفديططد مطط  الفّطط ت
إمواا طططيا لطططد لططط اسم الُطططا  يطططيا  مططط   سطططاة لَطططاْ ، حقطططد الفططط   يكٍطططا الططط     ططط ح اططط وا 

ل الّداسة افد الىياة ِإل  مداسة ميدطىة اّْط  ت ل افطة لكايٍط ، لط لل ىْطد إكّ لطا لًيلع لم
تااسططردل الدااسطة الى ييسططة الف مطة  اسططمع ميّيىطة مطط   طاب الّداسططة ِإلط  لايٍطط ،  كّط ت 

ططط ، حلطططد لايٍططط    ططط  ا لر ططط اات  66، ح طططي لطططد الٍططط  (3)الي مة طططة مططط  ضطططّْدل تيْططط  ى م 
آيطططط اث الىططططياة الا سططططّ ل ة حالىططططياة الومَططططى ة، حاييططططا  لرمططططل الكلاسططططة حالٍ  سطططط ة الّرُطططط اىة 

ّ   الّ االٍطط ة حلططأ ا ذدطط ال مططع ىططدت مطط   ،(4)ر طط اات، حلفططال  ىمطط  ايللطط ا الٍ  سطط ة، حتِسطط ي
 يططط يّا  ىططط   الرطططد ايطططدلفع لطططد ماطططداص ل  آيططط ا لطططد اعطططا  4ال طططاب الُطططاْاا  قوططط   االطططة 

 .(5)ا  لد م لّا لاس  ، ا ري ر   ىم  ا   ية الرد لمقرد  ال6969ُ

                                                 

دمحم ايمططا  الْلًطط ر، قططااةة لططد سططااة تيْطط  كطط  ح ذاْطط  مدْططدر س  سططة اتيكرطط ح الُططاْ ة، مرطط ح ىمطط   (1)
 www.arabicvistibeijin.comالاااط: 

(2)  Deng Xiaoping anevolutionary lify by Alexandr Pantsov, Hardeover import 

25 Jun 2015, p.8 

(3)  www.pbs-org/woyh/com manding he shard minitext/prop – denyxiaping. 

htmlg, p. 

، 5/0/0360لبلطط ر رططيات الططديّد، تيْطط  كطط  ح ذاْطط ، ااا ططة  تاطط ة الَطط  ، مرطط ح ىمطط  الططاااط: ذرطط اسم  (4)
www.odabasham.net  

 (5) www.pbs-org/woyh/com manding he shard, op.cit., p.?? 
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اق ططط تة لَطططي آص  6906ايِطططل ِإلططط  ااا طططة الَطططب ب الَطططايىد الُطططاْد لطططد  حاحلططط  ىططط      
، حقطططد ايِطططل إل طططا ىططط      لأسططط  ف طططا الًطططىب الَطططايىد لطططد الُطططا ت ، ح طططي الفططط   الططط

6904
(1). 

الّْططىت الطط   يٍططعْا تيْطط ، للْططا الطط ص قططد اطط تا  6906تا ّططع الَططا ة الكايٍطط ة ىطط      
ِإل  ميسعي، إذ  ل ًع ل طا  الكاصطة لاقرطااب، حالرفطال  ىمط  ايللط ا ال ٍط اسة، الرطد  لايٍ 

ص ، حوات لمطل  ي ص، حتار لاد  اي مفة ص  (2)كعمع الّامح ايحل ة لرليسْا الكلا  
ططط  مططط    رططط  لًطططديث  ططط  ذطططا  القطططيماا  حالَطططايىاا ، حسفّمطططيص مف   ّ الًقبطططة الططط ص الرًططط لب ق م

القيماا  ال ى ة ذْ ة  ىب  طيا ، ِإتي   صي ذلطل   ص رد ز سر لا  يفملالالُا  حليديد  ، إذ 
صط ، حلطيلد كط  يل الط    لُااع ىم  الٍم ة افطد حلط ة صط  يط صالرً لب   يد ا، اٍوب ا

راص( الرططد اسططرقومرا لططد )اللططيمْ،  ططلي  موططع مْططا  ايمّ ططة الَططايل ة (3)كطل الٍططم ة مطط  افططده
6906 يد ية ى   ميسعي   ْص يفيت لمُا 

ليارا ظاحل ط  ق سط ة  رد الُا ، افد ىيتلا ح (4)
الٍ  سططط ة، ليمطططع مامًدططط  لطططد الكطططياام اتررّ ل طططة، حالِطططهيا اتقرُططط تية، حالرْ زىططط ت 

حلالططب ىمطط  ذلططل   ْص ال يططع مطط  الِططفب،  رلطط    ييدطط  حقفططع لًططع الِططهيا الٌ ار ططة مطط  
 .(5)قو  الدحت اللواا 

  كط  ح كطاْ  ِإلط  تيْط  كط  ح ذاْط  )كط  ح ذاْط  االطا اسطّا مط  تيط 6907لد م مطع ىط     
لفْططد: الٍططا  الهْططد(، لططد إكطط اة ِإلطط  ذدايططة ما مططة رديططدة مدّططة لططد    لططا، حالرأكاططد ىمطط  

                                                 

 الٍ ذق،   ر ريات الديّد، الُّدالبل  (1)
 ُدا الٍ ذقدمحم ايما  الْلً ر، الّ (2)

(3)  Deng Xiaoping, op.cit., p.15 

 ر ريات الديّد، الُّدا الٍ ذقلبل  (4)
 ايما  الْلً ر، الُّدا الٍ ذق دمحم (5)
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، للْططا اضطط ا (1)ايرّ مطا الططي ْد اي يططب م االٍطارا لايرقطط ت ، اسططرقا لططد كططّ ت الُطا   حلت 
سة الرد ق ت    ىب    زحررطا يطي  ضد الَايىاا ، لىحج ت الليمْررْيل  ، اٍوب الًّمة القيل

ت الططط   لطططيلد  طططي 6908ايحلططط  ىططط    ، لَططط ي  سطططايات الرطططد ليلاطططع افطططد حتتة  كمدططط  اي حل
ط ،  ططلي لططىحج رططا  ح ملقدطط  ىطط     ِ ، ح ييوططع 6909، افطد   لططىحج مطط  لٍططيلا  ىطط   6900 ي

 .(2)ل ا   اث ذْ ت ححلدي 
 رطططد  صطططبح سطططعالاا الًطططىب الَطططايىدالرقططط  تيططط  اف قطططا لَطططي آص ت  اّديْطططة حح ططط ص ال  

ة ال ص قد س  ل  ّ دل ط  لطد لطأر ت ات ري رط ت الَطفو ة لطد كطْهد    الُاْد لد لمل ال  ِ  ي
 ل اق طط تة ايرك ضططة كططفو ة ااططا ميلقططة لططد مق  فططة قيايهَططد ىطط   مْرطط ي ،  ططلي سطط ضططد اللي 

د الَططايى ّع لططد لططأر ت الُططااع ذططا  الًططىلا  ضططد  عيمططة الليمْرطط ي  الرططد سطط  6909
6907حالليمْر ي  الرد ذد ت مْ  ى   

(3). 
سطططة، ح ِطططيا مططط  ا،    ىمططط  الطططاال مططط  قُطططا ق مرطططا ِإتي   ييطططا  الططط ص مّاطططى ا ذوْ طططة رٍطططدية قيل

حلفمطط ل، ح ق لططة، حماططيت م االٍطط ة حح ْ ططة حاضططًة   مرططا لفِططيسة مرّاططىة لططد الًططىب الطط   
، حلْططيسا اياسطط  ، حذيقطط ذ باكططًا  حلت  لمفّطط  لططد مْطط  ق اسى ططة لمططدىية ِإلطط  س  سطط ت الًططى 

لططد  ّططات ىٍططعاسة ضططد الليمْرطط ي ، لِططا   6909الططبات مطط  مًْردطط ، كطط اث مْطط  ىطط   
 مطا مط  مُْطبا، اٍطوب ، ل طلي  ىك6903  الًطىب، حلطد ىط   الًّات ا صا  ة تاو ى 

آت  ماط  لميط ش اي ّطا ذطا   8د ليي ، ك اث لطد الٍّطااة اللوطاا حلٍتىّا حلأياده لّ 
، ح طططد مٍطططااة يطططىحح اضططط ااا  اظطططاح  صطططةبة حلِططط اس  مفقطططدة 6905-6904 ىططط مد

                                                 

  ر ريات الديّد، الُّدا الٍ ذقلبل  (1)

(2)  Deng Xiaoping Biog ra phy, Childhood, life, www.Th amause people.com/ 

profiles deng xiaoping, php. 

  ر ريات الديّد، الُّدا الٍ ذقلبل  (3)
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مططط  الَطططايىاا  مططط  مق  فطططة ر  يهَطططد ذيسطططط كطططام الُطططا  ِإلططط  مْططط  ق لّئططط ت ا ت  
 .(1)الُا  الداوم ة،  لي كّ ت  ِإل  ك يٍد، لك تي   لديّ ت  ىب الليمْر ي 

الُطططا  لمهطططىح ال  اططط يد ة لْظ ّ طططة حس  سططط ة وطططات  طططاب مق حمطططة   ظدطططا كطططي ىة ح عّططط  
ل الريططط اب الرْظ ّ طططة، حالفٍطططعاسة، حالّاداي طططة، مًْرطططا الٌوطططاة، مططط، ل6907الططط   ذطططد   ىططط   

حالُططوا، حالرًّطط ، حال يططع واططا مفططا  ل ططا  لططد    لططا الٍ  سطط ة الا قططة، ي ييططا  ىطط ي  الىاططا ا 
ع الفديطد مط  وال لطا مطم  الر ما حا اف ت القٍا  ى  الً  ة الٍ  س ة حالًعيم ة، اٍطوب 

 .(2)الٍ  ساا  ال ي  ى صاح ل
لطططيل  مدّطططة الّكطططي  الٍ  سطططد لمًطططىب الَطططايىد وطططات  طططاب مق حمطططة الهطططىح ال  اططط يد   

مططط  رططط ش ال اسطططق الىططط م  الرطططد يّطططع حل طططيات، لرُطططبح حا طططدة مططط   كوطططا  609لملرابطططة 
 .(3)الي دات الفٍعاسة

ا مطط    ذططاز القطط تة الفٍططعاسا  افططد ىطط      طط  لططد  ّمططة  ،6945 صططبح حا ططد   ٍ إذ  تا تحا ا ام 
، الرططد ل فططد  مطط    ططل الّفطط اث 6949ظدططا  ططىب الليمْرطط ي  ىطط    ططيا   طط   الرططد قُططّع 

ا مط   6949لد القاص الفَاس ، حقد ظدا افد لأس   رّدياسة الُا  الَفو ة ىط    حا طد 
لططد دت إل ططا الفديططد مطط  الّدطط   الٍ  سطط ة ، إذ اسططْ(4)كبطط ا قطط تة الًططىب الَططايىد الُططاْد

ة  ططدل  ّ -6949مٌرمططب الّططدص الُططاْ ة، مْدطط : مٍطط حت  ىطط  اليْططيب الهالططد لمُططا  وططات ال
لطططد الف صططّة اعطططا  ىططط    ،  طططلي ىططط ت ل ٍططرقا(5)مماطططيص كططٌ  633، مططع  كىطططا مطط  6950

                                                 

 الُّدا يكٍا (1)

 الُّدا يكٍا (2)

 لبل ر الديّد، الُّدا الٍ ذق (3)

(4)  Deng Xiaoping apenolution ary lif by Alexander – Pant Sov – Hand Coner, 

92 Jun 2015.25 

 ، ص0366 يميت  07ق  تة تي  ك  ح ذاْ ، ر مفة   ال ات، ىىاا  قيا ، الُا  لًع  (5)
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، حقد س ىده لد ذلل ىم  الراقطد لطد الفّط  الٍ  سطد الّطْظل، لارقمطد افطد   الفديطد 6950
م   ميمط  الدحلطة، حي مطب امط   ليْطة كط حص الّ ل طة، ححزسطا ا م  اليظ مب، مْد : ي مب ط  لطا 

لمّ ل ططة، حمططديا ا لّعرططب اتلُطط تت لمًططىب، ح صططبح ايمططا  الفطط   لميْططة الّاالىسططة لمًططىب 
 .(1)،  لي  صبح ىِي ا لد الّعرب الٍ  سد لمًىب6954الُاْد ى    الَايىد

يته حتحاه اُططكرا  ماْ طط  لاسططٌع ردطط 6956وططات الّطط لّا الططي ْد الىطط م  لمًططىب ىطط     
ططططط  لميْطططططة الّاالىسطططططة لمًطططططىب، حمطططططديا ا لقٍطططططل الرْظططططط ل، حي مطططططب امططططط   الميْطططططة الفٍطططططعاسة  ى م 

، إذ  كططا  ىمطط  كطط حص الًططىب 6966 رلطط  ىطط    ، اسططرّا لططد ذلططل الُّْططب(2)الّاالىسططة
ط  لما سطّ ل ة، ححضطع ا ط  ا ق مطة اليواسطة لطد مْىلطا  اللواا رّ فد ، حقد الدل اعييا ماحر 

ة  كطططدا، لفططط ىْطططدم  ال يطططع الىطططياة الىق ف طططة لطططد  حردططط  يكطططد حى ممرطططا ِإلططط   6969حلطططد ىططط   دل
مق  فطططة ر ططط  يهَطططد رْطططيب كطططام الُطططا ، إذ ىّططط  لطططد  ىّططط ت كططط قة اّفّططط  اليطططاااات 

ميمط  الدحلطة،   ىاطد ِإلط  الفّط  الٍ  سطد حى طال   ي مب ط  لطام   6970، حلد ىط   (3)الىاال ة
ام   الميْة الّاالىسطة لمًطىب حامط   اياالط ص الف مطة ليل  مُْب ي مب  6975حلد ى   

لي ش الرًاسا الَفود، حلفد اكردات ما  كي آص ت  ق   ذر ٍاا الَ حص الايم طة لميْطة 
الىق ف طة، حذزاة ذلطل  سف  لّياردة الكيض  الرد   د رد  الىياة 6976الّاالىسة، حلد ى   

اة ايالفطة، اٍطوب الد مطا مط  قوط  الفُط  ، زسح لمّطاة الىي لىطة مط  مْ صطبا الق  تيطة رّ فدط 
د لييطط ، ح ططي ىمطط  لططااب الّططا  انق لرططا، للْططا ىطط ت  لمً طط ة الٍ  سطط ة افططد   ْص  قْفططيا م حلٍطط

، اكِطط  تىططل  ذططداه الطط م ل ططا  مطط   يطط   6976د لييطط  لططد  يمططيت افططد حلطط ة م حلٍطط مططالة   وططاا 
ط  وطا  ّ ،  طلي للممطع 6977ت ىط   الِْ ت الفٍعا ، لفىزت الفيتة الٍ  س ة، حاكرٍطوع زو

                                                 

 ْلً ر، قااةة لد سااة تيْ دمحم ايما  ال (1)

  ر ريات الديّد، الُّدا الٍ ذقلبل  (2)

  ر ريات الديّد، الُّدا الٍ ذقلبل  (3)
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الّع يططططة الق  تيططططة ايىمطططط  لططططد الُططططا  ح ططططد امطططط   الميْططططة الفٍططططعاسة  6978ذْوطططط ة ىطططط   
 .(1)الّاالىسة

 إصالحات دنغ شياو بينغ:
اططط ليسات، حالًّططط ، حالَّططط ك  اتررّ ل طططة، ير يطططة الىطططياة الىق ف طططة حاث تحلطططة مَطططًيية    

ططد  مدْططدر الٍْططٌة اليديططدة مطط  اتكططرااك ة الّ حسططة، حالًاالطط ت الٍ  سطط ة الفديططدة، حلطط لل ي   ف 
، إذ لد طططأت لططططدي  لاصططططة الٍطططكا حزسطططط اة  طططاث تحت آسططططايسة ميطططط حاة (2)اٌُططط م  صططططاْ ة

ّ   لططد سططْه لياة  لمُططا   ططد: ل يايططد، حم لاىسطط ، حسططْه لياة، إذ لفططىز إيّ يططا  ْطط ث، حتِسطط ي
  الويلدط  مدّط  المطب اِاحاة الر يسا، حا صاح، حاتيكرط ح، مط    رط  إيدط   الُطا  مط

 .(3)ايما
ا    ىاقطط ت الُططا  مططع الططدحت الّرقدمططة، حمدطد  ق مططة ىاقطط ت ح  قططة مططع  حاحلطط  مطط    طيل

،  ططلي رطط ةت القططااةات الٍ  سطط ة، الرططد مدططدت ال اسططق 6975وططات زس الططا ِإلطط  لايٍطط  ىطط   
 ص لطد لَطاس   الا ِإلط  ال  اط، حلفد ذلل زس6978مع ال  ا ص ى    لّف  دة الٍا  حالُداقة

ت م  الف   يكٍا، حاكطا  ىمط  ل و طع الفاقط ت مطع اليتيط ت الّرًطدة ايماسع طة  رلط   اي حل
الّاا طط  الْد م ططة، حالطط    رططاا كٌُطط    الّك حضطط ت، ح ىقططب ذلططل ريلرططا لططد  ماسعطط  لططد 

ت   .(4)، حال   ح لق  ىاق لا مع الام   ايماسعد ال الا6979ك ييص اي حل
لططططد  ماسعططططط ، اقرايطططططع اططططط لر و ع الاسططططّد الل مططططط  لمفاقططططط ت ايماسع طططططة قطططط   تيططططط  اييلطططططة   

ر مع ذا  الومدي ، حال ص م  تحاع سطاحا حسط م  الُاْ ة، حال يع ريلرا لمل اّْىلة ممرق  

                                                 

 الُّدا يكٍا (1)

 الُّدا يكٍا (2)

 بل ر ريات الديّد، الُّدا الٍ ذقل (3)

 ا  لًع ق  تة تي  ك  ح ذاْ ، صىىاا  قيا ، الُ (4)
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ا ىططا  الُططاْ ة   ييططا  االططدا قبفططة اىطط ة البقططا لططد للٍطط ر، حكطط اث مبطط ااة الاحتيططي لاىطط ة 
ًططث ، حاىرطط ت  يّْطط  ذ ططب   ْص يَططيع حسق البطط اسعايالبقططا  ْطط ث، حلْطط حت  فطط مدل ىمطط   اسطط

  ِإلططط  الُطططا  صطططيا ا ليضطططح مطططدا الرقطططدحسططط م  ا ىطططا  الُطططاْ ة الّاالقطططة ل طططا    ْص لاسططط  
 .(1)الرلْيليرد ايماسعد، حضٌ مة الّب يد، حاالك ع مٍريا الّة َة لمفّ ت

مكدطل، لقطد رفمدطل يى قطيص  االة ا صطاح اتقرُط ت ، حسوطا  مطدا لٌ ييا   اات   ْص يًكى إِ   
م  س  سردل، لادااليا  ق قة الل ا طة الرطد ىط ييا مْدط ، اٍطوب الىطياة الىق ف طة، حمطدا اليقطع 

 ال    ض ىيه.
ططط   الفاقططط ت ال   ٍل ُطططا  الٌ ار طططة اليطططا ِإلططط  إرطططااة إصطططا  ت لطططد الّيططط تت افطططد   ْص  

  ع.حالدل ايالفة،  د: الىااىة، حالُْ ىة، حالفمي  حالرلْيلير  ،
 انزراعة:

ىمطط  الف ممططة الكا  ططة  ذرفّطط ل يظطط   مٍطط حل ة الّق حلططة الق مّططة اي مططق ا صططاح الىااىططد   
إزاة ا يرط ج، حف ططا ل ططلي لططأراا ايا  لمكا طا ، حلطط   لّم عدطط  ىوططا موطد  الّق حلططة مطط  يرطط ح 

اة د  ال  دططط  لْكٍطططا، حا لهططط ة الرطططداسيد لْظططط   كطططا ْطططلمكطططاح  اسطططة الفّططط  لطططد ايا ، حر
، حال ططع الّع لطط ت الدحلططة لمّْريطط ت الىاال ططة، حذلهطط ة لٍططفاا  ، حلططاث ذلططل  ل طط ت الٍططيم 

ا  يرططط ج، للططط ص ذلطططل  ططط لى ا لمكا طططا ، لالوطططيا  ىّططط لدل الىاال طططة، حىططط لييا مىاحىططط لدل لطططد 
ّ  لدططط ، ح لهطططع الًعيمطططة يظططط   لي اطططد اسطططرقال ة، حقطططااحا اأيكٍطططدل اور ططط ا يطططيع الىااىطططة حال

ديططططد الًُطططط ، حل يسططططف ا لّفظططططل الّْريطططط ت الىاال ططططة، حسططططًّع لمكا ططططا  الَططططااة، حلً
الكا ططا    ّط رذرَْط ط اتقرُط ت، حالرْططيع، حذيَط ة الّ سٍط ت الاسى ططة، ايمطا الط     طط ا 

                                                 

تاي  ت ذياكر ي ، الرْا  ايكوا الُا  لد القاص اليا د حالفَاس ، لارّة: كيقد رات، سمٍمة ىط لل  (1)
 .68، ص0336الّفالة، الليسع،  ىسااص 
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لطططد القطططاا ذْظططط    ، ل طططلي اسطططرودت الىااىطططة اليّ ل طططة الَّططط ل ة(1)لطططد ا يرططط ج ِإلططط   طططدل الواطططا
 صطططا  الرطططد لىاىدططط ، ح   ْص لو طططع إير ردططط ، ح   ْص لًطططرك  يٍطططّح ل سطططا   ْص لقطططاا ييل طططة الًّ

اًُططططامة ى مطططططدات ىّم لططططة الو طططططع، ح  وططططع ذلطططططل الْظططططط   ل ىم ططططة   كوطططططا اعىاططططا مططططط  الىااىطططططة 
اليّ ل طططة، حلًٍططط  ا يرططط ج الىااىطططد، إذ ازتات إرّططط لد ا يرططط ج الًّمطططد مططط  الًوطططيب مططط  

تحص إتو ت    لًٍ  م   6988ممايص    ى    094ِإل   6978ممايص    ى    035
 قاسطططة 533إذ ل طططلي لًديطططد ممًطططيل ىمططط  حسططط م  الرق يطططة الٍّطططرفّمة لطططد الفّم طططة ا ير ر طططة، 

ملدط ، كأيّيذج لٍرد  لاد  الرق يطة اللى كطة ، حلفطد يي  دط  ل طلي لفّ ّدط  ىمط  مْط  ق الُطا  ال 
ات ح سطدل ييط ح ا صططاح الىااىطد لطد لًٍطط  توط  الّطىااىا  الّرطط ح لًطع لُطالدل، لطط زت

م  ا صاح اتقرُ ت ، حذلل س ىد ىم  ظدطيا اتذرلط اات، مىط :  تىدل  رااة الّىسد
 ائط ت لّيلد  الَّاحى ت الّْك ة لد القاا حالْيا د، حمَاحى ت مَراالة رديدة لّملد  ح 

 عيم ططة ال لّططداار،  ح لمططل الّّميالططة رّ ل  طط  مطط  قوطط  الفّطط ت الطط ي  رّفططيا اًططيزلدل مطط  
ك لططة الَّططاحى ت اليديططدة حلّيسمدطط  حلْكاطط   ، ح لطط ح ذلططل اييّططيذج ا ر الّطط ت، لِططّ ص ال

إق مططططة الرْظ ّططططد لططططاحات ايىّطططط ت   ْص يِططططّْيا الًُططططيت ىمطططط  الرّيسطططط ، حىمطططط  الّططططيظكا  
مماطيص مَطاحع  6,5كاال ت حلادة، حاالكع ىدت الَّاحى ت الّْك ة لد القاا حالْيا د مط  

مماططيص كططٌ  لقاسب طط ،  96حقططد حظلططب ، 6996مماططيص مَططاحى   ىطط    69ِإلطط   6978ىطط   
 .(2)ح تا تحا ا مًياس   لد لًقاق الرّْ ة اتقرُ تية لمُا 

                                                 

، 0336-6996 َ   ذ  ىودالفىسى الفّ ا، مع ية الُطا  الدحل طة تااسطة لًمام طة لطد ىيامط  الوطاحز  (1)
ة م رٍططراا، الم لططة اييظّططة حالفمططي  الٍ  سطط ة، ر مفططة الّمططل سططفيت، الّّملططة الفال لططة الٍططفيتية، اسطط ل

ت   .68-67، ص0338ك ييص اي حل

 .56-53تحي لد إص، سيت حسيي  حاي ، صْع لد الُا ، لارّة:  ا الٌ اب، الفو ع ص، ص (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 س

 049 

 ي اندويل انرابع املشرتك انثاني احباث املؤمتر انعهم

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  0303كانون االول  66-67

 

ِإصي لكل طططل  ااضطططد الليمييططط ت الَطططفو ة لُّطططمًة ايااضطططد الف مم طططة، حالفطططيتة لمّمل طططة     
% مط  الْط لت الطداومد الٌط  ، 06% م   يل الاد الف ممطة، حلطيلاا 70الٌ صة ل لي لَها  

طط  ىمطط   ا ططة مياقططع ام ٍططة لرال ططة الّ كطط ة حقططد  سططد ل ذلططل لططد الططع ا يرطط ج الىااىططد ميزى 
الَطاقد، حزااىطة الطاز حزااىة القّح، حالُيس ، حالط اة لطد الَطّ ت حالدحار  ااب الُا ، 

الّ  كّمع الٍّ   ت الَاق ة زااىط ت   وطاا مرْيىطة، مىط : الق ط ، ، لد اليْيب الَاقد
الىااىططططة الُططططاْ ة ماالططططب ى لّ ططططة، ح قططططق اتكركطططط ة ىطططط    حالَطططط  ، حلرمططططل اليدططططيت ا رمططططع

6996
ىّمططع الًعيمططة ىمطط  رطط ب اتسططرىّ اات ايرْو ططة لمق طط ع الىااىططد مطط  وططات  .(1)

ا ىكطططط ةات الِططططاسو ة، حالٍططططّ ح اًاسططططة اسططططرااات الرلْيلير طططط  الٌ صططططة ا لىااىططططة حلُططططديا 
 ا ير ج

ااضططططد حليسطططط م  ا يرطططط ج   مقططططع لمططططل الٍ  سططططة الرططططد سططططًّع ا لّمل ططططة الٌ صططططة ل ِإصي   
الّبططط تاة الكاتيطططة لطططد لفىسطططى سطططم ة اتيركططط ع اططط يا  مططط  قوططط  الكا طططا ، لالوطططيا  ىّططط لدل 
الىاال طة لططد اسطرقال ة مطط   اطث يططيع الًُّطيت، حق ّططة ا يرط ج، حمًْططيا الًاسطة لططد إتااة 

ّ   حييى  . ّي   سدل لد ل يسا ا ير ج ال   ىّ لدل الىاال ة، ِم
 االستثمار:انصناعة و

ة قيسطة قط تاة ىمط   ىد حل ة م ح لوْطع الق ط تة الُطاْ ة  طدل   لّىط  لطد ذْط ة ق ىطدة صطْ ل  
 6978يْط  ىط   اال ي ة اليديطدة الرطد  ىمط  ىْدط  تالّْ لٍة مع اق ة الف لل، إذ الٌ ت الٍر

ت: لقماططط  سططط  اة الدحلطططة ىمططط  اتقرُططط ت لُّطططمًة اكطططرااك ة الٍطططيم،  الٌططط ت رططط يوا ، ايحل

                                                 

طططط ، ميمططططة الفمططططي  رططططيات الطططط ظل  ّاططططد،  و فططططة الْظطططط   اتقرُطططط ت  الٌّططططرمط حالي    (1) لططططا الُططططا  يّيذر 
 .609، ص0364، لّيز 9، الّيمد06اتقرُ تية، الم لة ا تااة حاتقرُ ت، ر مفة البُاة، الفدت
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ىلطططط يد: تمططططت اتقرُطططط ت الُططططاْد ا تقرُطططط ت الفطططط لّد، سططططة    حااة اتسططططرىّ ا ايرْوططططد، حال
 .(1)مرُديالحالرلْيلير   الًديىة، حذيي ت  سيام 

ىمطط  الٌطط اج الرىمططع الُططا  ذر واططق س  سططة كطط ممة لاصططاح اتقرُطط ت ، حاتيكرطط ح    
ط  يًرط  ميق6978مْ  ذداية ى    ط  حسط    ذطا  الا سطّ ل ة ، حاور ات لْكٍد   يّيذر   و ص  ف 

حاتكططرااك ة، ح ططي مطط  ى ططِا   ذْظطط   )اقرُطط ت الٍططيم اتكططرااكد(، ذلططل الّكدططي  الطط    ططدت 
والسوه  واوا ا االقتدوادال وال دهجو  أت ا وت    التخطيط"لُياه تي  ك  ح ذاْ  اقيلِا: 

أاوماليةال حيو  طبيعي بين الرأامالية واالشتراكيةال أَلنَّ االقتداد المخطط ليس مرادًفا لمر 
وا فوي الرأاوماليةال كموا وَأنَّ اقتدواد السوه  لويس مرادًفوا ل شوتراكيةال  ًً دهج  التخطويط أي

ووا فووي االشووتراكية" ًً ، إذ ل ططلي الرًططيت ىمطط  حلططق الكلططا الُططاْد حلططل (2)أَلنَّ السووه  دهجوو  أي
لُطا  مط  يالل لد   ِ ص الا سّ ل ة، الّ    ييطا  لطل يظط  مرَطوى   ا تكطرااك ة، ذط  اي مقطع ا

ططططاأ مطططط  الا سططططّ ل ة حاتكططططرااك ة ل ٍططططع ىقاططططدة، حللْدطططط  صطططط هة ق ذمططططة لمر ططططيسا  للططططاة   صي ال 
 ال   ل وق ف ا. حالرَعا  ىم  حلق ظاح  الّيرّع

البفطططع الُطططا   سطططميب الرطططداج لطططد اتيكرططط ح، إذ ق مطططع انييططط ت مف تلطططة ذطططا  اتكطططرااك ة    
د مبططط تق اقرُططط ت الٍطططيم، حمططط  يًّططط  لطططد حالٍطططيم، ح  صي  الطططد الّف تلطططة  ّططط  ايحلططط  لوْططط

لا م  اىرب ا لٍ  تة الٍّردمل حىد  لدّ َطا الّط  الط ص لطد الْظط   اتقرُط ت الٌّ طط،    
مط  ي   طة، حمطع الي طدات  إذ لَْأ ىاق ت م  ذا  الي طدات ا ير ر طة افِطد  مطع الطبف 

الارطططيع  اتسطططرداك ة مططط  ي   طططة   وطططاا، لرلطططيص  كىطططا  ٍ سططط ة لّ كطططاات الٍطططيم مططط  تحص 

                                                 

 ، مر ح ىم  الّيقع: 6999لّيز  6، ميمة الَاااة، الىا  ة 6989 ٍا  ىّااص، الُا  ى    (1)
revsoc.me/revolutionary-experinces/lsyn-1989. 

لا ّ  ذ  سط ي ا، قطااةة لطد افط  ليط اب اتي طام اتقرُط ت  ا لطدحت الْ م طة، ميمطة اليا ط ت ىودا (2)
 .79، ص0366، 66لمبًيث حالدااس ت، اليىاما، الفدت
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لٌى ططع ىطط  ا تااة اتقرُطط تية الّاالىسططة لمَْطط ا اتقرُطط ت ، لمٍططم  ت الّاالىسططة، حذلططل 
ط  ال طا   حلكيس  القااا اَأ ص  االة اسرفّ ت الّياات حمٍمرىم ت ا ير ج اًاسطة  كىطا،   مل
ا ىط  الرٌ ط ط الّاالططى   الىط يد لارّىط  ذرطدو  الدحلطة ىط   اسططق الرٌ ط ط الرطيرادد، افاطد 

ف عططيص ىططط   اسططق ذلطططل الرٌ طط ط لطططدو  الدحلططة لرُطططً ح ايًاالطط ت  تاة الٍطططيم الَطط م ، 
 .(1)زسة ة سمو ةالًاة حم  لكازه م  آ  ا لي 

 الططع مْطط  ق اقرُطط تية و صططة لططد  6983ىمطط  ضططية لمططل الكلططاة  يَططأت الُططا  ىطط      
 الع مدص س  م ة رْيل ة لد مديْة كْرَ  الّْ  ق لياسو ة  صاح الْظط   اتقرُط ت ، 

، (2)ىم  الاال م  ليس ع لمطل الّْط  ق اُطياة مٍطرّاة ذدطد  إق مطة يظط   اقرُط ت الٍطيم 
تقرُط تية لطد مق  فطة لير ط ص، حلًيلطع  لي لمرد  لَي  يد حس يري، ال لل مْ قطة كط  م  ا

ِإل  مْ  ق اقرُ تية و صة ليالات لاد  لاص لي اسة ذاسي  لكِطام ة رط ذع  حلت  اللىاطا 
، إذ (3)لرمطططل الّْططط  ق ق ططط ع الرُطططْ ع مططط   ييططط  الييططط  الّيططط حاة مططط  ارططط ت ايىّططط ت لطططد

وكِطططع الاسطططي  اللّاال طططة حالِطططاامب لطططد لمطططل الّْططط  ق، حسطططّح لارططط ت ايىّططط ت انق مطططة 
،  ططلي لْرقطط  (4)كططاال ت و صططة، حلططل إيَطط ة سططيم لطط حاام الّ ل ططة حىططدت مطط  الوْططيث الٌ صططة

سطططبع مق  فططط ت،  طططلي ِإلططط  ىَطططا  لطططد   لطططة يي  دططط  ِإلططط   الطططع مق  فططط ت   وطططاا،  طططلي ِإلططط 
 .(5)مق  ف ت، لرفّل افد ذلل إذا لأكد يي  د 

                                                 

 .646-643ريات ال ظل  ّاد، الُّدا الٍ ذق، ص (1)

 69الُطا ،  إذاىة الُا  الدحل ة، الىل ل الاا   حيط  كط  ح ذاْط  حاقرُط ت الٍطيم لطد الُطا ، كطبعة (2)
 . www.arabic china. org، مر ح ىم  الاااط: 0334آب 

 ريات  الديّد، الُّدا الٍ ذقلبل ر  (3)

 الُّدا يكٍا (4)

  .83ىودالا ّ  ذ  س ي ا، الُّدا الٍ ذق، ص (5)
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يظاسطططة تيططط  لوْطططط ة  6980  قطططا الّططط لّا الىططط يد ىَطططا لمًطططىب الَطططايىد الُطططاْد ىططط      
ا لططد  اتكططرااك ة ذات الٌُطط م  الُططاْ ة، لّااططى ا ىطط  الوْطط ة اتكططرااكد الطط   الطط ص مفرّططد 

   ططاح ال ى ططة الفّطط  مطط    رطط  ل ططيسا اتكططرااك ة حماا طط  ، حلادطط(1) اتلًطط ت الٍططيلارد سطط اق  
الرّْ ططططة، ح ططططي مطططط  اصطططط مح ىمطططط  لٍططططّارا اٍ  سططططة ا صططططاح حاتيكرطططط ح، إذ يَططططاا مكدططططي  

الرهااا لد الٍ  س ت الّفرّدة، حذلب ع س  س ت رديطدة مط  كطأ يد    ْص لٍطّح ا صاح ِإل  
ٍططيم ِإلطط  الًططدل الطط   يِططّ  سطط  اة ا يللطط ا الديّقاا  ططة، حالْظطط   الططديّقاا د، حيظطط   ال

الْظ   الق مّة حاسطرّااا  ، سطياة ىمط  الٍّطريا اتقرُط ت   ح الٍ  سطد، مطع إىط تة   عمطة 
الْظ ما  اُياة مداحسة حمٌ  ة يًي إاس ة يظط   اقرُط ت  ا سطّ لد يٍطرْد ِإلط  قياىطد 

 .(2)الٍيم حآل  لا
، ا مطط    ّدطط : كططْهد  ، حل طط ييا   وططا مديْططة سطط  م ة  64ل ططلي اور طط ا  6984حلططد ىطط      

الّم طط اات ة   يْطط ص، حقططد ييًططع لمططل الّْطط  ق  رلطط  ذمطط   يططل اتسططرىّ ا لادطط  مئطط ت ا حرىسطط
مديْططة صططْ ل ة ميزىططة لططد مٌرمططب  يًطط ة الُططا ،  50مطط  الططدحتاات،  ططلي لبططع ذلططل إيَطط ة 

ص م  لبة ا لًُيت ىم  او  الًعيمطة، حىّمطع مط  تح  حمًْع امر  زات الّاال ة حااا
الًعيمة، لظدات مُ يع ىّاقة  ير ج الُْ ى ت لطد ميط ت ال اطااص، حالكِط ة، لدو  

 .(3)الرلْيلير  ، لفا  ا سل  دامق حا للراحي  تح ردىة الليموايلا، 
ط رمادًيا أو أاهدال المهم "ال دهم إذا كان القتي  لمٍكرا ا صا  ة اقيلطِا:  حقد لٌ    

مهوووم لووويس االشوووتراكية أو الرأاوووماليةال لزووون المهوووم هوووه زيووواد  َأْن دموووتهم الانووورانال وَأنَّ ال

                                                 

ت  66و لد ا ّييد، الُا  حالُفيت ِإل  القّة، ماالى يّ ة لمبًيث حالدااس ت،  (1) ، 0360ال ييص اي حل
 .www.canter.comح ىم  الاااط: مر 

ي ، الُا  ِإل   ي ، ميمة  (2)  ، 0360، 000الْداة، ذااحت، الفدتيديل ىاة الدِل

 الُّدا يكٍا (3)
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، ىمطط  ذلططل ايسطط ر (1)اإلنتووا ال وقيقيوور الر وواص االقتدووادتال وموون  وومَّ رفا يووة ال ووع "
الكلططا  اليططا اتقرُطط ت يًططي إلهطط ة الّاالىسططة  تااة اتقرُطط ت، حالٍططّ ح اظدططيا الّْ لٍططة، 

ع اٍ  سططط ت اقرُططط تية رديطططدة ق مّطططة لرَْططط ط ا يرططط ج، حلَطططي ع اتقرُططط ت الكطططات ، حالَطططاح 
ىمططط  ا صطططاح حاتيكرططط ح، حلرْكاططط  لمطططل الٍ  سططط ت اتقرُططط تية ل مطططب اسطططرقب ت اتسطططرىّ ا 

 :(2)ايرْود الّب كا، إذ اىرّدت الُا  آل  ت اقرُ تية لّىمع لد
 الّْ  ق اتقرُ تية الّكري ة لمرُديا. .6

 الَاال ت ايرْو ة. .0

 الّ سٍ ت الّ ل ة ايرْو ة. .0

 ي اة  اة.ق لمْ   .4
كطططططعمع الَطططططاال ت ايرْو طططططة اليسطططططامة الام ٍطططططة لاسطططططرىّ ا ايرْوطططططد الّب كطططططا، لرْكاططططط      

، ال لل القاح  الرد لًُ  ىمادط  الُطا  مط  الّ سٍط ت  الٍ  س ت اتقرُ تية اليديدة
الّ ل ة الدحل ة  تاة   واا لا ر الّ ت، لِا  ى  ق    الُا  انصداا الٍطْدات لطد الطدحت 

الطططالط الري اسطططة ذطططا  اتقرُططط ت  ايرْو طططة، الّططط  كطططعمع مْططط  ق الريططط اة الًطططاة إ طططدا مْ لططط 
يطططط اة الدحل ططططة، حالرٌططططىس  الًططططا، الُططططاْد حاتقرُطططط تي ت الف لّ ططططة مطططط  وططططات مّ اسططططة الر

، حقد لف ممع الُطا  مطع اتسطرىّ ا ايرْوطد ىمط  حلطق الٍ  سط ت (3)حالرُْ ع، حالرُديا
:  حذرااةات لَي ة ة، مىا 

                                                 

 الُّدا يكٍا (1)

ىدي ص مْ لد ص لح، تحا اتسرىّ ا ايرْود الّب كا لد الرّْ ة اتقرُ تية لمدحت الْ م طة مطع إكط اة  (2)
، 0360ميمة الم لة اهطدات لمفمطي  اتقرُط تية، الفطدت الٌط ص اّط لّا اللم لطة،  و صة لمريالة الُاْ ة،

 .076ص

 .076ىدي ص مْ لد ص لح، الُّدا الٍ ذق، ص (3)
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 اتىرّ ت ىم  الْك  الف م  ام  ، حالٍب الفيص ايرْود الف م  مٍ ىد. .6

 لح لم الا .الرٍّل اّود  الٍّ حاة حالّْكفة الّرب تلة، حضّ ص الًقيم حالُّ  .0

   ْص ي ت  ذلل اتسرىّ ا ِإل  لفيا  لّْ ة اتقرُ ت الُاْد. .0

ات رّططط   ا لكف ل طططة اتقرُططط تية لططط لل اتسطططرىّ ا الِططط مْة لرٍطططديد الطططدييص، حالٍطططب  .4
 ايال ح الّفقيلة.

إلططىا  الَّططاحع الَّططراث ا سططرفّ ت الرلْيلير طط  الّرقدمططة، ح سططميب ا تااة الًديىططة،  .5
  ّ  حييى  ، حلأ ا  الكْاا  حا تااسا . حل يا ا ير ج ال

لدائطططة كطططاحا مّرططط زة لاسطططرىّ ا ايرْوطططد الّب كطططا، حمًْطططا مف ممطططة لكِطططام ة لطططد  .6
 الاسي  حالِاامب.

 إىك ة الّدوات الٍّرياتة الرد لٍرفّ  لد الُ تاات م  الاسي  اللّاال ة. .7

 ليلاا الٍيم الداوم ة لّْري ت الّ سٍ ت ذات اتسرىّ ا ايرْود. .8

 .(1) ت س  س ت ماية لد الرَها ، حايريا، حايسف ا لمَّ اسع الَّراالةاىرّ .9
لططا ر الّطط ت لمططل ا رططااةات لططدتل ىمطط    صي الُططا  لططل لكططرح البطط ب ىمطط  مُططاال ا 

ا لكفطط  ِإلطط  اتسططرىّ ا ايرْوططد، حِذييّطط  لرًططع ال اسططق  مطط   ق طط   مَططاحى ت رديططدة لًرطط ج 
لطططل لفطططا  مُططط يفد  عّطططة، لططط لل ييطططد   ايرْوطططد، حذلطططل ىمططط  حلطططق و طططط مداحسطططة مً

حكطططاال لد  الق مّطططة لمو طططع  رلططط  الٌ سطططاة مْدططط ، الّططط    ييدططط   افطططدت افططط  الًططط تت ىططط  ا ر 
الّطط ت ايرْوططد، ال لُططًة، حالرفمطط ل، حالره يططة، حاسططر  ىع ذطط لل  ّ يططة الّططيا   الُططاْد، 

 .(2)ق   دا  الرّْ ةح ق لرا، ح اسقة لكلااه م  ايلل ا اليااتة، الرد ل  ا سمب   لد لًقا

                                                 

 .070الُّدا يكٍا، ص (1)

 .83ىودالا ّ  ذ  س ي ا، الُّدا الٍ ذق، ص (2)
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ىّطط  اتسططرىّ ا ايرْوططد الّب كططا ىمطط  إييطط ت ذائططة  لِطط  لاسططرىّ ا، ذيصططكا الوْ ططة     
الرًر ة ايس س لة م  م  اات، حميايئ، حمً  ت ليلاد ال  قطة، ح طام تحل طة، حلٍطد ات 
الْقططططط  حاتلُططططط تت، لِطططططا  ىططططط  لطططططدلق اةحر ايمطططططيات ايرْو طططططة ايوطططططاا، الططططط لقاح ، 

لططططد الٍططططْدات حايسططططدل، ايمططططا الطططط   اسططططم ميطططط تت اتسططططرىّ ا  اات الًّكظططططة حاتسططططرىّ
 .(1)الًّمد حىىز  

حمْطططط  ذططططد ت الُططططا  ذر واططططق س  سططططة اتيكرطططط ح ذططططد   اتقرُطططط ت الُططططاْد يّْططططي اّفططططدتت    
مالكفطة حلٍططاىة الواططاة، حقططد  تا ذلطل ِإلطط  اسططرق  ب ا رّطط   الَطاال ت ايرْو ططة، لاىسططد ذلططل 

 :(2)الُاْد ىم  الًْي ا لدم  قيلة اتقرُ ت 
ا لطار تاوط   الرطد لفط يد مط  General Motorsقطاات كطاالة رْطاات ميلطياز  .6

 ماسعط  إقكطط ت مُطط يفد  لططد  ماسعط ، حا اقطط ة ىمطط  لاحىدطط  الف ممطة لططد الُططا  الرططد 
 لًيلع ِإل  كاال ت مٌرم ة صاْ ة  ماسع ة.

 لُا .لُْ ع  رىاة م    ماالد  لد ا Boeingقاات كاالة ذيسْ   .0

كاىع الفديطد مط  الَطاال ت ايحاحل طة لطد يقط  لاحىدط  ِإلط  الُطا ، لمُطّيت  مط    .0
   الّْ لٍة الري اة الدحل ة.

حير يططططة لرمططططل الٍ  سطططط ت حا رططططااةات لِطططط ىب اتسططططرىّ ا ايرْوططططد، إذ ذمطططط   يّططططا      
ة  طططدل  ّ  ماسعطططد، حقطططد لىايطططدت  ىطططدات لطططاحع مم ططط ا تحتا  06,7يًطططي  6985-6979وطططات ال

كططاالة لططد  033اال ت مرفططدتة ايرْو ططة الف ممططة حمُطط يفد  لططد الُططا  ِإلطط   كىططا مطط  الَطط
ايرْو ططة ، حلّىطط  اتسطرىّ اات ايماسع ططة الٍْططبة ايكوطا مطط  اتسططرىّ اات 6994يد يطة ىطط   

                                                 

 .004 يّيذر  ، ص  ْ ة ىودالهك ا، اتسرىّ ا ايرْود الّب كا حالري اة الدحل ة، الُا  (1)

سططفد دمحم ىىّطط ص حسططّ اة يفّططة الىطط ما، الرًططيتت الد عم ططة لططد ذْ ططة اتقرُطط ت الُططاْد حآلطط م ل ططياه  (2)
 .664، ص0336الٍّرقوم ة، تاا حام  لمَْا، ىّ ص، 
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  طا ظدطيا  ،، ح يَأت مئ ت ا ت  م  الَّط اسع ايرْو طة الَّطراالة(1)الف ممة لد الُا 
مايططا  مرططا معفططب مطط   4,7لَططام، حقططد كططاد لادطط   كىططا مطط  كططْهد   لرُططبح يايسططياث ا

طططط  سطططط ىد ىمطططط  لكياططططا ال  قطططط ت 6994-69900مبطططط يد الّع لططططب لططططد  ا ططططة  ىططططيا  ) ّي (، ِم
 .(2)اليب اة الل مْة لد صكي  الَفب الُاْد

ت مط  ىط       اليطا تيطط  لمفّط  ىمط  للى طع   لطة اتيرفطط ب، إذ  6990وطات الَط ا اي حل
لّق  ف ت، مقرى    لد ذلطل   طا مط ح، حالط ص ىّطاه يط  ى الر سطفة حالىّط ييص، ق   اييلة ذا  ا

يق طة الودايطة لمًّمطة اللوطاا حايواطاة لطد    لطا، حت حلفم  لمطل الا مطة ِإلط  اليْطيب ال يطع 
كلي لطد   صي مىط  لمطل الًّمطة ل فطد   مطا ا تلر ط  لمْظطا، حاىرطا  مط  وطات  ا طا اأ ييطا  يفطا  

  اتقرُ ت، ال ص اليْطيب  طي الّعط ص الط   كطدد  ىظطل يّطي، حذلطل ليمطع الْىا ال ٍاا ى
ف ا  قيا صدمة لّْظيمطة اتكطرااك ة الُطاْ ة، ح ظاطع مق  فطة ريايطدحي  ذىطاحة حايرفط ب 
لاسطططد ير يطططة لططط لل، اسطططر  ع مططط  وطططات ريلرطططا   ْص يف طططد قطططيلة تلطططع م مقطططة لطططدىد  الٍطططم ة 

، إذ لطي "المجو  لمون ينت"وي"صاْ ة قديّطة: ياتت  عّة اًاالة ا صاح اتقرُ ت ، ح و  
اسر  ع   كوطا ىطدت مط  الُطاْاا    ْص يُطبًيا  اْ ط ة لطِنصي ذلطل يىسطد  طااة ايمطة، حتىط  لطد 

لمريط اة حاتسطرىّ ا ايرْوطد، ذدطد  الرًطيت ك  ل مً ة حقب ىْد   ِإل  مىسد مط  اتيكرط ح 
الُططا  ىمطط  مُططااىاد  حىمطط  اٍططاىة   كوططا لططد اليطط ه الٍططيم، الررًططع لمططل الا مططة  ذططياب 

 رلطط  ىطط    6990يًططي ااططا مٍططويم لططد ل اسٌدطط ، حلاّْطط  تيطط  تلططع ضططفك   حىيططى ا مْطط  ىطط   
 .(3)ال يع الُا  لىتات يّي ا حايرف ك   اقرُ تي   6994

 انتعهيى:
                                                 

 .070ىدي ص مْ لد ص لح، الُّدا الٍ ذق، ص (1)

 .60 َ   ذ  ىودالفىسى الفّ ا، الُّدا الٍ ذق، ص (2)

 .75  ت ذياكر ي ، الُّدا الٍ ذق، صتاي (3)
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 حلطط  تيطط  كطط  ح ذاْطط  مٍطط حل ة إىطط تة إ  طط ة الرفمطط ل الطط   زىىىططع الىططياة الىق ف ططة ال  يططا     
ططط  مرقطططدم   اَطططدة، إذ الططط  ص ا سطططا مططط  ااطططا الطططياقفد   ْص لكرطططا    ييطططا  يّعْطططل   ْص لوْطططد ميرّف 

ّ   إذا لل لْيح  حلت  لد   ْص ل سط  لْظط   لفم ّطد اصطا ، لط ا لقطد سطف   ييط ت  حليسطة  حس ل
، يظطا ا ِإلط     صي م مقة لايك م ىم  إى تة لأ ا  يظ   الرفم ل، حذ   ة  يَ ة البًث الفمّدل

ح يظطططل الرفمطط ل ت لًُْطططا لطططد رىم ططة لطططيلاا لطططاص ىّطط  مامّطططة، ذططط  الييدططط   ّطط ا إصطططا
لَع  تى مطة مراْطة تيرقط ت الّيرّطع اأكّمطا ِإلط  الًدا طة حالاقطد، حىمط  حلطق ذلطل ا يّط ص 
ت الطط    ُطططمع ىم طططا الُطططا  مططط  الوْطططل  كطط ص مططط  الّْ قطططد   ْص للطططيص ا يطططة الفطططا  اي حل

 .(1)يس ع يظ   الرفم ل الف   حذصا االدحلد لد سبفاْ  ت القاص الفَاس   ي ل
ملدطط ،     حردططع الًعيمططة الُططاْ ة الّططداار ذرططداسب اللكطط ةات حلأ امادطط  ىمطط  الٍّططريس ت ال 

حلططد الّيطط تت ال لططة، مطط    رطط  لًقاططق الْرطط مت الّ ميلططة لططد ىّم لططة الوْطط ة، حلداططئ ال مبططة 
 .(2)اما، ح ب الي  ىم   س   واق ة حللاسة، ح   ْص لقيت ل ىم    قة الْظ   حا را 

إزاة ل لل ل لي الفّ  ىم    عم ة الفّ  الرالي  اُطياة الم لطة، مطع ات رّط   اط لرفم ل لطد     
ميطط ت الاس ضطط  ت، حالفمططي ، حالمهطط ت، حلططل ايرقطط ة ذح  الّملطط ت، حالقططداات، حالّدطط اات مطط  

 .(3)، مع لداسب ىّمد معىبالَب ب الُاْد، حذوِ ىدل لواامت لفم ّ ة مّْدية
ق مططططع الُططططا  اناسطططط ت البفىطططط ت الفمّ لططططة ِإلطططط  الهططططاب لططططد  حاوططططا الٍططططبفاْ  ت حلدايططططة    

 لططب  433 حلططدت الُططا  مطط  يىسططد ىمطط   6978الىّ ياْ طط ت مطط  القططاص الفَططاس ، مْطط  ىطط   
ااسططة لططد الٌطط اج، حىطط ت الفدططل ِإلطط  الططبات افططد إكّطط ت تااسططردل ح صططبًيا    لططب  كّطط ت الدل

ا لقاس   لد الفمي    حالرلْيلير  ، حوات ىَاة  ىيا  االكفع اًيث الرلْيلير   مٍطريا ىّيت 
                                                 

(1)  Deng Xiaoping, op.cit., p.50 

 
( 2) Deng Xiaoping, op.cit., p.55 
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، لططرفملل الدْدسططة، حاتقرُطط ت، ح ططام ا تااة (1)% مطط  مٍطط   لد 63ىطط لد، إذ ذمهططع يًططي 
مططط  يٍطططّيص للْطططيقااا لطططد  ططط  مَططط ك  الطططبات الًديىطططة، لر طططيسا الطططبات، حاتىرّططط ت ىمططط  
، ع لطد  ط  مَط ك  الُطْ ىة حالر طيسا الفّمطدحلّْارا، لل ييا واا يٌبة اىرّطد ىمطادل، تلط

قط   الّيمط   6985، حلفطد ىط   (2)حاتيرق ت م  ميرّع زااىد اًطع ِإلط  ميرّطع صطْ ىد
الّاالططى  ح ططي  ىمطط  ميمطط  يطط اع مطط  الًططىب الَططايىد ذرهماططب الرلْططيقااا ىطط  ااططا ل مطط  

 .(3)الٍوا ىم  ذلل  الْياب، ح صبًع ف ّ  افد الّيّيىة الً كّة مف د  مْدل، حس احا
 لططب ا  ططث، لمًُططيت ىمطط  تارططة الططدالريااه لططد الفمططي   683 اسططمع الُططا   كىططا مطط     

الّرقدمططة لططد  ماسعطط ، حىَططاات ا ت  ِإلطط  الّاالططى الفمّ لططة حالبًى ططة الّرقدمططة لططد  حاحلطط ، 
% مطط  الفمّطط ة الَططب ب ىطط تحا ِإلطط  93حلَططاا ا  ُطط ةات الهال ططة حالُططاْ ة ِإلطط    صي يًططي 

مّرطط زة لمٍططع ، حالفّطط ،  فططد  ُططيلدل ىمطط  الططدالريااه، ح ل  ططع لدططل الدحلططة ظاحل طط الُططا  ا
حالبًث الّرقدل ، حا سد   لد ل يسا مٌرمطب الفمطي  حالرلْيلير ط ، حلِطا  ىط  ذلطل ق مطع 
ر مفطططط ت الُططططا  ذرٌططططاست مطططط  يٍطططط ح   الفططططة  ضططططف   اليتيطططط ت الّرًططططدة ايماسع ططططة مطططط  

 ة  االطط ص القططداة اتقرُطط تية، حالفمّ ططة، حالرلْيلير ططة الّدْدسططا ، ايمططا الطط    سططدل لططد ذْطط
 .(4)لد الُا 

                                                 

، الّاالطى 0363-6996مًّيت وم كة ريتة دمحم،  اف ت الُفيت الُاْد لد الْظ   الطدحلد حلدال  لطا  (1)
 ، مر ح ىم  الاااط:الديّقاا د الفالدل لمدااس ت ا سراال ي ة حالٍ  س ة حاتقرُ تية

www.democraticae.de. 

ت ال ييص ا 63، 677ىودالا  ل الّ للد، تي  ك  ح ذاْ ، ميمة الرداسب حالرقْ ة، الفدت (2)  ، 0360يحل
آذاا  6الّيسطططيىة اليىاماسطططة لمدااسططط ت الٍ  سططط ة، ل طططيا ا سطططراال ي ة الُطططاْ ة اليديطططدة لطططد إلاسق ططط ،  (3)

 .www.politics-dz.com، مر ح ىم  الاااط: 0365
لٍ  سططططة الدحل ططططة،  يططططيا ىوططططدالّمل، يدِططططة الُططططا : الُططططفيت الٍططططمّد لططططد ىطططط لل مرفططططدت ايق طططط ب، ا (4)

 ، 0335، 66الفدت



 

 

 

 

 

 

 

 

 س

 059 

 ي اندويل انرابع املشرتك انثاني احباث املؤمتر انعهم

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  0303كانون االول  66-67

 

ِإصي ا رّططط   الُطططا  ذوْططط ة الّاكططط ت الٌّْكِطططة  طططد   طططد   ذطططاز مُططط لح ليالطططة الُطططا     
ا لرٌ طط ط الٍ  سططط ت لططد مٌرمططب  حرططا الرّْ ططة اتقرُططط تية  اليديططدة، إذ  حرططد تيطط  مف  ططد 

، م    رط  اسطرق  ب   ذطاز حاتررّ ل ة، حقد زسدت مٌُُ ت البًث ال الفمّط ة لطد فمّدل
الفططط لل لمرطططداس ،  ح  رطططااة اًطططيث لطططد الُطططا ،  ح لًِطططيا مٌرمطططب الكف ل ططط ت الفمّ لطططة، 

 .(1)ذدد  ات رل ث مع الٌّرُا  لد الداو 
ططى الّكلططاحص ىمطط    ّ ططة الرفمطط ل لططد ل ططيسا اتقرُطط ت، حسَططاا ِإلطط  ذلططل الل لططب     حقططد االل

لدحا الرفم ل لد الدحت الّرقدمطة ِإلط  الرفمط ل حالّْطي اتقرُط ت  اضا ذارا م يد  افد اسرفا 
،  لد الدحت الْ م ة، حسٍرْرت اأ صي الرّْ ة لر مب ليالا  دل الواا مط  الرفمط ل حالبًطث الفمّطدل

ح  صي الفوطططاة ل ٍطططع اعىطططاة ىطططدت الْيططط ر، حِذييّططط  ذْطططيىاردل، لوْططط ة الّطططيا   الطططياىد  طططي ا ططط ص 
لكات الّرفمل  لِ  م  الي   ، حذلل م   تاالا الُاْايص، لط ا ليردطع اللٍب حالُْا، حا

ّ   لططد  الُططا  يًططي اقرُطط ت الّفالططة، ي ييدطط  ليطط اة الٍّططرقو  يكىططا  دا ططة حر ذذ ططة، حتِسطط ي
 .(2)حاييراياعمي ت اتلُ تت 

 املؤسسة انعسكرية:
اًطططدحت مماطططيص  ذطططد ت ىّم لطططة ا صطططاح لطططد الّ سٍطططة الفٍطططعاسة ذرٌىططط   ىطططدت اليططط ش   

ة الىّ ياْط ت مط  القطاص الفَطاس ، إذ  ،ىُْا ال ص قاااطة الىمطث مطْدل مط  الِطب ا وطات م طدل
 لطب، حقطد  883يًطي  6985ذم  ىدت اليْيت حالِب ا ال ي  ل لي اتسرهْ ة ىْدل  رل  ى   

ّ   ل ىّ ا لد اليظ مب الفٍعاسة، اًاطث يعطيص القط تة الفٍطعاسيص لطد الٍطراْ ت  حضع سم

                                                 

(1)  Deng Xiaoping, op.cit., p.73 

 .75ص   يّع  اتقرداة ذد ،  إذاا  ل اتوار، الريالة الُاْ ة الًديىة لد الّْي (2)
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، لد  ا   ىّ ا الكام الفٍعاسة لطد لفّا، حق تة القيات ا سراال ي ة لد الٌٍّاْ تم  ا
 .(1)ايالفاْ ت، حق تة ايليسة لد الىا اْ ت م   ىّ ا ل

 حلطططع ق ططط تة الًطططىب الَطططايىد ميضطططيع الرًطططديى ت لطططد ذْ طططة الّ سٍطططة الفٍطططعاسة   ّ طططة    
حقطططد  لطططط ح الرهااطططا الطططط    طططط ت كوطططاا اّطططط  يططط م  لدطططط    كوطططا قططططدا مطططط  اليديزسطططة حالر ططططيا، 

الّ سٍطة الفٍطعاسة   ْص يرقطد  اليط ش اٌ طية الواطاة ىمط  الٍّطريسا  البَطا  حالرٍطم ح، للططد 
ا م   قيا اليايب لد الف لل  .(2)يُبح حا د 

ططى ات رّطط   ىمطط  لأ اطط  الّاكطط ت الفٍططعاسة ا ليطط ه اتالقطط ة اعكطط مردل الفمّ لططة،     كطط لل االل
 .(3)، لِا  ى  الفمي  الفٍعاسة الًديىةحالرلْيلير ة، حالىق ف ة

 نتائج انتجربة اإلصالحية االقتصادية:
لقطططد  ققطططع إسطططراال ي ة تيططط  كططط  ح ذاْططط  يي  ططط ت حاضطططًة لطططد مٌرمطططب الّيططط تت الرطططد    

 ططدتلد ، حلْطط    ْص يٍططردت ىمطط  ييطط ح لمططل الريالططة مطط  وططات م كططاات ايتاة، لكططد ميطط ت 
ة حراططىة، حاليططدحت ا لطد ييضططح  يططل اتسطرىّ ا ايرْوططد لِطط ىب ذلطل الق  طط ع وططات م طدل

 .(4)اتسرىّ ا ايرْود لد الُا 
 مقداا اتسرىّ ا ايرْود الّب كا الٍْة
 ممايص تحتا 6058 6984
 ممايص تحتا 0487 6993

                                                 

فٍططعاسة الُططاْ ة ح ّ يططة إييطط زات  قبططة ا صططاح حاتيكرطط ح، ميمططة الططدل ع يواطط  سططاحا، الّ سٍططة ال (1)
 ، 0365، لّيز 90الموْ يد، الفدت الي ْد

 يوا  ساحا، الُّدا الٍ ذق،  (2)

 الُّدا يكٍا (3)

 .644ريات ال ظل  ّاد، الُّدا الٍ ذق، ص (4)
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 مم  ا تحتا 6838 6990
    

 ، ِإذ مطط  وططات ما ظططة اليططدحت لٍططردت ىمطط  مِطط ىكة اتسططرىّ ا ايرْوططد لططد الُططا   
، حذلططططل يفْططططد   صي الُططططا  الومططططد الْطططط مد ايكىططططا رطططط ا   لاسططططرىّ اات مططططاةذمطططط  يًططططي  ا ططططا  

 مم  ا تحتا. 063حتا ِإل  ممايص ت 6058ايرْو ة الّب كاة، إذ لِ ىكع صًرد  م  
ّ   افططططد ل واططططق س  سططططة ا صططططاح     طططط  الق طططط ع الىااىططططد لقططططد كططططدد لّْ ططططة الواططططاة، حتِسطططط ي   مل

حالرٌمططططد ىطططط  الٍ  سطططط ت اتقرُطططط تية الٍطططط اقة، حتوططططيت اتسططططرىّ ا ايرْوططططد اتقرُطططط ت ، 
 الّب كا لد ق  ع الاسع حالىااىة  تا ِإل :

 ل يسا اقرُ ت الاسع حيّي ا ير ج الرٌُُد. .6

 6986صططْ ل ة حودم طططة لططد الاسططع   وطط  الي   ططط  ذرىايططد، لكططد ىططط   حرططيت كططاال ت  .0
 6994ص لططات  صططبًع ىطط   مماططي  08,06م سٍططة يفّطط  لادطط   مماططيص  6,50ذمهططع 
 ممايص لات. 633ممايص م سٍة يفّ  لاد  قاااة  00,06قاااة 

 ل ياات الق لّة ا رّ ل ة لاير ج الىااىد، حالرَياا، حلال ة الّياكد حايسّ ث. .0

يص انواص كديد كف ا تلع الق م  )ا  ااة  ما ىظط ل(  إذ اذرفطدحا ىمط  يًطي البع الكا 
   حاليديا يًي الًّ صا  الُْ ل ة ذات الف مد اللواا. مرىايد ى  إير ج الًويب

 
 

 الٌ لّة
   -ليص  البًث ال  رّمة م  اتسرْر ر ت مْد  : 
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حكٌُطط ة الدااسططة مطط   اص الٌَُطط  ت الر اسٌ ططة حالّدّططة لوططاز مطط  ا ططل الّف يطط ت -6
ى ممطططة لا  طططة ى يطططع مططط  لطططات  ات طططيات اتقرُططط تية سطططوب لل لطططب الطططدحت الهال طططة 

 اقرُ ت الُا  لمد ّْة ىم  

كط ص مَطاحع الطدحت الهال طة اص لًرِط  الَطب ب الُطاْد حلِطع لدطل ذطاامت و صططة  -0
لمرط  اا لططد اللطط ا ل حالطط ص تيْط  مطط  ذلططل الَططب ب الط   توطط  الّداسططة الكايٍطط ة حلططل 
ااسط لدل الطط  لايٍطط  تكّط ت تااسططرا ات ايططا لط  ا ا تللطط ا الرططد ال يطع سطط مدة تسطط ّ  

 ال ا ف ّ  افد  الكلا الّ االٍد ال   ايرّ 

حارا الَايىاا  لد الُا   يّ ت قيلا  الًعيمة الي ْ ة حمٍ ىدة حتىل الطدحت  -0
الهال ططة لدطط  لطط لل كططدد الَططايىاا  ايطط   ىُططابة اسططر  ىيا اُططّيت ل حح ططدلدل اص 
يقكطططيا ذيرطططا الططط  اتىطططداة مّططط  اتا الططط  ذطططاحز ق ططط تات لفوطططع تحاا مدّططط  لطططد ق ططط تة 

 الُا  يًي ذا اتم ص 

  م  مً الة اىداةه لد الق  تة الُاْ ة اٍوب الل اه الّرًااة ل لل اافد ى ي  تيْ -4
 ى  الفّ  الٍ  سد  اث ماات

اسر  ع تيْ  اص يًطاا الق ط تة الُطاْ ة مط  الفُط اة اتالفطة الّرًعّطة لطد القطااا  -5
الٍ  سططد الُططاْد حل لرطط لد حضططع رططدحت لىسطط اات الططدحت اتسططايسة حالف لّ ططة حا مططع 

الرقد  الفمّد حالرلْيليرد الرد  ققرد  لمل الومداص حليص  الط   اَع  مب كا ىم 
لططل لٌططاج قْ ىططة مدّططة اص الٍططاا لططد  اسططق اتكططرااك ة الطط   اور ططا م حلٍططد لييطط  

الُا  م  ازم لد  ل لل اسل  اسق  رديطدا لمْدطي  ا لُطا  سطّد اقرُط ت الٍطيم 
 ات مدة حراىة اسر  ع م  والا اص يْق  الُا  ال  و يات مرقدمة حممّيسة و

 


