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 التشكـــــــــــــرات

 

 اتوجه بالشكر الجزيل الى كل من

 ساهم في انجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو من بعيد وعلى 

 كما أتقدم بالشكر الجزيل أيضا العربي العربي.رأسهم االستاذ المشرف الدكتور 

 دون استثناء منذ دخولي الى الجامعة على النصائح الى جميع اساتذتي 

 القيمة التي لم يبخل الكثير  والتوجيهات واالرشادات 

 من علمني حرفًا منهم بها علينا. إلى كل

 أو كلمة، أقدم لهم عصارة 

 هذا العمل  

 بي عمرابن ن
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 ــــــــــــــــداءاإلهـ

 

 توجيهي ومرافقتي في خطوات الحياة.الى أبي العزيز الذي دأب على 

 ثم ذهبت وتركتني.مي التي انجبتني وربتني، روح أالى 

 غمدها بالرحمة، وأن يسكنها فسيح جنات الرضوان.تهللا عز وجل ان ي أسأل

 أخي وإخوتي.لى افراد عائلتي، أخص بالذكر إ

 ، دون ذكر األسماء حتى ال أظلم من قد أنساه سهواً.والزمالء الزميالتإلى كل 

 أدام هللا المحبة وزادها صفاًء.
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 تعلم فليس المرء يولد عالما

 ليس اخو علم كمن هو جاهلو

 

 وان كبير القوم العلم عنده

 صغير اذا التقت عليه الجحافل

 

 وان صغير القوم ان كان عالما

 كبير اذا ردت اليه المحافل
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 مقدمة

 المتحدة فول الوالياتأن أو ن العالم سيشهد تغييرات جذرية في النظام الدولي،أيبدو 

عامة الزفلقد ظهرت عدة دول تهدد  حصوله القطبية بات قريب لألحاديةاالمريكية كزعيمة 

ي ن التومن بينها الصي مالقة في مجاالت مختلفة من النمو،األمريكية وتحقيقها لخطوات ع

 غيرها هعرفتبوتيرة متسارعة لم يسبق ان ووالتطور الذي شهدته  التقدمعجزة بسبب ماعتبرت 

سبب بانة من كل انواع الظلم والفقر والجهل والذل والمه على الرغم من معاناتهامن الدول،

 .و حتى سياسة االمبراطورياتأ ،االستعمار

ر وظهويني، االنتقال الصدور في طفرة  "ماوتسي تونغ" التي تبناها لثورة الثقافيةل كان 

لنمو افي االهداف المنشودة لالمة الصينية لم تحقق  إال أنها، جمهورية الصين الشعبية

عدة رت باذ م السبعيناتفمنذ االصالحات التي اقرتها الدولة الصينية في اواخر  واالزدهار

اع ارتف نمين" جراءن آ"تيا مظاهرات في ميدان واسفرت عن 1988ت، التي تجمدت في محطا

ي ف اهمس ،وارتفاع التوقعات بحدوث تغيير سياسي واقتصادي ،معدالت التضخم وانتشار الفساد

 .للنهوض االقتصادي اإلصالحات،صلت اوتو تادعما لكن سرعان  ،زيادة الغضب الشعبي

 ،لمتحدةيات اجيرانها االقليميين والدول الكبرى كالوال وطمأنة ،فقامت باالنفتاح على الخارج

 .صعودها سلمي بان

 ،ثون نسمةمئة وتسعة وثالوأربع عدد سكانها مليار  أصبحفالصين التي  ؛رغم ذلكعلى ال 

مع بكين  تخوف واشنطن التي تعد عالقاتها أثار ،مليون كيلومتر مربع 9.6بــوبمساحة تقدر 

يق ع الحزام والطروالقلق من التقارب الروسي الصيني ومشرو، ثابتةغير وغير مستقرة 

 وتحاول يضا الصين تعتبر نفسها من الدول الناميةأ الجديدة،خر للعولمة آطموح كموضوع ال

ت عاملتكذلك  ر الديمقراطيةشروط تعجيزية كالدول الغربية بحجة نش أي مساعدتها ولم تطلب

التي  ئرالجزا بينها افريقيا ومناو اسيا او  ةالالتينيكانت في امريكا  سواء بخصوصية كل دولة،

 رية.مع بكين ترجع الى الحقبة االستعما تاريخيةالدول التي لها عالقات  أقدمن تعد م

 

 .وأهدافهاهمية الدراسة أ-1

 العظمى صعود الصيني وعالقاتها مع الدولالهمية الموضوع في معرفة قوة وتنامي أتكمن ا( 

ف وكي ،بلتقلمسلالى استشراف  باإلضافة .الجزائر معخاصة في افريقيا وبالتحديد  والنامية،

 .وجعلها أكثر ايجابية يمكن للجزائر االستفادة من هذه العالقة

 :دراسة الىالهدف ب( ت

 الكامنة وراء هذا البروز.سباب األو يالصينفي الصعود قوة محطات المعرفة -

 .معرفة اهم الملفات العالقة بين الصين والدول الكبرى-

 ا.فيهن التعاو القطاعات المحتملبراز وا ،الجزائرية-طبيعة العالقات الصينية دراسة-

 .سباب اختيار الموضوعأ-2

 تتجلى اسباب اختيار الموضوع الى اسباب ذاتية واخرى موضوعية.
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 .االسباب الذاتية-أ

 .اديةباعتبارها معجزة اقتص عليهاالرغبة في االطالع اعجابي بالتجربة الصينية و-

 اون بين الجزائر وبكين.وانتابني الفضول في البحث عن اهم مجاالت التع

 .االسباب الموضوعية-ب

 .جديدة بمعلومات واضافات علمية الدراسةثراء إو مغايرة،زاوية من التطرق للموضوع -

 .اشكالية الدراسة-3

وجودة مكانيات الماالو هابخصوصيات ةدولكل ها الخارجية مع تتعامل الصين في سياست

 ة:تاليوعلى ضوء ذلك يمكن طرح االشكالية ال ها، وال تنأى الجزائر عن هذه المقاربة.في

 الخرى؟الدول ماهي االستراتيجية التي انتهجتها الصين في تعاملها مع الجزائر مقارنة با-

 فرعية التالية:ال تساؤالتهذه اإلشكالية ال عن وتنبثق

 ؟يلصينللتحرك االدولي في المجال محددات السياسة الهي ما*

 الجزائرية؟-الصينية اتعالقالبعاد التعاون في أماهي *

 بين البلدين؟ المستقبلي لتعاونلماهي السيناريوهات المحتملة *

 .الفرضيات-4

 .ية الرئيسيةضالفر-أ

 ثه عنالصينية هي استجابة للتطور االقتصادي الصيني، وبح-أن العالقات الجزائرية-

 األسواق الخارجية خارج الحدود.

 .الثانوية اتالفرضي-ب

 .برىتشابك في المصالح مع الدول الك خلقالصيني بالمناطق النامية  ن االهتمامأ-

 يمنوه ياالقتصادن الصين والجزائر لهما محطات تاريخية مهمة برز فيها الجانب أ-

 األخرى.على الجوانب 

 .مع الصين تعاملالمن  مستقبالً؛ االستفادةلجزائر ليمكن  -

 .حدود الدراسة-5

 في:ا في حدود الدراسة جرت دراستن

ارتين المتواجدتين في الق ،الصين والجزائر على ةدراسالركزت : الحدود المكانية-أ

  اآلسيوية واالفريقية.

 ؛ لصعوبة تحديدها في رأينا.لبدايةمحطات لتحديد  دون: الحدود الزمانية-ب

 .هج الدراسةامن-6    

 .الباحث ضع االسس المنهجية لتوجيهي موضوع او اجراء اي بحث، يجب وألدراسة 

 .لجزائرا هاومن العالم مع دول لتعامسياسات الوعليه فالدراسة انطلقت من المقومات الصينية و

ي لوصفاالمنهج و التاريخيذلك استدعت طبيعة الموضوع المزج بين ثالث مناهج هما المنهج ل

 .والمنهج االحصائي
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 يخية فيمحطات التاررصد اهم ال يساعدنا علىن المنهج التاريخي أ :التاريخيالمنهج -أ

الرجوع  ت دونانه ال يمكن فهم وتحليل طبيعة العالقا اكم مسار العالقات بين الصين والجزائر،

بعدة  مرت الى السياق التاريخي باعتبار ان العالقات بين الجانب الصيني والجانب الجزائري

 مراحل.

جي السلوك الخار: اعتمادنا على المنهج الوصفي في تحليل طبيعة المنهج الوصفي-ب

يع ع جممالصيني، والوسائل التي استخدمتها السياسة الخارجية الصينية في اظهار سياستها 

 .يعة العالقات بين الصين والجزائرووصف طب الدول،

االرقام في دراستنا الى عرض بعض النسب و : تطرقناالمنهج االحصائي-ج

 البيانية. والرسومات بالجداول استعانةً  ،االقتصادي بطابعهاواالحصائيات 

جه اضحت معظم الدراسات المعاصرة في العلوم السياسية على و المنهج المقارن:-د

 وكينالخصوص تعتمد على هذا المنهج، وتجري عملية المقارنة بين نظامين سياسيين او سل

على  ارنةسياسيين لصناع قرار دولتين او سياستين خارجيتين وما الى ذلك وكذلك تعتمد المق

ي هج فتشخيص اوجه التشابه واالختالف بين الموضوعين المقارن بينهما، ووظفنا هذا المن

تها مع مقارننبين اوجه االختالف و التشابه في عالقات الصين مع الدول الكبرى والدراسة لكي 

 دول النامية كالجزائر.

 ب فيابقة تصدون االعتماد على ادبيات سال يمكن دراسة اي موضوع  الدراسات السابقة:-7

 نفس المجال، وهي:

 نيستامجلة سياسات عربية للمؤلف حكمات عبد الرحمن الذي رجع عدة كتب لجون بيير كاب -

لى ومجموعة من المؤلفين من خالل الصعود السلمي للصين الذي ركزت على لقاء الضوء ع

ضل هم افمسالة صعود القوة الصينية االسيوية ومحاولة تقديم صورة واضحة تساهم على ف

رادة ج واواعمق لمسالة صعود الصين، وايضا مراجعة كتاب السياسة الدولية للصين بين اندما

ى مع لوسطاالقوة يوضح الجدل الداخلي حول السياسة الصين الخارجية واالمنية وعالقة مملكة 

رب لحنذ امالعالم، واخيرا مراجعة كتاب اللغز الصيني،استراتيجية الصين وقواتها وتاثيرها 

ي م والثانلعالالباردة التي تتفرع الى محورين اساسيين االول وجود الصين وتاثيرها في اسيا وا

 استراتيجية الصين وقواتها العسكرية.

القوة  ناصرموقع الصين المستقبلي في النظام الدولي لالستاذ توفيق حكيمي الذي ركز على ع -

قبلي لمستم قراءة موضوعية بموقع الصين االصينية كمصادر اقتصادية وعسكرية ومالية، وتقدي

 في النظام الدولي.

 فت المذكرة عدة نتائج لعل ابرزها:اضا: إضافات المذكرة-8

 العالم تطورا ونموا. دول صادياتتملك من بين احد اسرع اقتالصين  -
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 ية.لدولااحة القوة الناعمة هي اكثر المقومات التي تعتمد عليه بكين البراز نفسها على الس -

 اكثر. لصيناستمرار الحرب التجارية بين الواليات المتحدة االمريكية والصين سيؤثر على ا -

 يعتبر مشروع الحزام والطريق كعولمة جديدة برؤية صينية. -

وان  ربيةبروز تشابه في السياسة الخارجية للصين مع الدول النامية خاصة االفريقية والع-

 اختلفت خصوصيات كل دولة.

ن الوروبييلكثر فادة الجزائر كثيرا من االستثمارات والتجارة الصينية وباتت تدير ظهرها ااست -

 حسب االحصائيات واالرقام.

  .الدراسة اتتقسيم-9

قسمنا البحث الى فصلين كل فصل يحتوي على مباحث وكل مبحث على عدة عناصر، 

ث. مباح للصين الى اربعة خالل محددات السياسة الدولية االول منومن هنا سنتناول الفصل 

م يث تحكل مبحث لديه عدة عناصر. المبحث االول سيتكلم عن مقومات القوة للصعود الصيني 

عن فثاني ما المبحث الأ .ية والقوة الناعمةالتركيز على القوة االقتصادية والقوة العسكر

مريكية ة االالمتحد والياتبحيث سنكتفي بال استراتيجية الخارجية الصينية تجاه الدول الكبرى،

 قيا وهماافري المبحث الثالث الدور الصيني في مناطق الدول النامية اخذنا نموذجين من .وروسيا

ع واخير مبحث هو مشروع الحزام والطريق سنتحدث عن التعريف والدواف نيجيريا ومصر.

 واالهداف.

سيكون  .ائرية الصينيةابعاد التعاون ومستقبل العالقات الجز سنأخذ ؛الفصل الثاني فيما أ 

وهم البعد السياسي واالمني للعالقات الجزائرية الصينية  األول؛ربع مباحث كالفصل أهناك 

كانت بعنوان العالقات  ؛في المبحث الثاني األمني.االول عن البعد السياسي والثاني عن البعد 

ثمارات الصينية في الصينية واالنعكاسات االقتصادية حيث تم التركيز على االست-الجزائرية

الجزائر وثانيا عن انضمام الجزائر الى طريق الحرير الصيني اما المبحث الثالث البعد 

واخيرا المبحث الرابع فسيكون عن  االجتماعي فسيكون عن البعد الثقافي والبعد الصحي،

 .لدينمعيقات التعاون ومستقبل العالقات بين الب
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 األولالفصل 
 للدولة و االقتصادية ةيياسمحددات السال

 يةلصينا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية.لصينا لدولةواالقتصادية لة يمحددات السياسال الفصل االول:

ربعة ا على الصينية للدولةة يمحددات السياس؛ معتمدين على السنتناول في هذا الفصل

. يهافضة تتفرع عنه، بغية شرحها وتوضيح النقاط الغام . كل مبحث لديه عناصررئيسية مباحث

 ديةالقتصااحيث تم التركيز على القوة  ،مقومات القوة للصعود الصيني يتناول األول؛المبحث 

 .والقوة العسكرية والقوة الناعمة

تجاه الدول  على المستوى الخارجي، أيالصينية  ستراتيجيةالاب فيعنى ؛ما المبحث الثانيأ 

 لواليات المتحدة االمريكية وروسيا،ا وسنركز في هذا المبحث على دولتان فقط وهما .الكبرى
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الدور  ؛ يتطرق إلىالمبحث الثالث نتيجة دورها في صناعة األحداث على المسرح الدولي.

 وهما نيجيريا ومصر. ،نموذجين من افريقيا معتمدين على ،الدول النامية ضمنالصيني في 

ا معه وقفات، من ، الذي ستكون لنمشروع الحزام والطريق يدرس بالتفصيلمبحث  اً؛خيرأو

 لدوافع واالهداف.خالل التعريف به، مع شرحٍ مستفيض ل

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول: مقومات القوة للصعود الصيني.

 لوالياتاربته خ بعد الحرب العالمية الثانية هزمت اليابان في الحرب واعيد بناء البلد وما

ذريا جوعي عتمدت النظام الشيما الصين التي اأ المتحدة االمريكية في سياق الحرب الباردة،

 فقد دخلت في مسار من الفوضى.  عاما، 30طوال 

ومع االصالح االقتصادي الذي بدا في اواخر السبعينات شهدت الصين في اقل من ثالثين 

عاما توسعا واستدراكا اقتصاديا غير مسبوق في تاريخ العالم لتتمركز حاليا في المرتبة الثانية 

كذلك هناك نقاط اساسية ادت الى  1على اليابان جارها ومنافسيها االسيوي،عالميا متقدمة بذلك 

نجاح النموذج الصيني أبرزها التركيز على على حياة الناس، االصالح االقتصادي وتعزيز 

الثقافة، االبتكار في االنتاج والطريقة الفريدة التي تعتمدها الدولة في طريق االصالح والتي 

 2اس وخصوصا المعيشية.تؤمن تلبية حاجات الن

 أوال: القوة االقتصادية.

كانت تعيش حالة تشبه الفوضى، وكان االقتصاد الريفي في ذلك  1979الصين عام  

الوقت متخلفا واالمر السائد هو البؤس واالكتظاظ السكاني وهاجس االكتفاء الذاتي، وقد فرض 

نطالقا من المناطق الريفية وهكذا ، ا1978كل ذلك على قادة بيجين الجدد البدء باإلصالح عام 

 3راضي بحرية حتى ان كانت ملكيتها تعود للدولة.الفالحون قادرين على استغالل األ أصبح

فمنذ اقرار سياسة االصالح االقتصادي واحداث القطيعة مع السياسات االقتصادية ذات النهج 

اسرع ملك احد ، اصبحت الصين ت1979" عام deng xiaopingالسوفياتي التي اقرها "

                                                
 .61،62،ص.ص2015، مايو12، عسياسات عربية، "الصعود السلمي للصين"حكمات العبد الرحمن،   1
، 26، ع. 0172 فيفري27، خطوة اخرى الى االمام، الصين بعيون عربيةاية علي احمد، ندوة العالقات العربية الصينية،  2

 9ص.
 .62،63المرجع السابق. ص.ص ،"الصعود السلمي للصين"حكمات العبد الرحمن،   3
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نما الناتج الداخلي  (،2011-1979اقتصاديات العالم نموا، وخالل العقود الثالثة االخيرة )

  4بالمئة سنويا.9.9االجمالي الصيني بنسبة قاربت

الف مليار دوالر 11من  أكثرالى  2017كما قد وصل الناتج المحلي االجمالي للصين عام 

( تريليون دوالر للواليات 19.4القتصادية الثانية عالميا )امريكي، وهذا يؤشر على انها القوة ا

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي في الصين  ،المتحدة القوة االقتصادية االولى في العالم

وهو صعود هام  2017عام 8109.1الى  2010ام  ع4523.9 الى 2005عام 1768.4من 

بالمئة على اساس سنوي في 6.8الصيني بنسبة اجمالي الناتج المحلي  وارتفع جدال،وكبير بال 

  2018.5ثالثة االشهر االولى من عام ال

قد شهد تباطؤ في نمو الناتج االجمالي المحلي الحقيقي في الصين اذ  2012عام  كان إذا

فقد ساعد االصالح االقتصادي والتجاري وتحرير االستثمار في تحول الصين  6،بالمئة7.7بلغ 

مليار 14فصادرات الصين من السلع التي لم تتعدى  ،لى قوة تجارية هائلةدراماتيكي ا بشكل

في حين نمت واردتها من السلع في الفترة ، 2011تريليون دوالر عام 1.9بلغت 1974دوالر في

تريليون دوالر وهي المعطيات التي جعلت الصين أكبر قوة 1.7مليار دوالر الى 16ذاتها من

  7مصدرة للسلع في العالم.

بالمئة من حجم 20الى ذلك يتوقع البنك العالمي ان تبلغ حصة الصادرات الصينية  فأض

احتياطي عالمي من العمالت  أكبركما تمتلك الصين  ،2030الصادرات العالمية بحلول العام 

 2011.8بالمئة عام 3.2االجنبية بلغ 

قيدة الصناعية كما انه قد قرر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" منذ انتخابه تغيير الع 

يجعلها احدى الدول الكبرى في مجال  للغرب، وانلكي تتخلص من تبعيتها التكنولوجيا  للصين،

والتي يهدف من ، "2025استراتيجية" صنع في الصين التكنولوجيا المتقدمة ومن هنا جاءت 

خاللها لتطوير القطاع الصناعي بالجهود الذاتية من عدة جوانب تركز في مجملها على 

لتكنولوجيا فائقة التقدم وفي هذا االطار اهتمت الصين بصناعة الفضاء وما يرتبط بها من اقمار ا

صناعية وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصناع اشباه المواصالت وتطبيقات الواقع 

المعزز والروبوتات والمركبات االلية و الطاقة النووية و زادت من اهتمامها في مجال التعديل 

 9.ثي وخاليا الجذعية الجينيةالورا

ومن ذلك يغزو االقتصاديون النمو االقتصادي السريع للصين الى عاملين اساسين العامل  

االول متعلق باستثمار راس المال على نطاق واسع يعتمد على التمويل من المدخرات المحلية و 

رئيسين فالجناح االول االستثمارات االجنبية الكبيرة وهذه االستثمارات تعتمد على جناحين 

يتعلق على نحو اساسي بانخفاض االجور و الجناح الثاني يتعلق بالخدمات التي تقدمها 
                                                

 393، ص.12، ع مجلة المفكر، "موقع الصين المستقبلي في النظام الدولي"حكيمي توفيق،   4
، رسالة القيود والفرص-الدوليواقع مكانة الصين ومستقبلها في البنية الهيكلية للنظام  ياسر عامر عبد الجبار الربيعي،  5

 .30، ص.2018ماجيستر في العلوم السياسية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة الشرق االوسط، عمان االردن، اب
 .63، المرجع السابق، ص."الصعود السلمي للصين"حكمات العبد الرحمان،   6
 .395بق، ص.سامرجع ، "موقع الصين المستقبلي في النظام الدولي"، حكيمي توفيق  7
 .88، ص.مصادر وضوابط سلوك الصين المستقبلي في النظام الدوليتوفيق حكيمي،   8
 67، ص.26، عتحليالت المستقبلايهاب خليفة، حرب صينية امريكية في مجال التكنولوجيا فائقة التقدم،   9
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اما العامل الثاني يتعلق بنمو االقتصاد الصيني نموا سريعا فهو يرتبط بنمو  10الشركات،

صينية الى وقد ادت االصالحات االقتصادية التي اجرتها االدارة ال االنتاجية السريعة نفسها،

عزز االنتاج ،وادى الى زيادة موارد المخصصة ما زيادة في الكفاءة االقتصادية وهو

 11لالستثمارات األجنبية.

 القوة العسكرية. ثانيا:

لقوى ا أكبرقد تزامن هذا النمو االقتصادي والتجاري السريع مع انتقال الصين الى 

 حديثلقرن الماضي مسارا شامال لتالعسكرية في العالم فقد باشرت الصين منذ تسعينات ا

ى شن حداثة قادرة عل أكثروجعل الجيش التحرير الشعبي قوة عسكرية  قدراتها العسكرية،

 حروب سريعة وعلى درجة عالية من الشدة ضد خصم متقدم تكنولوجيا، ويبدو حاليا ان

 الترسانة العسكرية الصينية موجهة للتحضير ألي طارئ.

عملية تقليص عدد 2005ان الجيش الصيني انهى في ديسمبر من حيث االرقام ،رغم  

اال ان حجم الجيش الصيني يبقى  الف عسكري،200العاملين في القطاع العسكري بما يقارب 

مليون عسكري 2.3االكثر في العالم وحسب االحصائيات الرسمية تتوفر الصين على اكثر من 

كما تمتلك الصين اكبر قوة ، ات االحتياطيةبه العسكرية والقوبدون احتساب الشرطة الشعبية ش

منها تعمل بالطاقة 5غواصة هجومية 54حوالي  قطعة قتالية كبرى،75بحرية في اسيا قوامها 

مدمرة قتالية 26بارجة بحرية ثقيلة ومتوسطة و،53النووية واالخرى تعمل على وقود الديزل و

مؤخرا بحاملة طائرات محلية  مركبا لخفر السواحل مجهزة بالصواريخ وتدعمت86وازيد من 

 12الصنع.

كما قد اعلنت الصين ان الهدف االساسي من عملية التحديث السريعة لبحريتها يتمثل في  

في وجه أي  االستقاللية، والوقوفووضع حد لمحاوالت تايوان  الحفاظ على السالمة اإلقليمية،

قوات الدفاع الجوي الصيني  اضافة الى ذلك تمتلك 13ادعاءات تتعلق بالبحر الصين الجنوبي،

هذا العدد مقاتالت الدفاع  ويشمل طائرة حربية، 2300من  أكثروبحرية جيش التحرير الشعبي 

مقاتلة قديمة تستخدم  1450قاذفات القنابل باإلضافة الى  المقاتالت المتعددة االدوار، ،الجوي

 .مهمات التدريبحاليا في 

طائرة استطالع تقع اغلب قواعدها 100من  طائرة شحن وازيد 450كما تمتلك الصين 

القوى  من سيكونرغم ذلك الحكم على السالح الجو الصيني بانه  14في القسم الشرقي من البالد،

ذلك الى اسباب متعددة منها انعدام التوازن  جدا، ويعزوالجوية الكبرى في العالم امر مبكر 

وازن القوى داخل القوى الجوية ت الصيني، واختاللوالترابط بين فروع السالح الجوي 

                                                
 .63،64حكمات العبد الرحمن، المرجع السابق، ص.ص.  10
 64المرجع نفسه، ص.  11
 .88،89سابق، ص.ص.مرجع  ،مصادر وضوابط سلوك الصين المستقبلي في النظام الدولي فيق حكيمي،تو  12
 ،35، عسياسات عربيةحكمات العبد الرحمن، "اللغز الصيني، استراتيجية الصين وقواتها وتأثيرها منذ الحرب الباردة"،   13

 119، ص.2018نوفمبر
 .89ص.مرجع سابق،  ،مستقبلي في النظام الدوليمصادر وضوابط سلوك الصين التوفيق حكيمي،   14
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يكشف ضعف  ما اخرى، وهومتفوقا في مجاالت ومتقدما بعض الشيء في مجاالت  الصينية،

يمكن اغفال دور  في الوقت نفسه ال القوات الجوية الصينية امام القوات الجوية االمريكية.

تقدمة للصين في عدم الحظر التي تمارسه الدول الغربية على مبيعات االسلحة والتكنولوجيا الم

 15قدرة بكين على تحقيق ما تسعى له من التقدم.

بسبب ذلك تعمل الصين حاليا على تعزيز قدراتها على القيام بالضربة الثانية من خالل 

 صاروخا باليستيا عابرا للقارات 65و55ترسانتها النووية التي تضم حاليا بين   تعزيز

(icbm)من اصناف css-4 df-5 " وcss -10(df-31and df-31A) mode 1 2 كما"

-SLBM"  "cssتمتلك الصين صنفا صاروخيا اخر متوسط المدى يطلق من الغواصات و"

5(df-21d)JL-1ية ومخصص لمهمات الردع االقليمي"الحامل لرؤوس نوو. 

صاروخا باليستي قصير 1200و1000كان لدى الصين ما بين  2010والى غاية ديسمبر 

للرفع من مدى MRBM ور الصين صواريخ بالستية متوسطة المدى" كما تطSRBMالمدى "

جاهزيتها لتوجيه ضربات دقيقة ضد االهداف االرضية والسفن الحربية بما في ذلك ضد 

كما تعكف على تطوير صواريخ كروز  ،ائرات حتى على مدى بعيد من الصينحامالت الط

وصواريخ كروز مضادة  yj-63,kd-88,dh-lacm 10system الموجهة ضد اهداف ارضية

 ACSM.16للسفن 

 ثالثا: القوة الناعمة. 

عموما تنصب معظم النقاشات والتحاليل بخصوص صعود الصين على المظاهر 

ت يديولوجيااال ،مع ان العناصر اللينة للقوة الثقافة االقتصادية والعسكرية لقواتها المتنامية،

 ى.لكبركونات اساسية لمكانة القوى االسياسية والدبلوماسية ينظر اليها بشكل متزايد كم

قيمه ثقافته و يوجد هناك ثالث عناصر اساسية تشكل دعائم القوة الناعمة ألي بلد، 

صين انة القادة الصين اهمية هذه العناصر في خذمة مك أدركوقد ،وسياسته الخارجيةالسياسية 

 على الصعيدين االقليمي والدولي.

سياسة االنفتاح في اعقاب انتهاء فترة حكم ماو زيادة ا( الثقافة كان من نتائج مباشرة 

وهو االهتمام الذي سعى قادة الصين المتعاقبين على استغالله عبر  االهتمام بالثقافة الصينية،

وضع مخطط لنشر اللغة والثقافة الصينية عبر انحاء العالم في السنوات االخيرة وذلك بفتح عدد 

قادة الصين أهمية  أدرك العالم، وفقدليم اللغة الصينية في كبير من معاهد الكونفوشيوسية لتع

حتى وصل عدد الطالب االجانب الذين يدرسون اللغة  الثقافية،اللغة في مضاعفة الجاذبية 

بيد ان الصين ثقافة يضرب جذروها في عمر الزمن التقوم  17مليون طالب. 200الصينية الى 

وتصون االنسجام في  ،ثة دون خسران الهويةوهي تطاوع الحدا على المنافع بل المبادئ،

تهدف الى دحرها من معتقد العلوية والشرعية  وال المجتمع وتتناغم مع حضارات عالمية،

 18بل هي ثقافة عالمية. التطبيقية وحق االستبدال،
                                                

 .119ص.، المرجع السابق،حكمات العبد الرحمان، اللغز الصيني،استراتيجية الصين وقواتها وتاثيرها منذ الحرب الباردة  15
 .397حكيمي توفيق، الموقع الصين المستقبلي في النظام الدولي، المرجع السابق،ص  16
 91ص.مرجع سابق،  ،ابط سلوك الصين المستقبلي في النظام الدوليمصادر وضوتوفيق حكيمي،   17
 .30، ص.2017، مايو 26، عسياسات عربية، "القوة الناعمة الصينية والعرب"كاظم هاشم،   18
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من جهة اخرى تكثف الصين مشاركتها في المعارض والملتقيات الدولية الكبرى بخاصة 

باريس ودبي في محاولة لالنتشار  جنيف، ذات االشعاع الدولي مثل نيويورك، في المدن العالمية

كما تمون المهرجانات الثقافية الصينية في العديد من دول العالم مثل فرنسا  على اوسع نطاق،

مليون دوالر على مهرجان صيني دام 2انفقت 2005في اكتوبر  والواليات المتحدة االمريكية،

 19كنيدي بواشنطن.شهرا كامال في مركز 

ب(القيم السياسية  ان القيم والمؤسسات هي من مصادر القوة الناعمة الصينية وتفتخر 

الصين بانها من الدول النامية ولكن استطاعت ان تنمو وتتخطى القوى الغربية بفضل قيمها 

لذا القومية ومؤسساتها وهي لم تستعر او تقلد االخرين بل ابتدعت نمطها وبرهنت على صدقه و

لكل امة هباتها في ابتكار نمطها من قيمها وال تنصح القيم الصينية بإمالء طرازها بل تحت على 

في حين تقدم المعجزة االقتصادية الصينية للدول  20بزه قوميا وتدعو الى مراعاة الهوية القومية،

االنمائية تستند الوصفة  beijing consensus-اجماع او توافق بكين-النامية وصفة اطلق عليها

 21الصينية الى خصوصيات كل دولة مع الرغبة في االختراع والتجريب.

في الفترة التي تلت نهاية حكم ماو انقلب التوجه الراديكالي الذي  ج( السياسة الخارجية 

 ةءارج وأكثرميز السياسة الخارجية في عهده في مقاربة جديدة اقل نزوعا الى المواجهة 

قليمية ؤون االفي تعاطيها مع الش أكثرسياسية الخارجية الصينية بناءة كما بدت ال وبراغماتية،

ى ز علوالدولية جاعلة من البحث عن بيئة خارجية مستقرة تعطي مجاال اوسع لبكين للتركي

 .ةة الصينيماسيالجديدة للدبلو التنمية االقتصادية واالجتماعية الداخلية هدفا رئيسا للمقاربة

نها االسيويين من نمو قوة البلد عث رسائل قوية لتهدئة مخاوف جيرابفي نفس الوقت السعي ل 

فبحيث هي ال تدعو الى التدخل ،وال 22والترويج لعالقات بناءة مع اقوى الكبرى في العالم ،

تنتهك السيادة وتحترم وحدة التراب الوطني وتدعو للحلول السلمية لحل النزاعات وتنادي 

مبادئ االمم المتحدة وتقف ضد العمل العسكري من طرف واحد بتطبيق قواعد القانون الدولي و

وتساند احترام ثقافات االمم االخرى، وتسعى الى شراكة اقتصادية تقوم على الكسب المشترك 

وتعمل من اجل ارساء نظام  ،لدولي الحالي بل تدعو الى اصالحهوال تعارض الصين النظام ا

لت الصين على الدبلوماسية العامة في بث محاسن وعو ،عدد االقطاب ،ال هيمنة قوة واحدةمت

 23سياساتها الخارجية على صعيد الراي العام الدولي.

 الصينية تجاه الدول الكبرى. اتستراتيجياال المبحث الثاني:

وقد ساهم تخفيف التوتر  كانت الصين قد تعرضت للتهميش في اعقاب الحرب الكورية.

حاد السوفياتي في تسريع التغير الذي شهده موقع في عالقات الصين الدولية وسقوط االت

جمهورية الصين الشعبية ودورها على مسرح االحداث الدولية، ومنذ بداية القرن الواحد 

                                                
 .93-91ص.ص. ، المرجع السابق،مصادر وضوابط سلوك الصين المستقبلي في النظام الدوليتوفيق حكيمي،   19
 .30ص. السابق، عالمرج كاظم هاشم،  20
 .398،399توفيق حكيمي موقع الصين المستقبلي في النظام الدولي،المرجع السابق، ص.ص.  21
 .400المرجع نفسه، ص.  22
 .30كاظم هاشم، المرجع السابق، ص.  23
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والعشرين، بدأت االمبراطورية الوسطى تسعى الن تكون قوة فاعلة في استقرار العالم 

ريخ االنسانية، وان تزيد حيث استطاعت ان تحقق معدالت نمو هي االعلى في تا 24وتطوره.

 25وقد اثار صعودها مخاوف الدول الغربية وقلقها. قدراتها العسكرية زيادة كبيرة،

 االمريكية.-أوال: العالقات الصينية

،وهي 1997شهدت العالقات الصينية انفراجا مع زيارة "جيانيغ زيمين" الى واشنطن في 

ارة التي قام بها الرئيس بيل كلينتون الى سنة تلتها الزي18الزيارة االولى لزعيم صيني منذ 

ومع ذلك فان التحسن لم يكن دائما وال متواصال فالعالقات بين البلدين 1998بيكين في عام 

انهارت بسرعة بسبب االتهامات التي وجهتها بيكين للواليات المتحدة االمريكية في دعم 

هامات االمريكية اذ اتهمت واشنطن الحكومة التايوانية، في المقابل كانت الصين في عرض االت

بيكين بعدم احترام االتفاقيات العسكرية والتجارية الموقعة بين الطرفين ومخاطر نقل تكنولوجيا 

 26االمريكية وزيادة عمليات التجسس على الواليات المتحدة االمريكية.

يا نظرا للتخوف االمريكي من تحقيق الصين هيمنة الفائقة بصورة تهددها اقتصاد  

هي منع الشركات ،اقدمت واشنطن على تبني عدد من السياسات لتحجيم الصين  وعسكريا، فقد

الصينية من االستحواذ على نظيراتها االمريكية اذ تسعى ادارة ترامب لفرض قيود على 

حتى شراء  بالمئة والتي تسعى لالستثمار أو25الشركات التي بها نسبة مساهمة صينية تتجاوز 

امريكية متقدمة في مجاالت محددة وايضا اعفاء الشركات الصينية عن العمل في تكنولوجيات 

قيود على الطلبة الصينيين واخيرا زيادة االنفاق االمريكي  وايضا وضع 27،السوق االمريكي

مليار دوالر من البضائع 34كذلك اصبحت الرسوم االمريكية على ما قيمته  28،على الذكاء

 .من يوليوصينية فعالة في السادس ال

نيسان  2قامت الصين بدورها بفرض ضرائب جمركية على الواردات االمريكية في 

ثر ائمة بأكقمنتجا امريكيا وفي اليوم التالي نشر الممثل التجاري االمريكي 128 ابريل، وذلك

ن ابعد  مليار دوالر،50منتوجا من الواردات الصينية فرضت عليها رسوم بقيمة 1300من 

ان بلده لن  ترامب وأعلنوجها لوجه في قمة اوساكا باليابان  2019يوليو 30ان في التقى الزعيم

  .وانه لن يلغي الرسوم السابقة تفرض رسوما جديدة على الصين،

سبتمبر التالي رسوما 1اغسطس ان بالده ستفرض اعتبارا من 1ال ان ترامب اعلن في إ

من جانبها ردت الصين  مليار دوالر،300بالمئة على البضائع الصينية بقيمة 10جمركيا بنسبة 

بتعليق شراء المنتوجات الزراعية االمريكية وهددت برفع التعريفات الجمركية المفروضة 

وقد زادت  اليات المتحدة االمريكية،وتجدر االشارة ان الصين التزال اكبر شريك تجاري للو

لى الواليات المتحدة األمريكية ا بالمئة رغم ان صادراتها 7صادراتها من العام الماضي بنسبة 

                                                
 143ص. المرجع السابق، ،السياسة الدولية للصين  24
 .66ص. المرجع السابق، ،الصعود السلمي للصين   25
 .143ص. ، المرجع السابق،الدولية للصين اسةيالس  26
 88ص. المرجع السابق، ايهاب خليفة،  27
 89ص. المرجع نفسه، 28
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 يصغر امامها اقرب ،ومع ان الصين قوة تصنيعية كبرى،2019بالمئة من 9انخفضت بنسبة 

يعاني الصينيون من تباطؤ في النمو وهم  ،استبدالها في االسواقمنافسيها وليس من السهل 

كثر من الحرب يات المتحدة اكثر مما يستوردون ،ولذلك فقد يتوجعون ايصدرون اكثر للوال

 29االقتصادية الجارية.

 وليست يمكن ان توصف تلك العالقات بانها تسير وفق نسق واحد ليست عدائية دائما ال

ضايا س القبل تميزت بالتعاون والمواجهة معا وتحتل القضية التايوانية را سلمية باستمرار،

ما بعد السيذ التسعينات والخالفية وان كانت حدة االنقسامات حول هذه القضية فقد تراجعت من

نع مطول تاتفاق الطرفين على الحفاظ على الوضع الراهن اال ان قائمة الموضوعات الخالفية 

ية الكورية أو القض 2001انتشار االسلحة النووية وحقوق االنسان التي اصبحت ثانوية منذ عام

لمحيط قة اريكي في منطماال  اال ان مسالة التفوق ،والعراق وايران واقليم دارفور الشمالية

ى هيمنة عل التحديث المتسارع لجيش التحرير الشعبي الصيني هي اشد المسائلالهادي و

 .العالقات بين البلدين

االولى هي ان التفوق التي تتمتع  ،العالقات الصينية االمريكية بحقيقتين تتصف  وعليه؛  

وذلك ألنه  عنصرا هاما لالستقرار به الواليات المتحدة االمريكية يمثل في المستقبل القريب

يحافظ على العالقة مع هذا البلد على اعلى مستويات اهتمامات السياسة الخارجية واالمنية 

للصين الشعبية وقواتها وتكبح المغريات العدوانية للصين وال سيما في مواجهة تايوان والحقيقة 

يفتها االسيوية اليابان اضافة الى عدم الثانية هي ان تعزيز التحالف بين الواليات المتحدة و حل

التكافؤ في القوة العسكرية الموجودة اصال بين بكين وواشنطن ال يمكن ان يحدث عكسه على 

 30المدى القريب و المتوسط في اقل تقدير.

 الروسية.-العالقات الصينية :ثانيا

دين عندما اسس البل1640تربط الصين عالقات متأرجحة مع روسيا تعود الى عام 

دين على وقعت اول الخالفات بين البل1858ومع حلول عام  عالقات تجارية بينهما ألول مرة،

غرافية، الج الحدود عندما ضمت روسيا نهر امور الذي يعد خط الحدود بين البلدين الى منطقتها

عد ب ة عظمىه قوتلك الفترة والتوتر دائم بين الدولتين وبعد صعود االتحاد السوفياتي بصفت ومنذ

ن موسكو تلقت الصين التي تبنت النظام الشيوعي مساعدات تنموية كبيرة م 1945في  2الح ع 

 .1949وتبادل التمثيل الدبلوماسي في 

لكن سرعان ما توترت عندما قرر  ،كين بمرحلة جيدةمرت العالقات بين موسكو وب

خل االخيرة في حالة من االتحاد السوفياتي في مطلع الستينات قطع المساعدات عن الصين ما اد

تحاد وقعت اشتباكات عسكرية بين اال1969عام  والفقر. وفيالتراجع االقتصادي والبطالة 

خالل 1991بسبب الحدود ولم تنته هذه الخالفات اال عام  أشهروالصين دامت سبعة السوفياتي 

                                                
 https://www.politics-،قراءة في الحرب االقتصادية بين الصين والواليات المتحدة االمريكية ليلى حمدان، 29

/dz.com2020جوان  3األربعاء ح الموقع يوم تصف ،تم. 
  .143ص. المرجع السابق، ،السياسة الدولية للصين  30

https://www.politics-dz.com/،تم
https://www.politics-dz.com/،تم
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الروس  أدركي، الماضفي تسعينات القرن  ، لكنوالصين تحاد السوفياتياتفاقية الحدود بين اال

تاريخيا وسرعان ما اصبحت الصين الشريك االقتصادي  اان التخلي عن الصين كان خطاء

 31والسياسي الحقيقي لروسيا المفككة.

في حين ان التقارب الروسي الصيني محكوم بحدود معينة ،الحد االول ان كال البلدين يعد 

و االتحاد االوروبي ،اما الحد الثاني فيأتي االولوية هي للعالقات مع الواليات المتحدة و اليابان 

من مجموع الخالفات االقتصادية واالستراتيجية وحتى الثقافية بين الدولتين الواعيتين بعمق 

لهويتهما و اختالفاتهما اال ان تقييم العالقات بين الصين وروسيا يختلف بكونها نموذجا نظريا 

الصين في منظمة دوافع الخفية لروسيا وها اصعب من حيث تبدو على االرض والوبين كون

،فال تريد روسيا ان تلقي هذه المنظمة بظاللها على 2001شنغهاي للتعاون التي تأسست عام 

 32رابطة الدول المستقلة ،وتريد الصين ان تزيد من نشاطها ضمن هذه المنظمة.

قائها و قد وهما ايضا عماد ب اذ تعد روسيا والصين القاطرة التي خلقت منظمة شنغهاي،

شكلت منظمة شنغهاي في لحظة تشكيلها تقاطعا مثاليا مع مصالح هذين البلدين ترجمت 

لالنشغاالت المشتركة التي تمليها التحديات االقليمية والدولية وقد بدا واضحا العالقات المميزة 

اك بين روسيا والصين في اطار منظمة شنغهاي والتي تترجم عمق الرؤية المشتركة ومدى ادر

النخب الحاكمة الروسية الصينية لضرورة التنسيق و التعاون العالي المستوى في اطار المنظمة 

في المجاالت السياسة واالقتصادية و االمنية ،والمتتبع لمسار مجموعة شنغهاي منذ التأسيس 

 الى اليوم تستوقفه محطات تاريخية بارزة تبين انجازات المجموعة التي تطورت فيما بعد الن

تصبح منظمة شنغهاي للتعاون بأبعادها االمنية واالقتصادية و العسكرية و السياسية و العالقات 

 33المميزة للصين وروسيا فيها.

لدين ين الببقد شهدت العالقات الروسية الصينية تحسنا غير مسبوق في تاريخ العالقة  كما

وتين بديمير الرئيس الروسي فالوتدل االتفاقيات الموقعة خالل زيارة  ت االخيرة،خالل السنوا

 ينهما علىبان البلدين يريدان االرتقاء بحجم العالقات  شنغهاي، علىالى  2014مايو ايار 20

 را،ا كبيمجال الطاقة التي حقق فيه البلدين اختراق وخصوصا فيمستويات الدفاع واالقتصاد 

 وباإلضافة الى حجم صفقة الغاز.

جرت بين البلدين خالل زيارة بوتين العديد من  اثارت المناورات العسكرية التي

التساؤالت ،خصوصا حول اسباب التوجه الصيني نحو روسيا وامكانية بروز تحالف روسي 

  34تويات .كية عبر التنسيق على عدة مسصيني موجه ضد الواليات المتحدة االمري

وبكين وابرام   اصبحت واشنطن قلقة بسبب التقارب المتزايد بين موسكو في ذات السياق

عاما،والتعاون المشترك في التحكم االستراتيجي في اسيا 30صفقات تجارية ضخمة تمتد الى 
                                                

 .2020جوان 3التصفح يوم  ،فيها روسيا والصين التي تتنافسالملفات  أبرز هذه الستار؛صراع تخت  فريق العمل،  31

/china-and-russia-between-files-https://www.sasapost.com/competition 
 .144ص. ، المرجع السابق،السياسة الدولية للصين  32
مجلة وحدة البحث في تنمية وادارة ، "روسيا والصين ومنظمة شنغهاي للتعاون أي شراكة استراتيجية" مشاور صيفي،  33

 .35،36ص.ص. ،2012ديسمير ،2ع ،الموارد البشرية
مجلة االستاذ الباحث للدراسات  ،"البراغماتية السياسة الصينية تجاه الشرق االوسط بعد الثورات العربية" فريدة العلمي،  34

 .209ص. ،2018مارس ،9ع ،القانونية والسياسية

https://www.sasapost.com/competition-files-between-russia-and-china/،تم
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 مليون متر مكعب من الغاز الروسي طبيعيا سنويا،30الوسطى ،باإلضافة الى تزويد الصين 

بعد  عموما فان منظمة شنغهاي للتعاون ارست لتوجيه جديد يكبح السيطرة االمريكية في عالم ما

الحرب الباردة ،وبدون شك يسجل نجاح المنظمة الكبير بنجاح روسيا والصين في تحقيق 

 35الشراكة االستراتيجية واعادة صياغة المشهد الدولي بأقطاب متعددة.

ة عالوة على ذلك يتوقع ان تصر الصين على تحويل التكنولوجيا العسكرية الروسي

بات عسكرية تدري 2005منذ خاصة ان البلدين عقدا  ،المتقدمة اليها صواريخ الدفاعية والجوية

 ونجحا في تحقيق مستوى مقبول من التوافق بين قوتهما. ،مشتركة

خاصة في  ثمة احتمال لحدوث احتكاك ونزاع روسي صيني، ؛رغم ذلك في وسط اسيا

من  ظل مساعي روسيا لالندماج مع الجمهوريات السوفياتية السابقة سياسيا واقتصاديا وعسكريا

غير ان الصين قد  ومنظمة معاهدة االمن الجماعي، اسيوي،-خالل االتحاد االقتصادي األورو

اظهرت ذكاء في التعامل مع هذه القضية، حيث تحترم خطوط الحمراء الخاصة بتأسيس 

 36السابق.تحالفات سياسية وقواعد عسكرية في الفضاء السوفياتي 

 .لدول الناميةالدور الصيني في مناطق ا المبحث الثالث:

يعتمد االقتصاد  العالقات بين الصين والدول النامية تتنوع بين التعاون والنهب والقيادة،

 والمنتجات الزراعية، الصيني على نحو متزايد على الخارج في مجاالت الطاقة والمواد األولية

االمدادات  عملت الصين على تثمين عالقاتها مع الدول التي تؤمن مثل هذه هذا المنطلق، من

مستندة الى اكساء هذه االستراتيجية خطابا ايديولوجيا يركز على تعاون الجنوب جنوب والمنفعة 

 37ربح(.\المتبادلة )ربح

لمتحدة الواليات ا 2010تخطت الصين في عام  وفقا إلحصاءات الوكالة الدولية للطاقة،

تعد  لصينفة الى ذلك فان ااالمريكية لتصبح أكبر مستهلك للطاقة على الصعيد العالمي، إضا

نمو ع المثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ويشهد هذا االستهالك تزايد ملحوظا تماشيا 

 50ثر من ن أكاالقتصادي الكبير والتوسع التجاري التي تشهده الصين داخل العالم. ونظرا الى ا

 ،ي المئةف 65 لىإ 2020م فيما التوقعات تشير الى ان النسب سترتفع مع عا ،دفي المئة مستور

مطلوبة ه الفان ضمان امن الطاقة يعد امرا حاسما بالنسبة الى االقتصاد الصيني وديمومة نمو

 .لتجنيب البالد اي اضطرابات سياسية

لذلك وجدت الصين نفسها مضطرة في إطار تامين موارد الطاقة الى البحث عن اسواق  

اطنها ثروات طبيعية، وتسعى كل البلدان على غرار جديدة من بينها افريقيا التي تختزن في ب

 38الصين الى الحصول علها واالستفادة منها من اجل تغطية االحتياجات االقتصادية.

                                                
 .43ص. المرجع السابق، مشاور صيفي،  35
 ،من شنغهاي الى سان بطرسبورغ روسبا تتجه من اوروبا الى اسيا العظمىد النبي، رجمة احمد عبت ديميتري  ترينين،   36
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تمثل القارة االفريقية من وجهة نظر صناع القرار في بكين فرصة  :النموذج االفريقي

د سياسة الصين الواحدة ذلك ان واعادة تأكي لتطوير العالقات االقتصادية والسياسية وتنميتها،

مساحة اقليمية للمنافسة السياسية بين القوى الكبرى فحسب 1985القارة االفريقية لم تعد بعد عام

 بل منصة ايضا يمكن لبكين من خاللها ان تظهر دورها السلمي الفعال بصفتها قوة كبرى،

 39وتساهم في صنع السالم العالمي.

بالمئة من انتاج 60فهي تستورد  اردات الصين من القارة،بالمئة من و 60ان النفط يشكل 

 كما ان الصين تسعى إليجاد موقع متميز في خليج غينيا )نيجيريا، نتاج انغوال، ضالسودان وبع

الغابون والكاميرون(الغني بالنفط، اضافة الى ان افريقيا هي القارة  غينيا االستوائية، انغوال،

 20بالمئة من النحاس، و4، بالمئة من البالتين 80لفة في العالم،اغنى باحتياطات المعادن المخت

ة زراعية وحيوانية وسمكية ووهي التي تمتلك ثر بالمئة من الكوبالت(، 20بالمئة من الذهب و

فهي تحتاج الى االموال واالستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا لمساعدتها في  40ضخمة،

 41ها من براثين الفقر.التنمية واخراج الماليين من سكان

 النيجيرية.-أوالً: العالقات الصينية

يركز الجانبان على اهمية تعزيز التعاون الثنائي بطريقة شاملة وتعرب الصين على 

تقديرها البالغ للشراكة االستراتيجية الصينية النيجيرية والتي حددت هدفا واتجاها جديدين 

ا ان الصين صديق عظيم ومخلص إلفريقيا وتولي اذ ترى نيجيري لمستقبل العالقات الثنائية،

ودعمت  وتمكنت بسياسة صين واحدة، الحكومة النيجيرية اهتماما كبيرا للعالقات مع الصين،

وان العالقات الثنائية بين البلدين تواصل نموها بقوة دفع  عملية اعادة التوحيد السلمي للصين،

 42.وحققت الكثير من التقدم جديدة،

اذ يتعين على البلدين الحفاظ على تكرار  ز العالقات السياسية الثنائية،وايضا تعزي 

وتبادل  وبدء حوار استراتيجي، التبادالت عالية المستوى وتدعيم المشاورات السياسية الثنائية،

والقضايا الهامة االخرى ذات االهتمام المشترك  وجهات النظر والتنسيق في العالقات الثنائية،

في التجارة  زيادة توسيع التعاون التجاري والتكنولوجي ،وتعزيز التعاونكما عملت على 

وغيرها من المجاالت لتحقيق الفائدة  والفالحة والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا الفائقة،

 43المتبادلة والنمو معا.

 ،2013امريكي عام  مليار دوالر13فقيمة حجم التبادل التجاري بين الصين ونيجيريا بلغ 

 والسلع االلكترونية، حيث ان الصادرات الصينية الى نيجيريا تشمل اآلالت وادوات الكهرباء،

بعض الخبراء ان  الزراعية. ويرىصادرات نيجيريا الى الصين تتكون اساسا من المنتجات  اما

مستقبل التجارة بين البلدين سيكون جيدا خاصة بعد ارتفاع طلب الصين على النفط الخام 

                                                
 .117، المرجع السابق ص."اللغز الصيني" حكمات العبد الرحمن،  39
 .108.، ص3201ر، نوفمب5ع، عربيةسياسات  ،"مرتكزات السياسة الخارجية الصينية في افريقيا"توفيق عبد الصادق،   40
 .109ص. جع نفسه،المر   41
 https://www.academia.edu/6003356  .2014بكين، ،العالقات الصينية االفريقيةن، باهر مردا  42
 .3.ص المرجع نفسه،  43

https://www.academia.edu/6003356
https://www.academia.edu/6003356
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 800 شركة بتروشاينا عقدا بقيمة ت، وقع2005في  فمثال 44،عادن والمنتجات الزراعيةوالم

قابل الحصول على النفط الخام بمعدل مشركة البترول الوطنية النيجيرية  مع دوالرمليون 

مليار دوالر 4حصلت الصين على صفقة بقيمة  الصين، كماالف برميل يوميا تصدر الى 20

 2006.45وتنقيب في نيجيريا سنة للحصول على تراخيص حفر 

وترى نيجيريا ان الشركة الصينية كانت االفضل في العرض مقارنة مع بقية الشركات 

وإنها عرضت ضعف ما تعهدت به الشركات االخرى التي تقوم على انتاج النفط حاليا في 

شار بشكل والبضائع الصينية اخذة في انت الف صيني يعيشون في نيجيريا،20يشار الى  البالد،

 46ملفت في المدن النيجيرية.

 المصرية.-ثانيًا: العالقات الصينية

حققت العالقات العربية الصينية نقلة نوعية تكللت باعتراف دبلوماسي طبيعي باثنين 

والالفت ان العالقات الرسمية العربية  وعشرين بلدا مستقال عضوا بجامعة الدول العربية،

حيث اعترفت القاهرة ثم الجزائر ببجين،  1958و1956اء بسنة الصينية تأسست بالتدريج ،ابتد

كما يجب االعتراف ان مختلف االنظمة العربية قد استفادت من عالقاتها مع الصين في كل 

وتؤكد على اولوية انهاض  اذ بقيت الصين تنظر بواقعية للتغيرات السياسية العربية، المناحي،

ممية منها للدول النامية والفقيرة وهو حق لها وواجب قبل اي مساعدة ا الوضع الصيني بعامة،

فالجانبين العربي والصيني يلتزمان بحدودهما تجاه المشتركات والربح  تجاه شعبها اوال،

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واالبتعاد بكل  الوطنية، واالحترام الكامل للسيادة الجماعي،

 47ين السياسيين.االشكال عن مساعدة االرهابيين والمعارض

ن ثير ميجمع بين مصر والصين في مسيرة تاريخهما التي تزيد عن الخمسة االف عام الك

 عربيةفي العصر الحديث كانت مصر من اوائل الدول ال اوجه التشابه في الماضي والحاضر،

ل التي كما كانت من اوائل الدو ،1928التي كان لها تمثيل دبلوماسي مع الصين وذلك عام 

 .1956بجمهورية الصين الشعبية عام رت باعتراف باد

فقد شهدت عالقات  كان للصين الشعبية موقف رافض للعدوان الثالثي على مصر، 

 حيث تبادال قادة الدولتين الزيارة بصورة كثيفة، الصداقة والتعاون بينهما تطورا متواصال،

ومصر 48ميا وتكنولوجيا وثقافيا، اضافة الى تعزيز التعاون بين الدولتين سياسيا واقتصاديا وعل

التي تضم اكبر معهد كونفشيوس في العالم وهي الحليف االول والقديم للصين في افريقيا في 

 49اطار دول عدم االنحياز ،ويحظى الطالب المصريون بالحصة االولى من المنح المدرسية.

                                                
 4ص. المرجع نفسه، 44
 .110.ص المرجع السابق، توفيق عبد الصادق،  45
 .4ص. ع السابق،المرج باهر مردان،  46
 .3ص. المرجع السابق، اية علي احمد،  47
، دكتوراهرسالة  ،2011 1988 دور الصين المستقبلي في السياسة الدولية تجاه الشرق االوسط للفترة انور محمد احمد،  48

 .343ص. ،2014 كلية االقتصاد والعلوم السياسية، السودان، جامعة ام درمان االسالمية،
 113ص. المرجع السابق، لصادق،توفيق عبد ا   49
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ي جامعة الدفاع قد ادرت الجامعة العسكرية من مصر نشاطات تعليمية متبادلة ف عسكريا،

اقام 2010و2009وفي عام  الوطني الصينية وجامعة الهندسة لجيش التحرير الشعبي الصيني،

من يتبادل الجانبان الجيش الصيني مع الجيش المصري الية للتشاور حول امور الدفاع واال

ة بموجبها اآلراء بصورة دورية حول الوضع االمني واالقليمي والدولي ،والعالقات العسكري

 50الثنائية وغيرها من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

الصين التي كان لها مصلحة كبيرة في استمرار االستقرار في  ثم جاءت الثورة المصرية،

وحظرت عبارة ثورة  فبعد اندالع الثورات العربية قامت الصين بحملة قمع صارمة، مصر.

البحث على االنترنيت، وبعد  ن محركاتالياسمين والربيع العربي ومصر وميدان التحرير م

الثورة المصرية لم يخرج تعامل الصين مع االحداث عن السياق العام الذي يحكم السياسة اندالع 

 51األخرى.مقدمتها عدم التدخل في شؤون الدول  لمبادئها، وفيالخارجية الصينية وفقا 

قبل اتحاد الصناعات اذ است ،صورةلكن حين نجحت المعارضة سعت الصين الى تحسين ال

بداء الرغبة في ال والمؤسسات التمويليةالمصري وفدا صينيا يضم ممثلين عن الشركات 

ارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة  2011فشهد عام  ،52المجاالت االقتصادية بين البلدين

 وارتفاع حجم مليون دوالر، 80بالمئة وضخ استثمارات صينية جديدة في مصر بقيمة  65

 .مليارات9لتجاري بين البلدين الى التبادل ا

والجرانيت، تركزت الصادرات المصرية للصين في مواد بناء بما فيها الرخام لقد  

اما الواردات  والصلب، ومنتجاته، الحديدالبالستيك  السجاد الصناعي، الخام، القطن، البترول

وقد وقع  53الكهربائية،االجهزة  ة،المنتجات المعدني فتشمل المنتجات الحيوانية والمنسوجات،

اتفاقا لشراء مجموعة سينوبك حصة اباتشي االمريكية في اعمال النفط والغاز في مصر البالغة 

 54.مليار دوالر3.1المئة بقيمة تبلغ ب33

 المبحث الرابع: مشروع الحزام والطريق الصيني.

 أوالً: تعريف مشروع الحزام والطريق الصيني.

ي عالمي يتكون من شقين االول بري اسمه الطريق والثاني بحر هو مشروع اقتصادي

حد طريق او حزام وا belt and roadاسمه الحزام وبذلك يصبح اسم المبادرة الحزام والطريق 

 .one belt ,one roadواحد 

المبادرة اثناء جولته في اسيا الوسطى 2013طرح الرئيس الصيني شين جين بينغ سنة 

دولة من ثالث قارات اسيا واوروبا وافريقيا وبتعداد 65ث تشمل أكثر من وجنوب شرق اسيا حي

بالمئة من مجموع سكان العالم حوالي اربعة مليارات ونصف نسمة فضال 65سكاني يزيد عن 

                                                
 .2020جوان  03تم تصفح الموقع يوم  ،مصالح الصين واهدافها في الشرق االوسط ،مقال  50

sec05.doc_cvt.htmhttp://muqatil.com/openshare/Behoth/Siasia21/MsalhChina/تم،  
 .399ص. انور محمد احمد، المرجع السابق،  51
 .مصالح الصين واهدافها في الشرق االوسط، المرجع السابق  52
 344ص. انور محمد احمد، المرجع السابق،  53
 345ص. ،نفس المرجع  54

http://muqatil.com/openshare/Behoth/Siasia21/MsalhChina/sec05.doc_cvt.htm،تم
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بالمئة من الناتج المحلي 31بالمئة من التجارة العالمية وأكثر من 35عن ذلك يستقطب حوالي 

 55دوالر.مليار 124ادرة حوالي االجمالي العالمي، خصصت للمب

 

 ثانيًا: دوافع مشروع الحزام والطريق.

ة تتكون مبادرة الحزام والطريق من مجموعة من الممرات والطرق البرية والبحري

وال المعلومات، التي تنطلق من الصين وص وخطوط انابيب وشبكات االتصاالت وتكنولوجيا

النحو  ك علىقعة في هذا المسار، ويمكن تفصيل ذلمرورا بجميع المناطق الوا الى قارة اوروبا،

 التالي:

ول كون االيعد الحزام البري هو الم )الطرق البرية(:الممر االقتصادي لطريق الحرير -1

صادي والذي يمثل على وجه الخصوص احياء لطريق الحزام االقت لمبادرة الحزام والطريق،

ربط تلتي ية وكذلك خطوط السكك الحديدية اوالحزام البري هو عبارة عن شبكة من الطرق البر

 ن مناالوسط، كما انها تستهدف ربط الصي اوروبا مرورا بوسط اسيا والشرق الصين بقارة

 ناحية ومناطق جنوب شرق اسيا وجنوب اسيا والمحيط الهندي من ناحية أخرى.

وبا، يتضمن انشاء عدة ممرات بحرية تربط الصين بقارة اور :طريق الحرير البحري-2

بي جنوالصين ال بداية من بحر الصين الجنوبي مرورا بالمحيط الهندي، وكذلك من خالل بحر

 مرورا بجنوب المحيط الهادي.

يلة رات بدتسعى الصين من خاللها الى تامين مسا :خطوط انابيب الغاز والنفط الطبيعي-3

ة ر االمنيمخاطتي تهددها الال وامنة لواردتها من النفط والغاز، بعيدا عن المسارات التقليدية،

صين وهي خط انابيب النفط بين ال وتتضمن المبادرة عدة خطوط انابيب، واالستراتيجية.

ين الص وروسيا وخط انابيب النفط بين الصين وكازاخستان، وخط انابيب الغاز الطبيعي بين

وسط ين وغاز بين الصوخط انابيب بين الصين وتركمستان، وخط انابيب النفط وال وروسيا،

 سيا.آ

تتضمن المبادرة ايضا انشاء شبكة متطورة من البنية التحتية  :( طريق الحرير الرقمي4

االلكترونية تستكمل ربط الصين بالعالم الخارجي في عصر التكنولوجيا، ويستهدف هذا 

المشروع فتح اسواق جديدة للتجارة االلكترونية امام المنتجات الصينية لسيم ان هناك فرصا 

 56يرة لنمو التجارة االلكترونية في الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.كب

 

                                                
المركز الديمقراطي : )برلين 1ط ،ممشروع القرن االقتصادي في العال مبادرة الحزام والطريق الصينية: عمار شرعان، 55

 .73ص. (2019 المانيا، العربي،
 .5،6ص.ص.. 2018 ،26ع  تقرير المستقبل، ،الخارجي بالعالمكيف تربط الصين نفسها علي صالح،   56
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 .هداف مشروع الحزام والطريقألثا: ثا

 تسعى الصين الى تحقيق حزمة من االهداف، والتي يمكن اجمالها فيما يلي:

ع لمتوقمو اتسعى الصين الى االستفادة من هذا الن :االستفادة من نمو التجارة العالمية -1

 للتجارة العالمية من خالل ذلك من اجل تصريف منتجاتها.

 لمحليةاتسعى الصين الى عملية تدويل عملتها  :الصيني عالميا "اليوان"تعزيز مكانة  -2

 وصوال لجعلها العملة الرئيسية للتبادل التجاري العالمي. ،"اليوان"

مية التن داث توازن فيإلح تمثل المبادرة في جانب منها محاولة :تطوير االقتصاد الصيني -3

 االقتصادية بين مختلف مناطق الدولة.

تيجية ستراا-تعزيز التواجد الصيني في منطقة اوراسيا هي المنطقة التي تتمتع بأهمية جيو -4

 كبيرة.

ابات تشمل المبادرة دوال ومناطق تعاني صراعات واضطر :توسيع الدور الخارجي للصين -5

 رة،لمبادالمشروعات الضخمة التي يتم انشاؤها ضمن اداخلية، وهو االمر الذي يتطلب حماية 

 وهو ما يتطلب توفير قوات عسكرية إلنشائها.

تامين استقرار امدادات الطاقة تسعى الصين الى تجنب ازمة حادة تترتب عليها اعاقة  -6

 57مما يهدد استقرار االقتصاد الصيني. وصوال امدادات الطاقة،

 

 

 

 

 

 

 

  "01رقم " الشكل

 .رة الحزام والطريقخريطة مباد

                                                
 .5-3المرجع نفسه، ص.ص.  57
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 : ما هو طريق الحرير الجديد؟ موقع سكاي نيوز عربي، على الرابط االلكتروني:المصدر

https://www.skynewsarabia.com/business/1164908 

مبادرة الحزام والطريق الصينية في تمثل الخريطة أعاله الدول التي تُعبر وتُشارك في 

العالم، توضح الخريطة كذلك الممرات الخمس البرية وحجم التجارة السنوية، بحيث يسـتحوذ 

ـار دوالر ملي 200مليار دوالر، وتغطي  500الممر االقتصادي أوراسيا الجديد على ما قيمته 

مليار  100غـرب آسـيا  -ـطى آسيا الوس -تنام، ويأخذ ممر الصين الف-منغوليا  -ممر الصين 

https://www.skynewsarabia.com/business/1164908


 

25 

 

مليار دوالر، وأخيـراً تصرف  70ميانمار ب -الهند  -الصين  -دوالر، ويكتفي ممر بنغالديش 

طول  روسيا، هذا االختالف راجع إلى -منغوليا  -مليار دوالر لممر الصين  70ميزانية 

 الممرات و المشاريع التي تتضمنه .

 الطاقيةارات في قطاعات طريق الحريـر فضالً عن ذلك توضح الخريطة االستثم

تريليـون  5والمجمعات الصناعية والموانئ والسكك الحديدية والذي بلغ حجم االستثمار فيهـا 

 .دوالر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولخالصة الفصل 

 بإلغاءكيف انها قامت  ول من محددات السياسة الدولية للصين،يتضح لنا خالل الفصل األ

ية ودخول في االنفتاح واالنخراط في السياسة الدولية، وان تصبح من اوائل العباءة االشتراك

الدول االقتصادية والعسكرية بفضل سياساتها واالصالحات التي قامت بها، ثم ان السياسة 

الخارجية الصينية مرنة وتقوم على خصوصية كل دولة. سواء مع الواليات المتحدة االمريكية 

رد بكفاءة وجودة عالية عكس الدول النامية التي تكون بجودة اقل او روسيا فهي تصدر وتستو

 والموقف المتخوفحسب متطلبات تلك الدول. رغم ان هناك بعض الخالفات مع الدول الكبرى 

تطمئن جيرانها االقليمين والدول  مرة تحاولفها هي االخيرة كل  من الصعود الرهيب للصين،

لقوة الناعمة لتظهر ثقافتها وسياساتها الخارجية وقيمها بان صعودها سلمي. استعملت ا ىاألخر

وتبين موقفها وتكشف كذب وادعاءات الدول الغربية بخطورة الصعود  وممارساتها للعالم
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الصيني. فهي تحاول ربط جميع الممرات البرية والبحرية خالل طريق وحزام واحد لتسهيل 

 .أطلقتهق التي التبادالت التجارية من خالل مشروع الحزام والطري

 يتوقف على جملة من االصالحات ىالمستولكن ان اسمرار وثيرة النمو على هذا  

 بنيةالمرتكزة على نخو اساسي في ضرورة تنفيذ اصالحات اقتصادية جوهرية وعميقة في ال

فوارق ال لجةالحكومي ومعاوالفساد  التلوثاالقتصادية والسياسية، وان تشمل ايضا القضاء على 

 ماعية التي تعصف بالمجتمع الصيني.االجت

 

 

 

 
 

 الفصل الثاني
 العالقات ومستقبل ابعاد التعاون

 الصينية-الجزائرية 
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 .واستشراف المستقبلبعاد التعاون أ ؛الصينية-العالقات الجزائرية الثاني:الفصل 
 

ناك هيكون سمن خالل الفصل الثاني ابعاد التعاون ومستقبل العالقات الجزائرية الصينية 

الول عن ية ااربع مباحث كالفصل االول وهم البعد السياسي واالمني للعالقات الجزائرية الصين

جزائرية ات الفي المبحث الثاني كانت بعنوان العالق البعد السياسي والثاني عن البعد االمني،

ا ئر وثانيجزاال الصينية واالنعكاسات االقتصادية حيث تم التركيز على االستثمارات الصينية في

كون فسي عن انضمام الجزائر الى طريق الحرير الصيني اما المبحث الثالث البعد االجتماعي

ستقبل ون ومواخيرا المبحث الرابع فسيكون عن معيقات التعا عن البعد الثقافي والبعد الصحي،

 العالقات بين البلدين 

 .الصينية-زائريةلجلعالقات افي امني ول: البعد السياسي واألالمبحث األ

تمتد العالقات الصينية الجزائرية الى ذلك التفاعل بين الحضارتين الصينية والعربية 

من ترابط  ألخرىوزاد خضوع الدولتين لالستعمار وان اختلفت اسبابه من دولة  االسالمية،

 1955باندونغ سنة  حيث ايدت بكين ثورة التحرير الجزائرية في مؤتمر هاتين دولتين،

دافعت الجزائر من جهتها  ،كما1958ترفت بحكومتها المؤقتة في الثاني من ديسمبر عام واع

وعضويتها  "وطن واحد للصين الشعبية" واستعادة مكانها في هيئة االمم المتحدةأ  على مبد

 58.الدائمة في مجلس االمن

تقلة ر المسكانت الصين اول دولة غير عربية تعترف بالجزائ فبمجرد ابرام اتفاقية ايفيان،

انطلقت العالقات السياسية واالقتصادية بين  على الرغم من هذه البداية الميمونة،. 1962سنة 

،هذا التطور كان مفضال من قبال عدة عوامل داخلية في الجزائر 2000البلدين حتى اوائل سنة 

 59واالستقرار. لألمنكان من اهمها المناخ الرئيسي 

 

 .الصينية-ت الجزائريةقالعالفي اوال: البعد السياسي أ

 ألةمسكالدولية بين الصين والجزائر  جمعت المواقف المشتركة في الكثير من القضايا

وداء ة السكما ساعدت عودة الجزائر الى الساحة الدولية بعد العشري ،تايوان وحقوق االنسان

يارته زفي  "ليقة"عبد العزيز بوتف الرئيس الجزائري أكدعلى تعزيز العالقات بين البلدين حيث 

تصادية على ضرورة التنسيق الدولي لمحاربة االرهاب وتدعيم الشراكة االق2000للصين سنة 

 الصيني لرئيسلقد توالت الزيارات الرسمية في السنوات التالية حيث زار ا بين بكين والجزائر.

يجية مع راتواكد بدوره على رغبته في اقامة عالقات است 2004ي سنة ف"الجزائر  "هوجين تاو

 الجزائر.

                                                
المجلة الجزائرية ، "زائرية نموذجاالعالقات الصينية الج ية المغاربية بعد الحرب الباردة:نالعالقات الصي" طيب جميلة،  58

 .                  18ص. ،2018، جوان1ع  ،للدراسات السياسية
59 Janvier liste et les autre, Iinvestissements chinois et création d’emplois en Algérie et en 

Egypte, 2012.  P.9. 
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حضر الرئيس الجزائري قمة بكين للمنتدى االفريقي حيث وقع مع  ،2006في سنة  

الرئيس الصيني اتفاقية التعاون االستراتيجية والتي مهدت لمرحلة جديدة من التعاون الكثيف بين 

الى ذلك الرؤى في بعض القضايا الدولية  أضف 60البلدين خاصة في المجال االقتصادي،

عدم التدخل في الشؤون الداخلية في  كمبدأالسياسة الخارجية للبلدين  مبادئوالتشابه في بعض 

الدول احترام الوحدة الوطنية وسالمة االراضي كذلك مبدا رفض الحروب كوسيلة لحل 

  61النزاعات الدولية.

قة ليالماضي على االطاحة ببوتف فبرايربعدما اجبرت االحتجاجات التي انفجرت في اواخر 

 بإقصاءمسيطرا على المشهد العام للبالد في ظل تمسك الحراك الشعبي وال يزال غليان الشارع 

"شي  في خضم ذلك بعث رئيس جمهورية الصين الشعبية 62الوجوه القديمة وتقديمها للمحاكمة،

بات رسالة تهنئة الى "عبد المجيد تبون" اثر انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية في انتخا جينبينغ"

اكد فيها على ابالئه اهتماما بالغا لتطوير العالقات الصينية الجزائرية .وتقدم  ديسمبر، 12

منوها بعمق العالقات التاريخية التي تربط بين البلدين  الحارة لتبون، بتهانيهالرئيس الصيني 

التعاون  إلحرازوكذا  ومعربا عن ارتياحه لترسخ الثقة المتبادلة بشكل مطرد في الوقت الراهن،

 63مثمرة في كافة المجاالت. لإلنجازاتالعملي بين البلدين 

 .منيثانيا: البعد اال

ات شاملة هي االول من نوعها بين عالق ةاستراتيجيالصين والجزائر شراكة  أقامت

زانية مي كبرأ وتتطلع الىالجزائر التي تعمل بالفعل  في هذا السياق، الصين مع الدول العربية،

ي لعسكراعلى الرغم من ان روسيا هي المورد  دفاعية في افريقيا زيادة تعاونها مع الصين،

الشهر ان  هذا «défense web» فقد افادت وكالة االنباء الجنوب االفريقية الرئيسي للجزائر،

ية جوت الالجيش الجزائري قد حصل على مدفعية ذاتية الدفع من الصين وتقوم بتقييم المركبا

 .يع قدراتها العسكرية الى حد كبيركما تستمر بتوس الصينية بدون طيار)وافز(

مع استمرار الجزائر في  ؛هذا التعاون العسكري في المستقبل يتسعمن المحتمل ان  

وخصوصا الطاقية  وبسبب ان التزود بالموارد الطبيعية االفريقية،64العسكرية، قدراتهاتحديث 

فمن الطبيعي ان نشهد حماية صينية لمناطق  المن القومي الصيني،باتت من مرتكزات ا منها،

السالم المنتشرة ببعض المناطق  فضحسواء عبر المشاركة في عمليات  نفوذها بهذه القارة،

او عن  الكونغو الديمقراطية(، السودان، الجنوب السودان، ديفوار، الكوت ،ليبيريااالفريقية )

                                                
 18المرجع السابق، ص. طيب جميلة،  60
ماستر  ، رسالة2018-2000السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة العربية الجزائر نموذجا الدين، سعيداني عالء    61

 52ص. (،2019 والعلوم السياسية، الحقوقكلية  :المسيلةالدولية ) للعلوم السياسية والعالقات
 .2020جوان 6نصفح الموقع يةم  ،تم https://alarab.co.uk/،الجزائر تضع ازماتها االقتصادية على الطريق الحرير  62
  على الموقع االلكتروني ،جريدة الخبر ،"الرئيس الصيني يهنئ تبون"  63

https://www.elkhabar.com/press/article/16127K2020ماي 24ى الموقع يوم ، نم االطالع عل. 
64  Dr naser al-tamimi, China_Algeria relations: growing slowly but surely, Wednesday26 

march 2014, p.3. 

https://alarab.co.uk/،تم
https://alarab.co.uk/،تم
https://www.elkhabar.com/press/article/16127K
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نت الصين من الولوج الى السوق الجزائرية فيما يخص من هنا تمك65.طريق توريد السالح

 التسليح والترسانة الدفاعية.

 "هاونز ذاتي الدفع" عرض الجيش الجزائري صورا لمدفع الصيني 2017في شهر ماي 

كما تعاقدت الجزائر مع الصين من اجل تزويدها  K LZ45155الصنع وهو طراز صيني 

 ،FM90صواريخ ارض جو نوع  ا، وايضCC-802صاروخا مضاد للسفن من طراز  50ب

استلمت البحرية الجزائرية سالحا بحريا من طراز  2017وفي شهر جويلية من سنة 

C28A.66  ومن ذلك تبحث الجزائر في المقام االول عن معدات عالية التقنية لجعل من جيشها

الصين في مجال  هذا ولماذا يقلق المجتمع الدولي مع احتمالية تعاون مع االحدث في افريقيا،

وانه قد لوحظ انه في نوفمبر  وتستمر الى اليوم، 1980تعود لعام  ،االسلحة النووية

2005،"jing zhiyuan"  قائد السالح المدفعية الثانية وعضو اللجنة الشؤون العسكرية ذهب

وقعت الجزائر  2008وايضا قد لوحظ انه في مارس  الى الجزائر لمناقشة التعاون العسكري،

كما ان السلطات العسكرية الغربية  لصين عقدا لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية،وا

 67قد تشير الى طموحات نووية جزائرية. ألنها قلقة حول هذه االنشطة،

                                                
، 664ع  ،المستقبل العربي، "الديناميت واالنعكاسات استراتيجية الوجود الصيني في افريقيا:"لحسن الحسناوي،   65

 10ص. ،2017دسمبر
 .56ص. المرجع السابق، اني عالء الدين،سعيد  66

67 Thierry pairault, China’s Economic Presence in Algeria, January 2015, p.11. 
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 .واالنعكاسات االقتصادية ،الصينية-العالقات الجزائرية المبحث الثاني:

دولة  أكبرالجزائر هي  من منظور الصيني، ،تعلق الصين على تنمية عالقاتها مع الجزائر

مليون 39دولة من حيث عدد السكان )ما يقارب  أكبرولديها ثامن  في افريقيا من حيث المساحة،

نسمة( وهي ايضا رابع اقتصاد في افريقيا والعالم العربي. الجزائر هي ايضا عضو في منظمة 

بينما تطورت  للنفط في افريقيا بعد نيجيريا،منتج  أكبرمنتج للغاز الطبيعي وثاني  أكبر االوبك،

حيث انتقلت التبادالت  ويالحظ ذلك بعمق من المنظور التجاري، 68عالقاتها مع الصين،

مليار دوالر سنة  8.35الى  2003مليار دوالر سنة  0.45التجارية بين الطرفين من حوالي

ئر بمبلغ صادرات يقدر ممون للجزا كأول ،لتحتل الصين خالل هذه السنة المرتبة ،2015

 69بعدما كانت فرنسا تحتل هذه المرتبة لعدة سنوات. مليار دوالر، 7.5بحوالي 

ارة التج في حين ان القيمة االجمالية )الصادرات والواردات( الصينية الجزائرية زادت

 ال الف مليون دوالر(،8.6الى  0.6من  )ارتفاع 2012و 2003اربعة عشر مرة بين عامي 

 لكمية.اهمية لذلك هذه التجارة اكتسبت تدريجيا في اال اوائل العقد الواحد والعشرين،يذكر في 

 لجزائرية.افي المئة من اجمالي التجارة الخارجية 7.2الجزائر بنسبة  استأثرت ،2012في عام 

اوال كان ذلك على  ،يع للصين يرجع الى عاملين رئيسينيشار الى ان التقدم السر 

مما  صال للتجارة وثانيا كان نتيجة ديناميكيات انفتاح االقتصاد الجزائري،المستوى المنخفض ا

هذه الحقيقة  الميزان التجاري بين البلدين يظهر نموا متزايدا للجزائر،،افاد جميع شركاء الجزائر

صين على االقل من نقطة مما تحتاجه ال أكثروحدها تشير الى ان الجزائر بحاجة الى الصين 

 70لرؤية.ة اتتجارية بح

 

 

 "02رقم " الشكل

 2017الى  2012عن الصادرات والواردات من السلع للجزائر مع الصين من جدول

 )مليار دوالر امريكي(

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 691 333 557 1.729 2.181 2.596 الصادرات

 8.317 8.409 8.259 8.243 6.827 6.964 الواردات

 

                                                
68 Dr naser al-tamimi, ibíd., p.2 

جلة معارف م ،"مباشر وتقديم خدماتال األجنبيالتواجد الصيني في الجزائر بين االستثمار "نادية خطاب وزكرياء حمزة،    69

 .120ص. ،2017جوان ،22، قسم العلوم االقتصادية، ع علمية دولية محكمة
70  Thierry pairault, ibid., p.6. 
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 بيانات االمم المتحدة، المصدر على اعتماداً  ،من اعداد الطالب

 https://comtrade.un.org/dataعبر الموقع االلكتروني 

 

 

لها من  ها تصدرمم أكثرن الجزائر تستورد السلع من الصين أالجدول هذا يالحظ في 

فسجل االقل الحجم ما أ ؛2012الصين كانت عام نسبة صادرات للجزائر مع  أكبر وأن السلع.

؛ سجلت 2012سنة  .نخفاضاالرتفاع واال تتراوح بين فهي في ؛الواردات أما .2016عام 

تراجعت في العام و ، ثم انخفضت نوًعا ما2016ت تتصاعد تدريجيا حتى سنة أبد نسبةً، ثم

 الموالي.

https://comtrade.un.org/data
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 .وال: االستثمارات الصينية في الجزائرأ

بل تطورت الى  العالقات الجزائرية الصينية في التبادالت التجارية فقط، لم تختصر

نسبة الستقطاب بف تلف فروعها في مجال االستثمار،خالصينية لم عمليات توطين الشركات

تحتل الجزائر المرتبة السادسة  ،2015الجزائر لالستثمارات االجنبية المباشرة الصينية لسنة 

كينيا، جنوب  مليون دوالر(، 281.83ون دوالر بعد كل من غانا )ملب210.57بقيمة  افريقيا،

على  ون دوالر(يمل 213.71،226.32،233.17،281.83بقيمة ) الكونغو، تنزانيا، افريقيا،

  71التوالي.

م من هينيين القطاعات المثيرة لالهتمام من قبال المستثمرين الص حد: أالسياراتا( مجال 

هلكين حوظا مع المستشهدت السيارات الصينية نجاحا مل اري،على المستوى التج السيارات،

لبالد في ا قوة الطلب االستهالكي الجزائريين وذلك بسبب عدة ثالث عوامل تكلفتها المنخفضة،

 وتخفيف اللوائح المنظمة للقروض االستهالكية. يسرو

صة في صينية خا اقتصاديةكما عقد اتفاق بين الصين والجزائر ينص على خلق منطقة  

شمال افريقيا وهي منطقة التعاون االقتصادي و جيانجلينغ التجارية التي تقع في مستغانم )غرب 

 jianglingيتكون اطراف اتفاق من شركة صينية  البالد( متخصصة في تجميع السيارات،

motors corporation   وjiangxu coal corporation groupe  والشريك الجزائري , 

le groupe mazouz سنوات 5وحدة خالل  50000يتوقع ان تنتج جيانجلينغ التجارية.  

ت يارالساعادة احياء قطاع اتفاقية وهي حريصة على اطالقها وقد رحبت الجزائر باالو

 100 ية بقيمةتفاقتم توقيع عقود مماثلة خالل نفس الفترة بما في ذلك ا ،الذي انهار في التسعينات

 القبإط  genaral motors tradeو   xi shaanركة الصينية مليون دوالر امريكي بين الش

 2009المصنع الذي انتظر نشاطه عام  ،ع السيارات في سطيف)شرق الجزائر(مصنع لتجمي

 وظيفة. 400سيخلق وحدة لموديالت سيارات مختلفة و 11000سينتج 

اثنين عقدا لتجميع  shaan xiوشركة   fandi motorsكذلك وقعت الشركة الجزائرية  

،المصنع الذي كان مقره في برج بوعريريج سيوظف  shaan xiموديالت لسيارات 

 jiang xiاتفاقية مع شركة صينية   fandi motorsجزائري،كما وقعت شركة 1200

changhe motors .72لتركيب نموذجين من الحافالت الصينية من هذه المجموعة 

 يالحظ مباشر حقيقي أجنبير كاستثمار التواجد الصيني في الجزائ ب( مجال المحروقات:

يادة الى ز 2000سنة  نذوهذا في سياق سعي الجزائر م بصفة معتبرة في قطاع المحروقات،

ن ظر عبغض الن والشركاءاكتشاف وتطوير حقول البترول مع التوجه الى تنويع التكنولوجيا 

 .بريطانيا....( الشركاء التقليديين )الواليات المتحدة االمريكية،

                                                
 .120ص. حمزة، المرجع السابق، وزكريانادبة حطاب   71

72 Janvier liste et les autres, ibid. p.11 
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 ،ائرية الصينية في مجال المحروقاتالسنة الحقيقية لبداية الشراكة الجز 2002تعتبر سنة  

وشركة سوناطراك لزيادة وتطوير   sinopecوتبرز هنا الشراكة بين الشركة الصينية 

( من حقل زارزايتين rècupèration assistè du pètrole)  EORاستخراج البترول الخام 

 CNCP بين شركة  2003قد تبع ذلك مشروعين مشتركين في عام اما و73بعين اميناس.

الجزائرية الستغالل النفط و الغاز في حوض الشلف المحفوف   sonatrachالصينية و 

ادرار) غرب جنوب  ةي نفس العام ايضا جنت الصين مصفابالمخاطر )شمال غرب البالد(، ف

 CNOOCيضا منحت الجزائر شركة ا مليون دوالر امريكي، 350البالد( بموجب عقد قيمنه 

s national offshore oil corporation’china .74رخصة استكشاف حاسي بئر ركايز 

الصين في قطاع النفط والغاز الواضح يعكس ارادة الحكومة  بحضورفان  وعليه؛

النمو االقتصادي قدم اماال كبيرة في توسع السوق  الجزائرية لالنفتاح لحليف قديم ومخلص،

 75.لآلمالبتث في الواقع انها مخيبة ثولكن ا ي من المتوقع ان يكون انتاجا استثنائيا للنفط،الذ

قد فازت الشركات الصينية بجزء هام من عقود  ،2002منذ اوائل :مجال البناء ج(

على سبيل  يمكننا االستشهاد، االشغال في الجزائر من العام والخاص. على الصعيد العام،

ين من الرابط الطريق السريع بين الشرق والغرب وتوسيع مطار الجزائر ببناء قسم المثال،

م اختيار الشركات الصينية لبناء ت اما على الجانب الخاص، ،جامعة وهران مستشفىوبناء 

  76فنادق شيراتون في وهران والجزائر العاصمة ومئات االالف من المنازل.

صينيا عقود االنشاءات  50الجزائر منحت الرسمية الصينية تقدر ان  البياناتمن خالل بعض 

م خمليار دوالر لمسجد ض 1.5د بقيمة بما في ذلك عق مليار دوالر، 20تبلغ قيمة ما مجموعه 

 أكثراضافة الى ذلك يعمل  مسجد بعد مكة والمدينة في العالم، أكبرفي الجزائر يتوقع ان يكون 

وقطاع المياه في  ء الطرقوبناصيني في قطاعات تشمل السكك الحديدية  ألف 30من 

 77الجزائر.

قد  ا استراتيجيا في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،على احراز الصين تقدمً  بناءً 

كانت  2016في اواخر عام  حصصا كبيرة في السوق،  HUAWEIو  ZTEاكتسبت كل من

للربط واسع النطاق لمطار هواري بومدين  eLTEمنحت مشروع  HUAWEIشركة 

مطار تجاري في  منشأيفي  eLTEالمشروع الذي يتم فيه للمرة االولى تنفيذ نظام  بالجزائر،

 2009في ماي  بالحديث عن ذلك فان الصينيون مهتمون االن لصناعة االلكترونيات، 78افريقيا.

اعلنت انها ستفتح اول مصنع لها في  .china great wall computer shenzhen coشركة 

ك بموجبه كتمتل للمشروع،مليون دوالر امريكي  4يباد الجزائرية وبقيمة بالشراكة مع ا افريقيا،

من االستثمار والباقي يتم جلبها من قبال المجتمع الجزائري %30الشركة الصينية القابضة 

                                                
 121ص. حمزة، المرجع السابق، نادبة حطاب وزكريا  73

74 Janvier liste et les autres, ibid. p.10 
75 Thierry pairault, ibid,p.6 
76 Farida souiah, Algeria made by china, December 2011, p.3. 
77 Naser al tamimi, ibid,p.2 
78 The report Algeria 2018, oxford business group. Alegria, p.23 
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، قد 2010في نهاية عام  simفي انتاج بطاقات  تبدأالمحلي. المصانع التي كان من المقرر ان 

)بالقرب من  في عنابة )شرق الجزائر( والبليدة والرويبة إنشاؤها وسيتم التأخيرواجهت بعض 

 79شخص. 300تخطط لتوظيف الجزائر العاصمة( التي 

 "03رقم " الشكل

الى  2007اعمدة بيانية للتدفق السنوي لالستثمارات الصينية الى الجزائر من عام 

 بالماليين الدوالرات االمريكية() 2015

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Série 1

Série 2

Série 3

 
 نقال عن المصدر

2017, -2007Annual FDI flows from China to Algeria C.textor, 

/algeria-to-flows-fdi-outward-https://www.statista.com/statistics/720491/china 

 

ن سنة مزائر الحظ من خالل العمدة البيانية التدفق السنوي لالستثمارات الصينية في الجي

عني ي، نرى بان هناك تفاوت في وجود االستثمارات من عام الى اخر، 2015الى سنة  2007

االستثمارات  2007بمبالغ ضئيلة فمثال كانت في  وأحيانامرة تكون بمبالغ ضخمة 

مليون  228.76 لىإتشير  2009دوالر، مليون 42.25 كانت 2008دوالر، مليون145.92

 2012مليون دوالر، 114.34ب 2011مليون دوالر، 186ب 2010دوالر وايضا في 

مليون  665.71قدرت ب 2014مليون دوالر، 191.3ب 2013مليون دوالر، سنة  245.88ب

 امريكي.مليون دوالر  210.57بقيمة  2015دوالر واخيرا 

 .الجزائر الى طريق الحريرثانيا: انضمام  

والطريق التحقت الجزائر بركب دول شمال افريقيا في االنضمام الى مبادرة الحزام 

. التقليديةفي تحرك يتوقع ان يقطع مع النمط القديم في عقد شراكاتها االقتصادية  ،الصينية
                                                

79 Janvier liste et les autres, ibid. p.12 

https://www.statista.com/statistics/720491/china-outward-fdi-flows-to-algeria/
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الح "وقع وكالة االنباء الجزائرية الرسمية ان الرئيس المؤقت" عبد القادر بن ص وذكرت

 .سميا الى " الطريق الحرير الجديدالخميس مرسوما حول موافقة بالده غلى االنضمام ر

مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على  5فان بن صالح وقع  الجمهورية، رئاسةوبحسب بيان  

واوضح البيان ان المرسوم الثالث  اتفاقيات و مذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول،

بمذكرة التفاهم بين الجزائر والصين بشان التعاون ضمن مبادرة الحزام االقتصادي يتعلق 

الخطوة فيما تحاول الحكومة المؤقتة  وتأتي، 21لطريق الحرير و طريق الحرير البحري للقرن 

التي تعاني من تركة ثقيلة  بكل الوسائل المتاحة لكي تخرج البالد من دوامة االزمة االقتصادية،

 80في نفشي الفساد والبيروقراطية. تمثلتم الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة طيلة عقدين خلفها حك

انضمت الى مبادرة "طرق الحرير الجديدة" الصينية خالل المنتدى  رالجزائيذكر بان 

واكدت الوزارة في  وفق وزارة الخارجية الجزائرية، السابع للتعاون الصيني االفريقي في بكين،

وقعت  بلدا افريقيا، 53ذه القيمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة بيان انه هامش ه

 وفق لوكالة تفاهم تنص على انضمام الجزائر الى المبادرة الصينية، والصين مذكرةالجزائر 

الرئيس الصيني"  أطلقها"طرق الحرير الجديدة" الصينية التي  وتمثل مبادرة "فرانس برس.

مجموعة من مشاريع البنى التحتية الضخمة الرامية الى تعزيز  2013في  شي جينبينغ"

  81.وافريقيا وأروياالعالقات التجارية بين بكين وقارات اسيا 

واحدة عبر الوطنية تفسر االزدهار في استيراد استهالك "صنع  اذ هناك بناء موازي لطريقين،

الطريق الثاني و جارية الجزائرية،في الصين" المنتجات التي تؤذي الى اعادة هيكلة الشبكات الت

انهم يشكلون وجهين لشبكة اعادة  ،ر الهضاب العالية في شرق الجزائرطريق وطني تهب عب

دولة  90تؤكد الصين ان  ومن ذلك فبانضمام الجزائر، 82تشكيل المركزية التجارية الكبرى.

حيث  لتنمية العالمية،التي تروج له كسبيل جديد لدعم ا انضمت حتى االن الى المشروع الضخم،

 من تريليون دوالر.  بأكثررصدت له استثمارات 

 بإبراملطالما دعا اقتصاديون الجزائر لتعزيز العالقات اكثر مع بكين من خالل االسراع  

اتفاق تجاري واسع لتسهيل دخول البضائع المحلية للصين واستغالل عدم التكافؤ في المبادالت 

على ذلك قال وزير الخارجية  وللتأكيد 83 ،ستثمارات الصينية للبالدالتجارية لضخ المزيد من اال

( CASCF)2018في بيان في التعاون الصيني العربي في اوائل يونيو  "وانغ جي" الصيني

المنتدى في مجال االعمال:"تاتي  الشركات  الصينية  الى  الجزائر  منذ  فترة طويلة  لكن 

مبادرة الحزام والطريق للصين في  بدأت وات االخيرة،العالقات قد تضاعفت وتقوت في السن

شركات من العمالق الشرقي تبني تجارة وشبكة البنية التحتية في افريقيا، وهي  تحقيق نتائج،

                                                
 ، المرجع السابق.زائر تضع ازماتها االقتصادية على الطريق الحريرالج  80
 متاح على:، الجزائر تنضم الى طريق الحرير الجديدة للصين . 81

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2018/09/052020جوان 6وقع يوم ، نم تصفح الم 
82  Said belguidoum,olivier pliez, construire une route de la saie entre l’Algérie el la chine,19 

April 2013,p.2 
 ، المرجع السابق، الجزائر تضع ازماتها االقتصادية على الطريق الحرير  83

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2018/09/05
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االن قادرة على لعب دور مشارك في تطوير الجزائر باالشتراك مع المخططين الحكوميين 

 84المعنيين.

 .الصينية-العالقات الجزائرية االجتماعي فيالمبحث الثالث: البعد 

تجمع الصين والجزائر عالقات ثقافية واجتماعية ترتكز على عالقات الصداقة التاريخية 

التعليم والرياضة في مجاالت الثقافة و والتبادلاتفاقية للتعاون  20بين البلدين اذ وقع البلدان نحو 

قمر صناعي  ألولالجزائر  إطالق التي فيما بعد امتدت الى الفضاء ونجلى ذلك في85نواالعالم

من قاعدة فضائية في الصين وهو قمر موجه لالتصاالت  أطلق"بالكوم سات" والذي  المسمى

 86الالسلكية والبث االذاعي والتلفزيوني وتطوير شبكات االنترنيت.

 .وال: البعد الثقافيأ

 -في الصينيترتبط الصين والجزائر بعالقات ثقافية وطيدة اصبحت تميز المشهد الثقا

ترجمها جملة من االتفاقيات بين البلدين في هذا المجال و اقدمها اتفاقية التعاون  الجزائري،

ونجد الصين بدل حريصة على ان 1963 سبتمبر 14الثقافي بين  الجزائر والصين الموقع في 

 لها لفرق موسيقيةتسجل حضورها في مختلف المحافل التي تنظمها الجزائر على غرار ارسا

العربية والصينية معا  لغتيهماالى تعليم  لجأتالزيادة التعاون الثقافي بين البلدين  .سيمفونية سنويا

وتعزيز تبادل وفود الطلبة فيما يخص الرحالت اللغوية التي تعتبر من  في المدارس، ألبنائهما

  87اقدم الوسائل التي تساهم في ترقية تعليم اللغة الصينية في الجزائر.

حيث يدرس اكثر من  وقع البلدان "البرنامج التنفيذي لالتفاقية الثقافية"، ،2002 تأوفي ف

اقامت الصين معارض كثيرة في الجزائر  .ريا في الصين في الفترات االخيرةطالبا جزائ 20

"معرض الصين الجميلة لفن التصوير الفوتوغرافي" المعرض الصيني للصور  مثل

كما نفذت الصين العديد  ،العالمي بالصين للتراثتوغرافية الفوتوغرافية "معرض الصور الفو

 88الجزائر.بوبرا األ من المشاريع الثقافية على غرار مشروع دار

 .ثانيا: البعد الصحي

كانت دولة الصين الشعبية منذ زمن سابق وبعيد بمثابة السند القوي للدولة الجزائرية اين 

ن الى افريقيا د االول من نوعه الذي ارسلته بكييع اول فريق طبي الى الجزائر، بإرسالقامت 

عشرات الفرق  بإرسالومنذ ذلك العهد تواصل حكومة بكين دعمها للجزائر وتقوم  ،ايضا

                                                
84  The report Algeria 2018, ibid,p.23 

 21جع السابق، ص.طيب جميلة، المر  85
 .56ص. المرجع السابق، سعيداني عالء الدين،  86
. المركز الديمقراطي العربي ،فاق المستقبلآالواقع و الصينية:-العالقات الجزائرية محمد االمير احمد عبد العزيز،  87

https://democraticac.de/?p=581242020ماي 25، تم االطالع على الموقع يوم  
 .21،22ص.ص. رجع السابق،طيب جميلة، الم 88



 

37 

 

 21الممرضين حيث ارسلت الصين الشعبية الى الجزائر و باألطباءالمجهزة والمدعمة  الطبية،

 89شخص. 2800من  أكثرفريقا طبيا صينيا عمل فيه 

يروس االخيرة قدم خبراء طبيون صينيون ارشادات حول الوقاية من مرض ف لألحداثنتيجة  

صينية ( للعمال الصينيين والجزائريين في مشروعات الشركات ال19-كورونا الجديد )كوفيد

ته ذي نفذزار الفريق الطبي الصيني مشروع استاد برقي ال عاصمة الجزائر. بمدينة الجزائر،

خاصة قيم الخبراء تدابير الوقاية ال ،السكك الحديدية الصينيةانشاءات  مجموعة هندسة

 ممثال 60وادارة المشروع  ألفرادبالمشروع واجروا تدريبا ميدانيا حول الوقاية من المرض 

 .والجزائريينللعمال، كما قدموا ايضا استشارات نفسية للموظفين الصينيين 

ن فريق الخبراء لم أ في الجزائر،" بي شيانغ كوي" مدير فرع المجموعة الصينية قال 

واضاف المدير" ان طاقم عمل  لهم،يجلب معرفة ومواد فقط وانما جلب ثقة وامال ايضا 

كما  90المشروع لديه ثقة في تحقيق نصر مزدوج في الوقاية من المرضى وادارة االنتاج".

"لي كي رئيس الوزراء الصيني  جمعتفي مكالمة  لألخيرةابلغت الصين الجزائر دعمها 

حيث ابدى استعداد بالده وضع كافة  "عبد العزيز جراد"، "ونظيره الجزائري كيكيانغ

ة والوقاية الصحية وعتاد فريق من الخبراء والمختصين في تسيير االزمة يللحما المستلزمات

 إطارتية صحية متخصصة في حالى ذلك عرضت الصين انشاء بنى ت باإلضافة الصحية،

 91وير الصحة العمومية.برنامج الحكومة بتط

  .الصينية-مستقبل العالقات الجزائريةو العراقيل واالكراهات،المبحث الرابع: 

 .وعراقيل المسار التعاون بين البلدين وال: معيقاتأ

شاكل عاني متففي الجزائر التي  العمالة الصينية تمثل ضغطا على القاعدة العمالية، بدأت

 طالة(،يوجد سبعة يعانون الب كل عشر شبان جزائريين، )من بين كبيرة على مستوى البطالة

التي  من تلك اقل بأجوريقبل العمال الصينيون على العمل  في افريقيا، اقتصاد أكبروالتي تمثل 

 تباكاتوتعكس االش، وضع فرص العمل السيء اساسا الى تفاقمما يؤدي  ،يتقاضها الجزائريون

 لغضبوالصينيين في العاصمة الجزائرية موجة ا التي اندلعت بين مجموعة من الجزائريين

 .باآلالفالتي تجتاح الجزائريين ضد الوجود الصيني في بالدهم الذي يقدر 

فان الصينيين يتعاملون مع الموطنين  حسب شهود عيان ومشاركين في االشتباكات، 

لذلك  92،قيمون فيها، وبطريقة العصابات دون مراعاة قوانين البالد التي يا وبتعالٍ فوقيً  تعامالً 

تبرز تلك االحداث الموقف المعادي لوجود الصيني الذي بدا يتشكل بوصفه نوعا من الصراع 

فالمهاجرون الصينيون لم يراعوا تقاليد البالد التي وفدوا اليها  الثقافي الديني بين الطرفين،
                                                

، نم االطالع على dz.com-https://www.politics/،"العالقات الجزائرية الصينية مواقف متكاملة ونعاون بناء"مقال  89

 2020ماي 22الموقع يوم 
االطالع على  تم "،19ائر للوقاية من مرض" كوفيدخبراء طبيون صينيون يقدمون ارشادات للشركات الصينية في الجز 90

  http://arabic.news.cn/.2020ماي 18الموقع يوم 
 //:www.eldjazaireldjadida.comhttps/""وباء كورونا الصيني في مكافحة-التعاون الجزائري اميرة احمد حرزني، 91
 .84، ص.2016، سبتمبر22 ، العددسياسات عربية، "استراتيجية الوجود االفريقي" حكمت العبد الرحمن، 92

https://www.politics-dz.com/
http://arabic.news.cn/
https://www.eldjazaireldjadida.com/
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يين اصحاب المحال وشاهد على االحداث تصرفات المهاجرين الصين أحدويعكس موقف 

فهم يشربون  يصعب التعايش،بحيث يطالب الصين بالمغادرة وموقف الجزائريين منهم، 

 93الكحول وال يراعون التقاليد وال يحرصون على احترام الدين االسالمي.

اضرت فضائح الفساد ايضا بسمعة الشركات الصينية في الجزائر حيث  ؛يضاف الى ذلك 

( االنتقاد CRCCفواجهت سكك الحديد الصينية ) ،افيةات البناء بشكل عام الى الشفتفتقر صفق

مليون دوالر امريكي،  4.2عن دفع رواتب تقدر قيمتها بحوالي  بأحجامهابعد بروز مزاعم 

 وتأخرغرب نتيجة فضائح متعددة -الطريق السيار شرقوتلطخت سمعة مشاريع كبيرة مثل 

 94العمل فيها نتيجة التصليحات الالزمة.

 .بين االستشراف والواقع الصينية-لعالقات الجزائريةانيا: مستقبل اث

قات خصوصية العال إطاروذلك في  مامها مستقبل واعد،أ الصينية-الجزائريةالعالقات 

ق تحقي ومن اجل ولوجود مصالح مشتركة بين الطرفين، بين البلدين ما بين الماضي والحاضر،

 تعاون متبادل المنفعة وتنمية مشتركة بين البلدين.

من المتوقع ان يرتفع حجم االستثمارات الثنائية بين الجانبين في السنوات القادمة خاصة و

تقدم  في المقابل، 95.لألوروبيينتدير ظهرها  بدأتفي ظل سياسة الدولة الجزائرية الحالية التي 

بشكل  اين تضرروا ما يتماشى مع اهداف الجزائريين، الصين للجزائر قروضا بنسب منخفضة،

وما يعد بارتفاع االستثمارات ايضا هو ان االقتصاد الجزائري بيد  ،ن تراجع اسعار النفطكبير م

وبالتالي فان درجات التعاون االقتصادي تحركها  مؤسسات الدولة ورجال السياسة فيها،

 96استراتيجية.-المصالح الجيو

 ذتتخان  أراضيه علىالشركات الصينية  استقبال عند على البلد المضيفال بد  

ات االحتياطات الالزمة للحرص على اال تتحول المشاريع االقتصادية نحو جمع المعلوم

 كما اظهر مثل ميناء هامبانتونا في سريالنكا. االستخباراتية والمراقبة،

ن مكنت متقق نتائج ايجابية جراء انخراطها مع الصين في حال حكذلك يزيد احتمال ان ت 

ل ن خالاو م فخاليا تنخرط مع الصين في عالقات ثنائية، التباحث بصوت موحد مع الصينيين،

صين ين البمثل المنتدى الصيني االفريقي ومندى التعاون  منتديات اقليمية متعددة االطراف،

 والدول العربية.

مثل تجديد اتحاد المغرب العربي قد يؤدي الى تحقيق الكثير  ،أكبرغير ان تكامال اقليميا  

في مواضيع التجارة واالستثمار والدبلوماسية والتعاون  أفضلقليمي في الحرص على تنسيق ا

                                                
 84المرجع نفسه، ص. 93
 23تم االطالع على الموقع يوم  .تقييم حضور الصين المتنامي في شمال افريقيا بكين تنادي:عادل عبد الغفار،   94

 /https://www.brookings.edu/ar .2020ماي
 المرجع السابق. محمد االمير عبد العزيز، 95
 2020ماي 23تم تصفح الموقع يوم  ؟التنين الصيني يواصل زحفه في شمال افريقيا... من يغري منو.ب،   96

/https://www.dw.com  

https://www.dw.com/
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كذلك 97الدفاعي مع جهات فاعلة مثل الصين وروسيا والواليات المتحدة واالتحاد االوروبي.

المخطط  إطاراتفقت الجزائر والصين ببكين على اعداد حصيلة حول االنجازات المحققة في 

جاء هذا االتفاق ، 2023-2019ماسي جديدى وضع مخطط حوعل 2018-2014 الخماسي

ل مع نظيره الصيني هالشؤون الخارجية عبد القادر مساخالل المحادثات التي اجراها وزير 

الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى الصين حسبما علم لدى وزارة الشؤون  إطارفي  "وانغ يي"

اجل تجسيد المشاريع الجاري  كما اتفق الوزيران ايضا على مواصلة التشاور من الخارجية،

 98انضاجها.

ومن ذلك هناك امكانية كبيرة لزيادة المصالح المشتركة بين الطرفين في المجاالت 

السياسية واالقتصادية والثقافية خاصة في ظل تطابق وجهات النظر بين الجانبين في العديد من 

في السوق الجزائرية  فأكثر أكثرالقضايا ذات االهتمام المشترك، وفي ظل سعي الصين للتوسع 

وتقديم  وتطوير التبادل الثقافي، الواعدة واتخاد الجزائر بوابة العبور الى دول افريقية اخرى،

االستفادة من  التركيز علىوعلى الجزائر . من الجانبين في مختلف التخصصات المنح الدراسية

التعاون العلمي والتكنولوجي مع التجربة الصينية في مجال التنمية والتكنولوجيا وذلك بتوسيع 

 99الصين.

 

 

 

 خالصة الفصل الثاني

يتضح لنا خالل هذا الفصل كيف ان العالقات بين الجزائر والصين عميقة وتضرب في 

جذور التاريخ منذ ان كان البلدين يكافحان ضد االستعمار الغاشم ما جعلهما متشابهان في بعض 

عدم التدخل في الشؤون الدول االخرى وعدم استعمال القضايا كاحترام وحدة التراب الوطني و

الثورية  ةاللغالقوة في حل النزاعات وتغليب العمل الديبلوماسي. بيد ان الدولتان قد ترك 

وترائى  والشعارات الوطنية دون ان تختفي من السنتهما في الزيارات المتبادلة والخطابات،

تلبي احتياجات  وبأسعارلتبادل التجاري لجميع السلع با أكثرالبلدين بان يقوموا بتغليب االقتصاد 

المواطن الجزائري، واالستثمار لبعض الشركات الصينية في الجزائر المتمثلة في االشغال 

                                                
 عادل عبد الغفار، المرجع السابق.  97
 2020ماي25تم االطالع على الموقع االلكتروني يوم ،الجزائر والصين تتفقان على وضع مخطط خماسي جديد و،ق. 98

/https://www.eldjazaireldjadida.com. 
 السابق عالمرج مد االمير احمد عبد العزيز،مح 99

https://www.eldjazaireldjadida.com/
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العمومية والمركبات دون ان ننسى البترول والغاز. وايضا بعض العالقات االجتماعية المتمثلة 

ما ازيلت  إذا مستقبل واعد وزاهر في جميع االصعدة، في الثقافة والصحة. كما ان البلدين لديهما

 جميع العواقب والمعيقات في الطريق.

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 

عدما بوكحوصلة للموضوع العالقات الجزائرية الصينية نستنتج ان الصين  في االخير،

اخر ي اوف أطلقتهاصارت من القوى الكبرى في العالم بفضل سياسات االصالح واالنفتاح التي 

يع ة مع جمفي السياسة الدولية واقامة عالقات خارجي أكثر االنخراطسعت الى ، القرن الماضي

 الدول بما فيها الدول المتقدمة والدول النامية بعد ان كانت منغلقة فيما مضى.

 ىيتأت ال ان الخروج من براثين الفقر والتخلف وركوب امواج الصعود والتقدم، وأدركت 

ا وطورت ايض من الدول االقتصادية الكبرى، فأصبحتاالقتصادية  عززت قواتها إذاالى 

 الدولي بها. المجتمعترسانتها العسكرية واستعملت القوة الناعمة لتعريف 

ريقية، االف عالقة الصين بالجزائر ال تختلف كثيرا عن عالقات الصين بالدول العربية او 

ر ة وغيمتحدة االمريكية تكون متوتردول اخرى مثل الواليات ال عكسما،فهي متشابهة نوعا 

ال ان ات اى الرغم من بعض الخالفو حتى روسيا علأ ،ة احيانا وتعاونية في احيان اخرىمستقر

 .ةتذبذبم المراحل األولى حيث كانت فيهاعكس  متينةالعالقات بينهما جد  ؛ تبدوالمجملفي 

ادة تتمثل في زي ؛رن االستراتيجية التي تتبعها الصين في عالقاتها مع الجزائإ 

الل من خ وأ .البناء والسيارات والنفط قطاع في القطاعات المختلفة، على غراراالستثمارات 

راتيجية االست و اقامة الشراكةأ ،و تقديم المساعداتأ ،التبادل التجاري )الصادرات والواردات(

 . والسياحة. الخالتبادل االجتماعي في مجال الثقافة والصحة و

لتي ا جزائرالاليها التي انضمت  ،مبادرة الحزام والطريق الصينية كله؛ هو ذلك االهم من

 ،لبالدالمزيد من االستثمارات الصينية في ا الحصول على ء انضمامها إلىمن وراستستفيد 

 كثيرة.ودعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل 

والتكنولوجيا وذلك  من التجربة الصينية في التنمية تأخذيجب على الجزائر ان  كما 

ن تعزز عالقاتها أو التي اصبحت رائدة فيها بتوسيع التعاون في مجال العلمي والتكنولوجي،

فعة وتنمية وتحقيق تعاون متبادل المن ولوية لبكين في التبادل التجارياال، ومنحها معها أكثر
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من الجانبين في جميع وتطوير التبادل الثقافي وتقديم المنح الدراسية  ،المشتركة بين البلدين

 التخصصات. 

 العواقب والمعيقات في وجه الحضور على الدولة الجزائرية ان تزيل جميكذلك ع

 بان بالدفي ال خبر وتبين للراي العاموعليها ايضا ان ت والذي يتمثل كثيرا في الفساد، الصيني،

ان لرائدة ول ائر من الدوالصين من الدول المتقدمة وقادرة على تقديم يد العون لنا لتصبح الجزا

ترموا ان يحبها لزوم من السلطات الصينية ان تنبه جالياتها ربدو يحترموا الرعايا الصينيين،

 الشرائع الدينية والقوانين الوطنية واالفراد.

مختلف  انة العالقات بين البلدين علىتمدى م من وراء هذه الدراسة؛في المجمل يتضح 

 .تحقيق التعاون في جميع المجاالت ة تشير الىاالصعدة، وهناك عوامل كثير

 لمنتدىافي  أكثرعلى الجزائر ان تنخرط أود تقديمها كعصارة لهذا المجهود، لكن وكتوصية  

ربية مع الدول الع أكثروان تقوي عالقاتها  ي الصيني والمنتدى العربي الصينياالفريق

 ية.النام تيجية الصينية لكل الدولالذكر فهناك تشابه في االسترا أسلفناكما  ،واالفريقية

ا تنزع عنهو ،ان تقوم بتطوير نفسهأو ،وعليه فواجب على الدولة الجزائرية ان تنظر الى االمام 

زائر لجل تسنىي يوبالتال ل العربية فيما بينهاوتساعد في تقوية روابط الدو ،ثوب الدولة المتخلفة

حيط لتي تمواجهة مختلف التحديات الصعاب اتغدو دولة تملك من عناصر القوة، تسمح لها بان 

 بها من كل حدب وصوب.
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 ملخص مذكرة الماستر

 

 الماستر كرةمــلخص مذ

وة يفها للقية توظتهدف هذه الدراسة إلى إظهار مالمح الصعود الصيني ومقوماته االقتصادية والعسكرية، وكيف

ساحة في ال الناعمة. وما هو سر التطور الصيني وغدوها من القوى العظمى في العالم، وأين تجلى دورها

دت لعالم وغة من امصالح األمريكية في مناطق مختلفالدولية؟ هذا النهوض الذي جعلها فاعالً مؤثراً زعزع ال

 منافًسا قويًا للدول الكبرى في العديد من المجاالت.
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 اصة التيمية، ختطورها السريع جعلها في حاجة ماسة إلى موارد طبيعية، دفعتها على االهتمام بالدول النا

نع تهجها صالتي انظل سياسة االنفتاح ا تمتلك هذه الثروات، ومنها الدول االفريقية وعلى رأسها الجزائر في

 القرار الصيني.

 لصيني فياتثمار الصينية، بحيث زاد االس-إن التطور التي شهدته الصين قد انعكس على العالقات الجزائرية 

تقتصر  ن. ولمالجزائر، وبات هناك تبادل تجاري متزايد بين الدولتين منذ بدايات القرن الواحد والعشري

ا. إن وغيره ى المجال االقتصادي، بل توسعت لتشمل مجاالت أخرى كالثقافة والسياحة والصحةالعالقات عل

كون له لم، سيانضمام الجزائر الى مبادرة الحزام والطريق الحريري، الذي سيربط الصين بمختلف دول العا

 تأثير على مستقبل عالقات التعاون بين البلدين. 

 والطريق، القوة الناعمة، افريقيا، الجزائر، النفط : الصين، الحزامالكلمات المفتاحية

Abstract of Master’s Thesis 
This study aims to show the features of the Chinese rise and its economic and military 

components, with using soft power. What is the secret of Chinese development to 

become one of the great powers in the world? This revival, which made it an influential 

actor, has destabilized American interests in various regions of the world and has become 

a strong competitor to major countries in many areas. 

Its rapid development made it in dire need of natural resources, which prompted it to pay 

attention to developing countries, especially those that possess these riches, including 

African countries, especially Algeria. 

The development witnessed by China has reflected on the Algerian-Chinese relations, so 

that Chinese investment in Algeria has increased, exchange between the two countries 

since the beginning of the twenty-first century has increased. Relationships were not 

limited to the economic field, but rather expanded to include other areas such as culture, 

tourism, health, and others. Algeria's accession to the Belt and Silk Road initiative, which 

will connect China to various countries of the world, will have an impact on the future of 

cooperative relations between the two countries. 
 

Keywords: China, Belt and Road Initiative, Soft Power, Africa, Algeria, Oil. 
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