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  :ملخص
)دول املغرب العريب( قدظمة، فإهنا ازدادت واشتدت خاصة بعد التوجو رمو عامل متعدد األقطاب، وانتقال إذا كانت العالقات بني الصني ودول مشال إفريقيا 
  -ة إىل مراكز أخرى منافسة هلا. ىذه العالقات ىي عالقات اقتصادية باألساس وتستند إىل مبدأ )ربحمركز الثقل االقتصادي العاملي من الواليات املتحد

بني املوردين للمواد اخلام من اجلانب املغاريب ومقدمي السلع املصنعة واخلدمات من اجلانب الصيين. كما صمري أيضا العمل  ربح(، كما تقوم على التخصص
 العسكري. وكل ىذا من شأنو خلق فرص التنمية يف املنطقة املغاربية.لتطوير الشراكة يف اجملال 

الوطنية، ومع ذلك فإن التواجد الصيين يف املنطقة ال طملو من بعض املخاطر واحملاذير خاصة إذا كان )تواجدىا يف املنطقة( ال طمدم االقتصاديات        
  البييية واالجتماعية ومعايري اكحك  الراشد.  ويتناىف مع مبادئ حقوق اإلنسان، وال يتطابق مع املعايري

 املغاربية، االستثمار والتجارة، املساعدات . -اإلسًتاتيجية االقتصادية الصينية، املنطقة املغاربية، العالقات الصينية الكلمات المفتاحية:
 jel: F02, F21, F31, F59 رموز

 

Abstract: 

 While relations between China and Maghreb countries are old, their increase underlines the emergence of 

a multipolar world and the displacement of centre of gravity of the global economy. These relations are 

mainly economic and established on the principle of “win-win”. They are based on specialization between 

Maghreb countries suppliers of raw materials, and Manufactured goods and services providers from the 

Chinese side.. The military partnerships have also been developed. Thus China brings opportunities for the 

development of the region.  

      However, China’s economic presence in the  Magreb region is not without risks on the long run if it 

fails to pull the local economy and be in conformity with human rights, environmental and social 

standards, or the good governance. 

Keywords: China's economic strategy, the Maghreb, Maghreb-Chinese relations, investment and trade, 

aid, soft power. 

(JEL) Classification : F02, F21, F31, F59. 
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 :مقدمـــة
شهد القرن الواحد والعشرين حتوالت اقتصادية وتكنولوجية، كان هلا األثر الكبري يف بروز دول جديدة بثقلها االقتصادي 
الكبري على املسرح الدويل، وبذلك بدأت تتغري موازين القوى الدولية، وبدأ اكحديث عن بروز عامل متعدد األقطاب خاصة بعد 

، وظهور الصني كقوة اقتصادية منافسة للواليات املتحدة األمريكية، اليت أصبح طميفها أكثر الصعود الصيين  العودة التدرصمية لروسيا
خاصة بعدما أصبحت الصني دولة حديثة وأكثر انفتاحا سياسيا واقتصاديا أكثر من أي وقت مضى على عكس فًتة 

  1السبعينات.
د بالشركاء االقتصاديني، من خالل سعي الصني توسيع قاعدة دتاشى الصعود الصيين مع اىتمامو الكبري واملتزاي

استثماراهتا وجتارهتا يف اخلارج، كما أصبح هلا دور ىام يف السياسات العاملية باعتبارىا مسؤولية دولية، وذلك من خالل التزامها يف 
  2ا و أماكن أخرى.اكحد من الفقر وتعزيز النمو العاملي من خالل االستثمار يف جمال التنمية يف إفريقي

على ىذا األساس ازداد وسما اىتمام الصني بإفريقيا كشريك اقتصادي أساسي على وجو العموم وباملنطقة املغاربية على          
الصيين عام  –وجو اخلصوص، حيث انطلقت بكني رمو ىذه املنطقة بقوة خاصة بعد انطالق وبعث منتدى التعاون اإلفريقي 

السنوات العشرة الالحقة من ارتفاع حج  التبادل التجاري بني الصني ودول املنطقة املغاربية، إضافة إىل ارتفاع ، وما عرفتو 0222
  حج  االستثمارات الصينية يف املنطقة، خاصة ما تعلق باملوارد الطبيعية واخلدمات والبنية التحتية.

 :أهمية البحث
 املهمة واجلديرة بالدراسة والبحث. تكمن املواضيع احد طقة املغاربية،يف املن موضوع اإلسًتاتيجية االقتصادية الصينية

املغاربية، وحىت استشراف مآالهتا. إىل -اجلديدة املمتدة يف الزمن، ويتيح تتبع واقع العالقات الصينية كونو من املواضيع األشمية ىذه
 الصني يف املنطقة، أجندة وتدخل ضمن منو جزء فهي يا،وحضار  جغرافيا اجلزائر لو بالفضاء املغاريب الذي تنتمي جانب اىتمامو

هتديداهتا املتعلقة بالتواجد الصيين  وتقليص فرصها تعظي  فيها، من منطق  احملورية والفاعلة الدول تشكل احد  اجلزائر أن خاصة
 يف املنطقة. 

 :أهداف البحث
ي الصيين يف املنطقة املغاربية، خاصة يف ظل ما يهدف البحث إىل حماولة الوقوف على حقيقة تنامي التواجد االقتصاد

تروج لو بعض األوساط األكادظمية كونو استعمار واستغالل جديد للقارة اإلفريقية عموما واليت تنتمي هلا املنطقة املغاربية، باإلضافة 
 . إىل استكشاف مدى الدور الصيين يف املنطقة، وما يًتتب عليو من فرص وحتديات للدول املغاربية

وبذلك تطرح اإلسًتاتيجية االقتصادية الصينية يف املنطقة املغاربية الكثري من التساؤالت حول اآلثار املًتتبة عنها ومدى        
إمكانية االستفادة منها بالنسبة القتصاديات دول املنطقة لتعزيز التنمية. وىذا ما دفع إىل طرح اإلشكالية التالية: ىل اإلسًتاتيجية 

 دية الصينية يف املنطقة املغاربية توفر فرصا تنموية لدول املنطقة  أم أهنا جمرد وجو من أوجو االستغالل االقتصادي للمنطقة؟االقتصا
 من أجل معاجلة ىذه اإلشكالية املطروحة سوف نستعني بالتساؤالت الفرعية اآلتية:       

 املغاربية؟. -ما ىي صريورة العالقات االقتصادية الصينية -1
 ما ىي أىداف اإلسًتاتيجية االقتصادية الصينية يف املنطقة املغاربية؟ -0
 يف املنطقة املغاربية ؟ االقتصاديةما ىي خمتلف الوسائل اليت اعتمدهتا الصني يف حتقيق أىدافها  -3
 ما ىي خمتلف الفرص واحملاذير املًتتبة على التواجد الصيين يف املنطقة املغاربية؟ -4
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الصينية، مث حماولة التعرف على أى  أىداف اإلسًتاتيجية  –تايل يت  التطرق أوال صريورة العالقات االقتصادية املغاربية وبال       
االقتصادية الصينية يف املنطقة املغاربية، وبعدىا يت  تناول الوسائل اليت طبقتها الصني على أرض الواقع لتحقيق أىدافها االقتصادية 

 خري التطرق خمتلف الفرص واحملاذير املًتتبة على التواجد الصيين يف املنطقة املغاربية.يف املنطقة، ويف األ
 الصينية –أوال: صيرورة العالقات االقتصادية المغاربية  

آالف ظمتد اتصال الصني بالقارة اإلفريقية إىل عدة قرون، فهناك مواقع أثرية على الساحل الشرقي إلفريقيا يعود تارطمها إىل        
يف إطار االستكشافات الشهرية من قبل  تشنغ هو"( م، وكذلك الرحالت اليت قام هبا األدمريال "1079 – 962السنني )

  3الصينيني املسلمني للساحل الشرقي اإلفريقي، وتطورت خالهلا التجارة مع السكان احملليني.
إىل الصينفي القرن السادس عشر  ابن بطوطة"رحالت املغريب "وبالنسبة للمغرب العريب يعود اتصال املنطقة بالصني إىل        

ميالدي، لكن على الصعيد الدبلوماسي الرمسي فان العالقات الدبلوماسية بني الصني والدول املغاربية تأسست بعد اكحرب العاملية 
ى وجو اخلصوص، فعرفت الصني الثانية وما رافقها من صعود حركات التحرر يف العامل الثالث عموما ويف املغرب العريب عل

مبساندهتا كحركات التحرر يف مشال إفريقيا وفق مبدأ "حق الشعوب يف تقرير مصريىا"، وقد تأكد ىذا املوقف املساند من طرف 
، والذي أبدت فيو الصني تأييدىا لشعوب املغرب العريب من أجل 1955الصني يف مؤدتر باندونغ لدول عدم االرمياز سنة 

الوطين وزتايتو. و الدول املغاربية من ناحية أخرى كانت من بني الدول اليت اعًتفت جبمهورية الصني الشعبية حيث االستقالل 
بالنسبة لتونس أما ليبيا فقد تأخرت عن  1964بالنسبة للمغرب واجلزائر، ويف عام  1958أقامت معها عالقات دبلوماسية منذ 

 وذلك بسبب قضية اعًتافها بتايوان. 1978 إقامة عالقات دبلوماسية مع الصني إىل سنة
الصينية فهي ذات دتيز تارطمي باعتبار الصني أول دولة غري عربية تعًتف باكحكومة اجلزائرية  –بالنسبة للعالقات اجلزائرية        

البلدين قبل استقالل ، وقد ساى  العامل اإليديولوجي املرتكز على البعد االشًتاكي يف تعزيز التعاون بني 1958املؤقتة سنة 
يف العديد من امليادين االقتصادية والسياسية والدبلوماسية  1960اجلزائر، وزادت العالقات الثنائية بينهما منذ استقالل اجلزائر يف 

 دما أىلها لتصبح األفضل مغاربيا.
تونس بانفصال تايوان  كذلك الشأن بالنسبة لتونس فقد ترسخت العالقة بينها وبني الصني خاصة بعد عدم اعًتاف  

عن الصني، وتأييدىا يف انضمامها ملنظمة التجارة العاملية. كما تعترب تونس من أول البلدان العربية اليت أقامت عالقات جتارية مع 
 ، تاله عدد من االتفاقيات التجارية، باإلضافة إىل تأسيس اللجنة1958الصني، من خالل توقيعها ألول تعامل جتاري معها عام 

 1983.4التونسية للتعاون االقتصادي، التجاري والتكنولوجي عام  -املشًتكة الصينية

استمرت العالقات الثنائية بني الصني ودول املغرب العريب بعد هناية اكحرب الباردة، حيث غلي عليها الطابع االقتصادي        
ي اإليديولوجي(، حيث زاد اىتمام الصني باملنطقة خاصة مع والتجاري باألساس )قبل ىذه الفًتة كان يغلب عليها الطابع السياس

كإطار منظ  هلذا التعاون، وكذلك من خالل الوثيقة اليت أصدرهتا اكحكومة   0224العريب عام  –إنشاء منتدى التعاون اإلفريقي 
ملنطقة العربية، إضافة إىل ، اليت حددت مكانة ودور ا0216جانفي  13الصينية "وثيقة سياسة الصني جتاه الدول العربية" يف 

بدول املنطقة العربية املمتدة اجلذور، كما أوضحت ىذه الوثيقة سبل تدعي  وتعزيز التعاون الصيين اإلفريقي  –العالقات الصينية 
 يف كل اجملاالت )االقتصادية، السياسية، الثقافية، االجتماعية ويف جمال السالم واألمن( .

تضرب جذور الصداقة بني الصني والدول العربية يف أعماق التاريخ. وتظل األمتان الصينية  يقة: "حيث ورد يف ىذه الوث       
سنة املنصرمة اليت يبقى فيها السالم والتعاون واالنفتاح  0222والعربية مرتبطتني بطريق اكحرير برا وحبرا على مدى أكثر من الـ
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سنة املنصرمة، حقق التعاون الودي  62على مدى الـ... . التواصل بني اجلانبنيوالتسامح والتدارس والتنافع والًتابح قيما سائدة يف
اجلنوب واكتسب خربة وجتارب  –الصيين العريب قفزة تارطمية اتساعا وعمقا، وأصبح سموذجا ضمتذى بو يف تعاون اجلنوب 

 5".ناجحة
طقة املغرب العريب على وجو اخلصوص بالنسبة ألجندة وبذلك نالحظ حج  االىتمام املتزايد باملنطقة العربية عموما ومن       

السياسة اخلارجية الصينية، اليت ترتكز على التعاون االقتصادي والتجاري واالستثمار بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل يف 
ا مع الدول العربية ھقاتتلتزم الصني بتطوير عال الشؤون الداخلية للدول ويف سياساهتا التنموية، فقد ورد يف نفس الوثيقة أن "

على أساس املبادئ اخلمسة املتمثلة يف االحًتام املتبادل للسيادة ووحدة األراضي، وعدم االعتداء، وعدم التدخل يف الشؤون 
  6".الداخلية، واملساواة واملنفعة املتبادلة، والتعايش السلمي

طية املساعدات االقتصادية واالستثمارات على العكس من ذلك ركزت السياسات الغربية يف املنطقة على مشرو 
باإلصالحات السياسية يف املنطقة، وما يًتتب عنو من تدخل يف شؤون الدول وىذا ما يالحظ بالنسبة للسياسات الغربية يف دول 

لتواجد الغريب يف املغرب العريب اليت أصبحت تتدخل يف شؤون الدول املغاربية حتت مظلة املؤسسات الدولية املارمة، إضافة إىل أن ا
املغرب العريب ركز على االستثمارات اهليدروكربونية وأشمل القطاعات األخرى، لكن الصني باإلضافة إىل اىتمامها باالستثمارات 

 البنية التحتية، قطاع اخلدمات، وتوسيع التبادل التجاري(.(اهليدروكربونية، اىتمت أيضا باالستثمار خارج قطاع احملروقات  
يرى أن السياسة الناعمة الصينية وجدت قبوال واذمذابا يف أماكن تواجدىا، ففي مشال إفريقيا بلغت نسبة قبول  ىناك من

يف  ℅41، أما بالنسبة ملستوى قبول الصني على مستوى كل دولة من دول املغرب العريب فكانت النتائج كما يلي:℅42الصني 
 (( .1)اجلدول ( و 1) شكلليف تونس. )أنظر ا ℅ 36يف اجلزائر و ℅38املغرب، 

 (: مستوى قبول الصين حسب البلدان10) جدول       (: مستوى قبول الصين حسب المناطق الجغرافية10) شكل
  
 
 
 
 
 
 
 
                              

Source : Eugenia Pecoraro: “China’s strategy in North Africa and future economic challenges for the 

Mediterranean region”.  EUGOV Working Paper, N=26, November 2010. Barcelona: Institut Universitari 

d'Estudis Europeus , p.p 8-9.   

ل فدور الصني وتأثريىا يف املنطقة املغاربية يف تزايد مستمر، وينافس الدور األمريكي والفرنسي يف املنطقة، خاصة يف اجملا       
االقتصادي والتجاري أين حققت الصني معدالت مقبولة ومتزايدة بالنسبة كحج  التبادل واالستثمارات يف املنطقة املغاربية مقارنة 

 مع فرنسا والواليات املتحدة األمريكية.
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شريك اسًتاتيجي، استطاعت الصني بفضل سياستها الناعمة واهلادئة استقطاب بلدان املغرب العريب، وإصماد مكان هلا ك       
وإن كان تأثريىا السياسي والثقايف والعسكري مازال حمدودا، فان التأثري االقتصادي والتجاري يبدو واضحا وجليا، وىذا ما صمرنا 
إىل التساؤل عن أىداف ىذا االستقطاب واالىتمام باملنطقة املغاربية، أو ما ىي املكاسب اليت تريد الصني حتقيقها من وراء 

 يف املغرب العريب؟  تواجدىا
    ثانيا: أهداف اإلستراتيجية االقتصادية الصينية في المنطقة المغاربية

يفسر السلوك االقتصادي الصيين يف املنطقة املغاربية من خالل حمددين كان هلما األثر الكبري يف اىتمام الصني هبا، وىي        
ادر الطاقة واملعادن، الدافع التجاري واالقتصادي من أجل دع  سموىا الدافع الطبيعي املتمثل يف تامني احتياجاهتا من مص

 االقتصادي بكسب أسواق جديدة ملنتجاهتا.
 تعزيز إمدادات الطاقة -1

إذا كانت مصادر الطاقة واملعادن ىي احملرك األساسي ألي اقتصاد يسعى إىل التطور واالزدىار، فإن الصني مبا دتتلكو من        
اقتصادية ضخمة ومبا تطمح إليو من حتقيق الزعامة االقتصادية العاملية، فهي حباجة إىل ىذه املصادر أكثر من  مصانع ومنشآت

أي وقت مضى. فإذا كانت الغزوات التجارية يف إفريقيا عموما متعددة األسباب، فإننا ذمد اكحاجة املتزايدة للمواد اخلام والنفط ىو 
اجيات االقتصاد الصيين الضخ  واملزدىر، حيث أصبحت الصني مستوردا صافيا للنفط يف أى  ىذه األسباب، وىذا راجع إىل ح

، وتستورد 0224، وتأيت يف املرتبة الثانية يف العامل كأكرب مستورد للنفط بعد الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1993عام 
ول، وىذا راجع إىل اإلسًتاتيجية الصينية اليت أولت أشمية  من احتياجاهتا من النفط من إفريقيا يف املقام األ ℅08الصني حاليا 

كبرية للنمو االقتصادي، وتامني إمدادات النفط والغاز واليت تعترب من أولويات املصلحة الوطنية وتشكل جزء ىام من السياسة 
 7اخلارجية الصينية.

تعلق األمر بالدول اليت تتوفر على مصادر الطاقة )اجلزائر وبذلك حتظى املنطقة املغاربية باىتمام كبري من طرف الصني سواء        
مثل استهالك  0222وليبيا(، أو اليت تتوفر على املعادن )تونس واملغرب(. ويتزايد ىذا االىتمام خاصة إذا علمنا أنو يف سنة 

يف عام  ℅ 45 لًتتفع إىل ℅37ارتفعت ىذه النسبة إىل  0220من حج  الواردات الصينية، ويف عام  ℅07البًتول 
    فهذا يفسر الطلب املتزايد ملوارد الطاقة نظرا ألشميتها اإلسًتاتيجية. 0225.8
وشكلت الزيارات املتبادلة بني الطرفني الصيين واملغاريب فرصة لوضع أسس الشراكة يف اجملال الطاقوي، فبالنسبة لليبيا فرغ         

صلة بالطاقة إال أهنا متضائلة مقارنة بالشركات الغربية، وىذا بسبب العالقات فرغ  حيازة الشركات الصينية ألصول مالية ذات 
املعقدة بني طرابلس وبكني على مر السنني، وىذا ما يفسر تأخر ليبيا يف إقامة عالقات دبلوماسية مع الصني )كانت آخر دولة 

بني البلدين منذ ذلك اكحني، خاصة أن القذايف مل عربية تقي  عالقات دبلوماسية مع الصني(، تلك العالقات اليت مل تكن جيدة 
" العقيد القذافيوشكلت األحداث األخرية يف ليبيا تعقيدا للجانب الصيين، غري أن إزاحة نظام " 1980.9يزر الصني منذ عام 

   وجميء نظام جديد من شانو إعادة إحياء العالقات الدبلوماسية وبعثها من جديد بني الطرفني.
فيما يتعلق باجلزائر فإهنا تشكل حمور االىتمام الصيين يف املنطقة املغاربية فيما يتعلق باملصادر الطاقوية )النفط والغاز  أما       

الطبيعي(، خاصة أن اجلزائر تعترب من بني الدول اليت دتتلك أكرب احتياطيات الغاز الطبيعي يف العامل. وتعترب الزيارة اليت قام هبا 
إىل إفريقيا )مصر، الغابون، اجلزائر( تسجل يف إطار اإلرادة الصينية اهلادفة إىل تنويع املوردين من  هوجين تاو"الرئيس الصيين "
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خاصة إذا علمنا أن مصادر الطاقة يف الشرق األوسط تسيطر عليها الواليات املتحدة  10(.Hydrocarbureالنفط والغاز )
  األمريكية و اإلحتاد األورويب.

 ق جديدة لتصريف المنتجات الصينيةإيجاد أسوا -0
إذا كانت الدول الغربية وخاصة األوروبية ىي املهيمنة على حصة املبادالت التجارية مع دول مشال إفريقيا العتبارات تارطمية        

ث مت تسجيل وجغرافية، فإهنا ستكون مهددة بالتناقص مبرور الوقت، وىذا بعد أن أصبحت الصني شريكا رئيسيا هلذه الدول، حي
 ارتفاع ملحوظ يف قيمة املبادالت التجارية بينهما.

على العموم فإن املبادالت التجارية بني دول مشال إفريقيا والصني سجلت ارتفاعا ملحوظا بدءا من تطبيق سياسة االنفتاح        
ادرات الصينية موجهة إىل كل دول ، والص0221االقتصادي الصيين، وخصوصا بعد انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية عام 
وصلت صادراهتا املوجهة إىل  0227. ويف 0223مشال إفريقيا بدرجات متفاوتة من دولة ألخرى مع وجود تسارع قوي يف 

شهدت صادرات الصني إىل اجلزائر وليبيا تطورا ملحوظا مع تسجيل  0225مليار دوالر، فابتداء من  13املنطقة إىل ما يعادل 
بالنسبة للمغرب، وىذا االجتاه )رفع صادراهتا رمو ىذه الدول( مرتبط باحًتامها خلصوصية ىذه الدول، اليت تصدر تطور أقل 

 11البًتول والغاز واملوارد املعدنية األخرى للصني.
ا فاالىتمام الصيين مبنطقة املغرب العريب يرجع أيضا العتبارات متعلقة مبحاولة الصني إصماد أسواق جديدة ملنتجاهت 

 37) اجلزائر  0211مليون نسمة حسب إحصائيات  89املتنوعة، وىذا راجع بطبيعة اكحال إىل كرب حج  السوق املغاربية بـ: 
مليون نسمة(.  3.4مليون نسمة، موريتانيا  6.3مليون نسمة، ليبيا  12.5مليون نسمة، تونس  30مليون نسمة، املغرب 

مليون  016.11التجاريني للصني حيث بلغ حج  الواردات اجلزائرية من الصني قيمة وتعترب اجلزائر واملغرب من أى  الشركاء 
مليون دوالر أي  028.11، أما املغرب فبلغ حج  وارداهتا من الصني يف نفس السنة قيمة ℅1.7أي بنسبة  0224دوالر يف 

 12.℅1.7بنسبة 
ا عموما ويف املنطقة املغاربية على وجو اخلصوص، حيث يشري وبذلك فإن الصني مرشحة ملنافسة األسواق الغربية يف إفريقي       

الصيين سنة  –اخلرباء إىل االرتفاع املتزايد كحج  املبادالت التجارية بني الصني والدول املغاربية منذ انطالق منتدى التعاون اإلفريقي 
حيث تقدم نفسها على أهنا أكثر البلدان  . وىناك من يفسر ىذا االرتفاع بالسياسة املتبعة من طرف الصني يف املنطقة0222

وىذا على عكس الدول الغربية اليت تتعامل  13جنوب. –النامية الكبرية و تعرض جتارهتا مع دول املنطقة يف إطار التبادل جنوب 
اإلفريقية عموما مع الدول املغاربية وفق منطق التعايل واهليمنة، فشكلت بذلك السياسة التجارية للصني رضا واطمينان لدى الدول 

 والدول املغاربية على وجو اخلصوص، وىذا ما أثار خماوف الشركاء الغربيني للمنطقة حول مستقبل مصاكحه  اكحيوية فيها.
وما يالحظ يف ىيكل الصادرات الصينية للدول املغاربية ىو سيطرة املنسوجات واملالبس إضافة إىل السيارات واألجهزة        

 املقابل فإن صادرات الدول املغاربية تتمثل أساسا يف املواد األولية واملعادن. االلكًتونية، ويف
إذا فالصني ترى يف املنطقة املغاربية جماال حيويا وسوقا مهمة لصادراهتا، فهي تتوقع توسع األسواق االستهالكية للسلع        

 الصينية يف املنطقة على املدى املتوسط.
ة نالحظ أن إرتايل صادرات الصني إىل مشال إفريقيا كانت أكرب بكثري من وارداهتا من املنطقة، وىو فمن خالل املؤشرات السابق

ما أسفر عن فائض جتاري كبري لفائدة الصني، وىذا يربز أشمية مشال إفريقيا كسوق للمنتجات الصينية اليت تشمل اآلالت ومعدات 
كيميائية واملنتجات ذات الصلة، واملواد الغذائية واكحيوانات. وقد عرفت سموا كبريا النقل، السلع واملواد املصنعة املتنوعة، املواد ال
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خالل السنوات األخرية، وىذا راجع إىل أسعار ىذه املنتجات املنخفضة مقارنة بأسعارىا يف دول مشال إفريقيا، وىذا ما يشجع 
إىل بعض املزايا اليت دتنحها الصني لشركائها التجاريني من الدول املستوردين يف ىذه الدول رمو االجتاه إىل األسواق الصينية، إضافة 

مثل اإلعفاء من رسوم االسترياد وىذا من شأنو حتفيز املتعاملني التجاريني. على العكس من ذلك بالنسبة للدول الغربية اليت ال 
   التجاري )الصني(. توفر مثل ىذه الفرص التجارية وبالتايل خسارة بعض املتعاملني نتيجة تغيري الشريك

ويف الواقع فإن إسًتاتيجية الصني يف استقطاب األسواق املغاربية مدعومة بسياستها املعروفة بـ: "النهضة السلمية للصني"،        
 وذلك بالتزامها بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، إضافة إىل أسلوب السخاء يف منح املساعدات املالية والتقنية للدول
الشريكة، وىذا ما مكنها من إغراء اكحكومات والشعوب املغاربية على حد سواء، وبالتايل قبول السلع الصينية اليت دتتاز مبيزة أخرى 

 ىي ازمفاض أسعارىا مقارنة بالسلع الغربية.
ب وسائل متعددة لتحقيقها تعترب األىداف االقتصادية للصني يف املنطقة املغاربية كما رأينا أىداف إسًتاتيجية، وتتطل       

 وتطبيقها على أرض الواقع، وىذا ما يت  التطرق لو يف اجلزء املوايل .
 ثالثا: وسائل تحقيق اإلستراتيجية االقتصادية الصينية في المنطقة المغاربية

ة يف املنطقة املغاربية  اتبعت الصني عدة وسائل )اقتصادية، سياسية ودبلوماسية( لتحقيق أىداف إسًتاتيجيتها االقتصادي       
 وتتمثل يف:

 تعزيز التبادل التجاري واالستثمار في المنطقة -1
إذا كانت الدول األوروبية ىي املهيمنة على حصة املبادالت التجارية مع الدول املغاربية، فإهنا ستكون مهددة بالتناقص        

 لدول، وتسجيل ارتفاع ملحوظ يف قيمة املبادالت التجارية بينهما.مبرور الوقت، وىذا بعد أن أصبحت الصني شريكا رئيسيا هلذه ا
على العموم فإن املبادالت التجارية بني الدول املغاربية والصني سجلت ارتفاعا ملحوظا بدءا من تطبيق سياسة االنفتاح        

صينية موجهة إىل كل دولة مغاربية ، والصادرات ال0221الصينية، وخصوصا بعد انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية عام 
وصلت صادراهتا املوجهة إىل املنطقة إىل ما  0227. ويف 0223بدرجات متفاوتة من دولة ألخرى مع وجود تسارع قوي يف 

شهدت صادرات الصني إىل اجلزائر وليبيا تطورا ملحوظا مع تسجيل تطور أقل  0225مليار دوالر، فابتداء من  13يعادل 
رب، وىذا االجتاه )رفع صادراهتا رمو ىذه الدول( مرتبط باحًتامها خلصوصية ىذه الدول، واليت تصدر البًتول والغاز بالنسبة للمغ

  14واملوارد املعدنية األخرى للصني.
، مت حتديد أى  مالمح السياسات التجارية للصني رمو 0216فمن خالل وثيقة سياسات الصني إزاء الدول العربية لعام        

دع  دخول مزيد من املنتجات العربية غري النفطية إىل السوق الصينية، ومواصلة حتسني اهليكلة  يقيا، فقد ورد فيها ما يلي:"إفر 
 التجارية، والعمل على الدفع بالتطور املستمر واملستقر للتجارة الثنائية. وتعزيز التواصل والتشاور بني اجلهات االقتصادية والتجارية

انبني الصيين والعريب ... معارضة اكحمائية التجارية، والعمل على إزالة اكحواجز التجارية غري اجلمركية، مع إصماد املختصة لدى اجل
وتبادل  تسويات مالئمة للنزاعات واالحتكاكات التجارية ...تعزيز التعاون يف جمال اكحجر الصحي، واإلسراع بوترية تناسق املعايري

 15" .وتدريب األفراد، مع العمل سويا على مكافحة استرياد وتصدير البضائع املقلدة واملغشوشة
بالنسبة للصادرات الصينية املوجهة إىل املنطقة املغاربية فإهنا تشمل املنسوجات واملالبس والسيارات، األجهزة الكهرومنزلية        

كنولوجية املتطورة، وقد عرفت سموا كبريا خالل السنوات األخرية، وىذا راجع إىل أسعار ىذه والكهربائية، املنتجات االلكًتونية والت
 املنتجات املنخفضة مقارنة باملنتجات الغربية، وىذا ما يشجع املستوردين يف الدول املغاربية االجتاه إىل األسواق الصينية، إضافة إىل



 

 

67 

اإلستراتيجية االقتصادية الصينية في المنطقة المغاربية: الفرص والمحاذير بالنسبة لدول  - ،أ.حسين قوادرة
 -المنطقة

- 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

يني من الدول مثل اإلعفاء من رسوم االسترياد وىذا من شأنو حتفيز املتعاملني بعض املزايا اليت دتنحها الصني لشركائها التجار 
التجاريني. على العكس من ذلك بالنسبة للدول الغربية اليت ال توفر مثل ىذه الفرص التجارية وبالتايل خسارة بعض املتعاملني 

   نتيجة تغيري الشريك التجاري )الصني(.
الستثمارية الصينية يف املغرب العريب فقد أولتها اكحكومة الصينية اىتماما كبريا، حيث شجعت أما فيما طمص السياسة ا       

 الشركات الصينية لالستثمار يف املنطقة، إضافة إىل تقدمي قروض تفضيلية لالستثمار، وخلق بيية استثمارية مالئمة لألعمال.
، أى  أطر التعاون يف جمال االستثمار بني الصني 0216لعام  وحددت أيضا وثيقة سياسات الصني إزاء الدول العربية       

تشجيع ودع  شركات اجلانبني على توسيع وحتسني االستثمارات املتبادلة على  وشركائها يف املنطقة العربية، حيث ورد فيها: "
سبلو، وتوسيع القنوات االستثمارية  أساس املساواة واملنفعة املتبادلة والتعاون والكسب املشًتك، وتوسيع جماالت التعاون وتنويع

والتمويلية وتعزيز التعاون االستثماري والتمويلي املتبادل ... إن اجلانب الصيين على استعداد ملواصلة تقدمي القروض امليسرة 
التهرب من وائتمانات التصدير وغريىا للدول العربية ... والدفع بالتشاور والتوقيع على اتفاق عدم ازدواجية الضرائب ومنع 

الضرائب بني اجلانبني الصيين والعريب، مبا يهيئ بيية مواتية لالستثمار، ويوفر ظروفا ميسرة ملستثمري اجلانبني، وضممي حقوقه  
 .16" ومصاكحه  املشروعة

لت وفيما طمص االستثمارات يف املنطقة املغاربية فإهنا مل تكتفي باالستثمار يف الصناعات اهليدروكربونية، وإسما مش
قطاعات أخرى مثل البنية التحتية واألشغال العمومية واخلدمات. وقد بلغت قيمة االستثمارات الصينية املباشرة يف مشال إفريقيا 

 03.30إىل  0226، لريتفع ىذا الرق  يف 0225مليون دوالر يف  13.50، لًتتفع إىل 0224مليون دوالر يف سنة  6.61
 .0226 -0224تثمارات قفزت أربعة أضعاف بني نالحظ أن قيمة االس 17مليون دوالر.

أما بالنسبة لقيمة االستثمارات الصينية يف كل دولة مغاربية على حدا، تأيت املغرب يف املرتبة األوىل مغاربيا خالل ثالث        
مليون دوالر يف  0898، 0225مليون دوالر يف  0946، 0224مليون دوالر يف  1272ب: )  0226 -0224سنوات 
مليون دوالر يف  1795، 0225مليون دوالر يف  1281، 0224مليون دوالر يف  880(، وتلتها اجلزائر ب: ) 0226
مليون دوالر يف  3310، 0225مليون دوالر يف  780، 0224مليون دوالر يف  639(، مث تأيت تونس ب: ) 0226
0226.18 
االستثمارات الصينية يف املغرب العريب تعكس إقبال املستثمرين الصينيني ىذه األرقام املسجلة واملتزايدة باضطراد يف قيمة          

على املنطقة، وتوسيع قاعدة االستثمارات لتشمل قطاعات مل تكن تشملها االستثمارات الغربية، وىذا وجو من أوجو النجاح 
   الصيين يف املنطقة املغاربية.

  يق التغلغل االقتصاديتعزيز النفوذ السياسي والدبلوماسي الصيني لتحق -3
إن املقاربة الصينية لتواجدىا يف قارة إفريقيا عموما واملنطقة املغاربية على وجو اخلصوص وإن كانت ترتكز على الوسائل        

ن االقتصادية كما رأينا سابقا، غري أهنا مل هتمل األدوات السياسية والدبلوماسية، وىذا راجع بطبيعة اكحال إىل ترابط البعدي
 االقتصادي والدبلوماسي، فالدبلوماسية الصينية هتدف إىل حتقيق املكاسب االقتصادية وتثمينها.

والدبلوماسية الصينية ركزت يف مرحلة أوىل على خدمة العقيدة أو التوجو اإليديولوجي، وىذا ما نالحظو يف عالقات الصني        
نات، أين كان الصراع اإليديولوجي بني االشًتاكية والرأمسالية يف إطار اكحرب بالدول اإلفريقية يف الستينات والسبعينات والثماني

الباردة، فكان اكحزب االشًتاكي الصيين يدع  األحزاب االشًتاكية يف الدول اإلفريقية واملغاربية وذلك لنشر اإليديولوجية 
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عند تطبيقها لسياسة االنفتاح  1982بعد  االشًتاكية، وىذا التوجو اإليديولوجي للدبلوماسية الصينية اختذ منحى آخر
  19واإلصالح.

كذلك فإن الدبلوماسية الصينية جتاه الدول املغاربية كانت هلا غايات سياسية، وخاصة قضايا السيادة، الوحدة، واالعًتاف        
من قبل بعض الدول اإلفريقية  الدويل فيما طمص مبعركتها املستمرة مع تايوان، وخصوصا بعد حصول تايوان على االعًتاف الدويل

املستقلة حديثا، وىو ما شكل عقبة أساسية أمام الدبلوماسية الصينية، اليت كانت تسعى إىل مضاعفة قوهتا الدبلوماسية يف احمليط 
احل الدويل، فهي دائما تريد حجز الدع  السياسي للصني على حساب تايوان، يف مقابل استعماهلا كحق النقد يف جملس األمن لص

 الدول اإلفريقية املساندة هلا يف قضية "تايوان".
باإلضافة إىل ذلك ىناك توجو لدى الصني الستخدام إفريقيا ومن ضمنها الدول املغاربية لبناء قوة كبرية دتكنها من لعب        

سالم، وىذا بغرض تكوين دور رئيسي على الصعيد الدويل أكثر من أي وقت مضى، كاملشاركة يف بعثات األم  املتحدة كحفظ ال
وبالتايل تعزيز الفرص التجارية واالستثمارية الصينية يف  20صورة الفاعل الدويل املسيول عن االستقرار واألمن والسالم يف العامل.

الدبلوماسية املنطقة املغاربية وضمان الوصول إىل املصادر والثروات الطبيعية )البًتول والغاز الطبيعي(، وفق املنطق الصيين اجلديد "
الذي اعتمد كبديل عن املنطق السابق "االقتصاد يف خدمة  diplomacy serving economyيف خدمة االقتصاد"

 .economy serving diplomacyالدبلوماسية"
املغاربية طورت الصني الدبلوماسية  -ويف إطار استعمال األدوات الدبلوماسية لتعزيز العالقات االقتصادية الصينية 

ضمن سياستها يف قارة إفريقيا عموما، حيث بدأت مع تدفق املساعدات الصحية الصينية  health diplomacyحية الص
 بعد هناية اكحرب الباردة إىل ما وراء البحار، مع تصاعد املخاوف اإليديولوجية يف تلك الفًتة.

كبري مع تطور عالقات الصني الدبلوماسية مع   فتطور الربنامج الصحي الصيين يف املنطقة املغاربية كان بالتوازي إىل حد 
القارة اإلفريقية عموما، فكانت اجلزائر أول دولة إفريقية تستفيد من املساعدات الصحية الصينية خارج حدودىا، يف شكل فريق 

 21( يف أعقاب هناية اكحرب التحريرية ضد االستعمار الفرنسي.1963طيب صيين رمو اجلزائر )مارس 
املساعدات الصحية الصينية إىل خمتلف دول القارة اإلفريقية ومنها الدول املغاربية، من خالل طرح تدابري  توالت بعدىا 

 مشلت انشاء املستشفيات، ومراكز الوقاية والعالج من املالريا وفريوس نقص املناعة املكتسبة.
   رابعا: فرص ومحاذير التواجد الصيني في المنطقة المغاربية

سابقا كيف تستفيد الصني من شركائها يف املنطقة املغاربية سواء على مستوى املوارد الطبيعية أو على مستوى املبادالت رأينا        
التجارية واالستثمارات، أو على مستوى املساعدات، لكن ما يهمنا أكثر ىو التطرق إىل تأثر دول املنطقة باإلسًتاتيجية 

لتنموية اليت تتيحها الصني، إضافة إىل بعض احملاذير النارتة عن تنامي النفوذ االقتصادي االقتصادية ومدى استفادهتا من الفرص ا
  الصيين يف املنطقة.  

 فرص التواجد الصيني في المنطقة المغاربية -1
 ظمكن حصر أى  الفرص اليت يتيحها التواجد الصيين يف املنطقة املغاربية يف النقاط التالية:  

ل املغرب العريب يف احتكاكها بالصني من سمط التنمية الصيين وتستقي من التجربة الصينية ما يالءم البيية ظمكن أن تستفيد دو  -
 نسبية جبودة تتميز تقدمها اليت املشروعات أن كما التنمية، جمال يف عريقة وراسخة تقاليد دتلك باعتبارىا )الصني(املغاربية. 
 .عالية تنموية نفقات حتمل ظمكنها ال اليت األفريقية القارة يالءم ما ىذا و ب،الغر  مع مقارنة جدا رخيصة بتكاليف ولكنها
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سمو وازدياد حج  التبادل التجاري بني الطرفني من شأنو توفري الكثري من السلع وبأذتان منخفضة مقارنة بنظريهتا الغربية، وبالتايل  -
 سد اكحاجات املتنامية للسوق املغاربية.

قة املغاربية ضمتاج بشكل كبري إىل استثمار وتكنولوجيا الصني وطملق التعاون بني الصني ودول املغرب العريب التصنيع يف املنط -
 وضعا متبادل املنفعة ويفيد اجلانبني.

إن التعاون بني الصني ودول املغرب العريب ىو نوع جديد من الشراكة، طمتلف دتاما عن االستعمار الذي مت يف املنطقة من قبل   -
لدول الغربية، والذي كان جوىره بشكل كبري السيطرة على املوارد والثروة يف املنطقة دون النظر إىل تنميتها، فالصني أحضرت رأس ا

اون املال والتكنولوجيا واملعدات إىل املنطقة املغاربية، بينما دول املغرب العريب لديها وفرة يف مصادر العمالة واألسواق واملوارد، وتع
 يكمل بعضو بعضا وينطوي على منفعة متبادلة يف اكحقيقة. اجلانبني

دع  اقتصاديات الدول املغاربية يف إطار املساعدات التنموية الصينية املوجهة للقارة اإلفريقية عموما، من خالل االستفادة من  -
و البنايات والسدود، واألمثلة على ذلك   االستثمارات واخلربة الصينية يف مشاريع البنية التحتية للدول املغاربية من شبكات الطرق

 غرب يف اجلزائر...(.–كثرية ) الطريق السيار شرق
 لصندوق االقتصادية، من خالل إنشائها  اإلدارة جمال يف األفارقة عموما املهنيني لتدريب إضافة إىل الربامج الصينية

سنويا. فضال عن بنائها )الصني( لعالقات مع  فريقيأ مهين 3800 تدريب يف يساعد الذي األفريقية البشرية املوارد تنمية
املصارف اإلفريقية مثل: بنك التنمية اإلفريقي، إلدراكها أنو مبقدورىا القيام بدور فعال داخل املصارف اإلقليمية عنو داخل 

 22املصارف واملؤسسات املالية الدولية الكربى على غرار البنك الدويل.
ية من خمتلف أشكال املساعدات املالية )قروض( من الطرف الصيين، مع التزام الصيين كذلك استفادة املنطقة املغارب

بعدم التدخل يف طرق صرفها وتنفيذىا وعدم ربطها باملشروطية السياسة، عكس الدول الغربية واملؤسسات املالية الدولية املارمة اليت 
 فق تكريسا للدظمقراطية واحًتام حقوق اإلنسان.  تقدم هلا قروضا مشروطة بإحداث إصالحات سياسية ودستورية تتوا

االستثمارات الصينية املختلفة يف املنطقة املغاربية تساى  يف خلق فرص ومناصب الشغل للبطالني وبالتايل التقليل من حج   -
 البطالة.

قة بالسياسة الدولية، مثل: مكافحة ظمكن أن تستفيد الدول املغاربية من الدع  السياسي والدبلوماسي الصيين يف قضاياىا املتعل -
 اإلرىاب والقرصنة.

 محاذير النفوذ االقتصادي الصيني في المنطقة المغاربية -0
بالرغ  من خمتلف الفرص اليت يتيحها التواجد االقتصادي الصيين يف منطقة املغرب العريب، فإنو ال طملو من آثار سلبية  

 وحماذير تتمثل يف:
غري متكافية بني الصني واملغرب العريب، فالصني تصدر منتجات متنوعة للمنطقة، بينما الدول املغاربية املبادالت التجارية  -

تقتصر يف صادراهتا للصني على املوارد األولية واملعادن، وبالتايل عدم إمكانية املنافسة وحتويل املغرب العريب إىل جمرد سوق كبري 
تجارية الصينية العالية واملعًتف هبا عامليا يف جمال التصنيع، أدت إىل تقويض قدرة للمنتجات الصينية. فالقدرة التنافسية ال

الصناعات التحويلية احمللية يف الدول املغاربية، ويتضح جليا من يف املنسوجات وصناعة املالبس واألحذية، أين كان للواردات 
  23نافسية ملنتجاهتا احمللية يف األسواق اخلارجية.املغاربية القادمة من الصني أثر دراماتيكي على إضعاف القدرة الت
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بالنسبة لالستثمارات الصينية يف املنطقة تطرح مشكلة القدرة التنافسية للمستثمرين احملليني، وبالتايل سيطرة الشركات الصينية  -
وظيف العمالة الصينية من طرف على املستوى البعيد على االستثمارات الوطنية للدول املغاربية، واملشكل الثاين املطروح ىو ت

املستثمرين الصينيني ملا تتميز بو من مهارات وكفاءة، وىذا ما يؤثر على سوق الشغل يف الدول املستضيفة ويساى  يف رفع 
معدالت البطالة، وىذا ما نالحظو يف االستثمارات املتعلقة بقطاع األشغال العمومية. حيث تطرح مسألة اهلجرة الصينية رمو 

، وىو ما يطرح 24ألف مهاجر صيين 02ل املغاربية حتديا كبريا أمام الدول املستضيفة خاصة اجلزائر اليت يتواجد هبا أزيد من الدو 
    مشكل آخر يتعلق باالندماج بني املهاجرين الصينيني يف ظل اختالف القي  الثقافية بني اجملتمعني الصيين واملغاريب.

القطاع الصناعي ظمكن أن تؤثر على البيية واملناخ، إذا مل تلتزم باملعايري البييية املعروفة عامليا االستثمارات الصينية وخاصة يف  -
 لإلنقاص من حج  امللوثات، خاصة يف ظل غياب الصرامة يف تطبيقها من قبل الدول املغاربية.

سياسية يف املنطقة املغاربية خاصة يف أوقات اكحضور االقتصادي املتنامي للصني يف املنطقة قد يؤدي إىل تورطها يف القضايا ال -
( إذا ما رأى يف ذلك 0212االضطرابات واألزمات )موجة االضطرابات واكحركات االحتجاجية اليت عرفتها دول املنطقة منذ 

و بني دول املغرب حتقيقا ملصلحتو، سواء تعلق األمر بالقضايا الوطنية داخل كل دولة أو القضايا البينية بني دول املغرب العريب، أ
 العريب والدول اإلفريقية األخرى.

ألن االضطرابات واألزمات الداخلية والبينية ظمكن أن تؤثر على املصاحل االقتصادية الصينية يف املنطقة، دما صمعل من  
دخلت يف أزمات احتمال تورط الصيين سياسيا )الدع  السياسي(، وعسكريا )الدع  العسكري واللوجيسيت( قائما، خاصة أهنا ت

يف دول إفريقية خمتلفة، مثل تدخلها ودعمها لنظام اكحك  القائ  يف األزمة السودانية )دارفور(، ألن إدانة بكني لنظام اكحك  القائ  
 يضر مبصاكحها االقتصادية يف السودان وخاصة املصاحل النفطية.

رح عدة حتديات، خاصة بعد توسيع الصني صادراهتا وكذلك قضية التعاون والدع  العسكري الصيين للدول اإلفريقية يط 
من املنتجات العسكرية رمو بعض الدول اإلفريقية على غرار أوغندا، رواندا، بورندي، السودان وتشاد، وكلها دول شهدت أزمات 

اكحها واضطرابات داخلية، ولعبت الصني دورا يف دتويل اجلماعات املسلحة ودع  أنظمة حاكمة تسلطية حفاظا على مص
 اإلقتصادية.
بليون دوالر أمريكي، كما  1,3بلغت إيرادات الصني من بيع األسلحة اخلفيفة يف إفريقيا أكثر من   0223ففي عام  

مت بناء البنية التحتية العسكرية إلنتاج األسلحة اخلفيفة يف السودان وزظمبابوي.  كما اشًتت اجلزائر واملغرب من الصني طائرات 
 25(.JF-17(، وطائرات مقاتلة متعددة األدوار)K-8ىجومية خفيفة )

         :الخاتمـــة
استطاعت الصني أن جتد هلا مكانا يف املنطقة املغاربية ، بإقامة عالقات اقتصادية وجتارية متينة مع دول املنطقة املغاربية        

ادي. غري أن اهلدف الرئيسي لإلسًتاتيجية الصينية يف وتعزيزىا عن طريق األدوات السياسية والدبلوماسية وتعميق التعاون االقتص
واالستثمار يف املنطقة، و استخدام   املنطقة ىو السيطرة على موارد الطاقة واملعادن، وفتح األسواق املغاربية أمام السلع الصينية

باقي دول افريقيا، كل ىذا من أجل ضمان البلدان املغاربية كقواعد لإلنتاج والتصدير للدول األخرى كالواليات املتحدة األمريكية و 
 سمو االقتصاد الصيين الضخ ، ومضاعفة نفوذه املتنامي يف العامل.

وىذا يشكل حتديا جديدا أمام الدول املغاربية اليت تفتقد إىل القدرة التنافسية بسبب ضعف اقتصادياهتا، اليت تعاين من        
جماراة االقتصاد الصيين وتضيع منها الفرص اليت تتيحها الصني، لالستفادة منها مشاكل ىيكلية عميقة، فتكون بذلك عاجزة عن 
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يف تقليل اآلثار السلبية احملتملة من التواجد الصيين. تستطيع البلدان املغاربية أن ترد على ىذا التحدي بوضع إسًتاتيجية مغاربية 
  للتعامل مع الصني.

تطالب بعالقات أكثر إنصافا مع الصني، وعدم الرضا بتصدير املواد اخلام فقط، وإسما  لذلك يتعني على الدول املغاربية أن       
ء املطالبة والسعي باملقابل اكحصول على التكنولوجيا والتعاون الفين والتكنولوجي، ألن االعتماد على املوارد األولية ال ظمكنها من بنا

إن الدول املغاربية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتكتل االقتصادي اقتصاد قوي قادر على منافسة الصني، ويف ىذا اإلطار ف
   ملواجهة التحديات الناجتة عن الشراكة مع الصني، لتصبح قوة اقتصادية إقليمية هلا القدرة على املنافسة وحتقيق أرباح متبادلة.

  واالزدىار يف الدول املغاربية ىو الزيادة املستمرة ومهما كانت أشمية الشراكة مع الصني، يظل األساس الوطيد للسالم الدائ       
 يف التجارة البينية فيما بني دول املنطقة املغاربية ويف احًتام حقوق اإلنسان وإرساء أنظمة اكحك  الدظمقراطي )اكحك  الراشد(.

 : من خالل الدراسة مت التوصل إىل جمموعة من النتائج نوجزىا فيما يلي:نتائج الدراسة
اج الصني يف مسارىا رمو النهضة السلمية وتوسيع تأثريىا العاملي، لدع  البلدان اإلفريقية ومنها الدول املغاربية، وإقامة حتت -

 مغاربية أكثر نضجا.-عالقات صينية
ة الفرص تعترب الصني بديال حقيقيا واسًتاتيجيا عن الشركاء التقليدين للمنطقة املغاربية، وفرصة لدول املنطقة من اجل زياد -

 التنموية اليت توفرىا الصني.
تصطدم اإلسًتاتيجية االقتصادية الصينية إلشراك ودمج املنطقة املغاربية يف االقتصاد العاملي، بنمط الدولة واالقتصاد الريعي يف  -

 بعض دول املنطقة )اجلزائر(، دما أدى هبا إىل دع  األوضاع القائمة.
اط الصني مستقبال يف القضايا الداخلية للدول املغاربية، خاصة يف ظل تورطها)سياسيا توجد خماوف كبرية من احتمال ازمر  -

 وعسكريا( يف بعض الدول اإلفريقية كما رأينا سابقا حتت غطاء زتاية مصاكحها االقتصادية.
 :اقتراحات

 قق املصاحل والفوائد املشًتكة.ضمان اكحكومات اإلفريقية إقامة عالقات اقتصادية وصفقات عادلة مع الشريك الصيين مبا ضم -
 -إشراك اجملتمع املدين ورتعيات زتاية حقوق اإلنسان ورتعيات زتاية البيية واملنظمات غري اكحكومية يف عملية الشراكة الصينية -

 املغاربية إىل جانب حكومات الدول املغاربية، من أجل تقليل ومنع بعض األنشطة الصينية اليت تضر الدول املغاربية.
إتباع الدول املغاربية لنهج اسًتاتيجي من خالل تنسيق وتوحيد جهودىا من أجل العمل املشًتك واجلماعي يف تعاملها مع  -

 الطرف الصيين، وعدم التعامل معو من منطق أحادي. 
 :قائمة الهوامش والمراجع
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