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  2ا لففةفف فف ففة   

هو مشروع مفكفمف،مفهد  فلفدج للف   فعفه   
الةين أقفر،د وهفا الفكفا  ف،رف  رف فر  
ن سل، ففا لفه مفمف،  ففا الفعف،لف د والفكفا 
ر ول  لل  فرصة ور فد  ففا ا   نفيف ف د 
وهو لب ة أول  فا   ،ء المعفرففة الفعفر فيفة 

 حول الةين.
 قوم المشروع  شمه أس،سا نفىف  مفوقف  

 الةين  عيو  نر ية
www.chinainarabic.org    

نى  شبمة اإلنكرن د وهو موقف  مفكفمف،مفه 
 كضمن الخبر والمعىومة والرأي والك ىيفه 
والك قيق والدراسة و ك ،ول قض، ، الةيفن 
الداخىيفة ونفالقف،رفلف، مف  الفدول الفعفر فيفة 
والففعفف،لفف  لففمففهد لألفف،فففة للفف  ا وألفف،ع 

 االقكة،د ة والم ون،ت والر ،ألة.
الموق  هو  زء من طموح نفر فا إلقف،مفة 
نفالقفة صفداقفة مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففالرفف فف،د الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفالمفيفيفن والفمفكفف،، الفعفر فا أصفدقفف،ء 

الةيند هذا االر ،د الفذي  فرهسف  ا سفكف،  
مروا  سوداح والذي  كول  مد ر  الموقف  
ملمة أمين السر ونضو المجىس القفيف،دي 

 الك  يذي في .
 مد ر الموق : م مود ر ،
 رهيس الك ر ر: نىا ر ،

لكعىيق،رم  واسفكف فسف،رارفمف  ومفالحف ف،رفمف  
ومق،الرم د  مم م  مراسىك ، نى  الع ف،و فن 

 البر د ة الك،لية:
 ر د موق  الةين  عيو  نر ية الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونفة الةفيفن  فعفيفو  نفر فيفة نفىف  

 ال ، سبوك
China In Arab Eyes   الةين  عيفو

 نر ية
  ر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  الل،رف:

 112400206000  

أخذت نشرة الصين بعيعيععر يعربعيع  يع ع  
ياتقها اليمل ي   خ ق المزيد من الجسعع  
بين الصين والدول اليربي ، ومن أجل ذلع  
نتابع في هيئ  تحرير النشرة جهعدنا لتعتعع عع 
مسا ات اليالقات بعيعن اتمعتعيعن العيعربعيع  
والصيني ، ي   المستعى الشامل، أو يع ع  

 مستعى كل دول  ي   حدة.

ومععن خععالل الععنععشععرة، ومععيععهععا الععمعععقععع 
اإللكتروني، نحاول  صد تا يخ العيعالقعات 
بين الطرفين، والعاقع الحالي لهعا، واففعا  
المستقع ي  لهذه اليالقات، معيعتعمعديعن يع ع  
مي عمات من أكثر من مصد ، ومن خعالل 
مقاالت يكتعها معتعابعيععر لعهعذه العيعالقعات، 
ومختصعر فيها، من أبناء الدول التي نتك م 
ينها، أو من خالل كت عا  معن دول أخعرى 

 أيضاً.

من أجل ذل ، سيعكععر لعنعا خعالل بعرنعامع  
اتيداد العمعقععع ع  معن العمعجع ع  وقع عات معع 
يالقات الصين مع دولع  يعربعيع  معيعيعنع ، 
فععنععيععر  أبععره مععحععطععات هععذه الععيععالقععات 
والمسا  الذي تتخذه، وفي كل يدد من هذه 
اتيداد سنكتشف ميكم حجم التطعع  العذي 
بات يحكم يالقع  كعل دولع  يعربعيع   ع بعال 
استثناء   مع اليمال  الصعيعنعي العذي يعقعد   
الكثير من ال رص لكل دول اليالم، وبعيعنعهعا 
الدول اليربي ، بما يجيل اليالم قري  حقيقي  

معحدة، بييداً ين الصرايعات والعخعالفعات 
واتطععمععاس االسععتععيععمععا يعع  واالسععتعع ععاللععيعع  

 القديم .

نحن في هذا اليدد سنكعر في وق   معطععلع  
مع اليالقات بين الجزائر والصعيعن، وذلع  
بمنعاسععع  العذكعرى السعتعيعن النعطعال  هعذه 
اليالقات، وفي اليدد لعديعنعا وقع عات معهعمع  
ومعاضيع وتعقعا يعر ومعقعاالت ومعقعابعالت 

 خاص  حعل هذا المعضعس.

وال بعد معن تعقعديعم كعل الشعكعر واالمعتعنععار 
لألسعتعاذ معروار سععدائ،  ئعيعا االتعحعاد 
الدولي ل صحافيين واإليالمعيعيعن والعكعت عا  
الير  أصدقاء وح  اء الصعيعن العذي بعذل 
جهعداً كعيرة ل تنسيعق وتعحعقعيعق العتععاصعل 
ومراجي  المادة المنشع ة ي   معدى أكعثعر 

 من شهر.

والشكر معصعل أيضاً لألستاذ يعد العقعاد  
خ يل،  ئيا ال رس الجزائري في االتعحعاد، 
والذي أجعرى العمعقعابعالت وأيعد العتعقعا يعر 
ونسق التعاصل مع الكعت عا  فعي العجعزائعر، 
والذي تظهر بصمته واضعحع  فعي معجعمعل 

 ص حات النشرة.

هذه العيعالقعات العجعزائعريع  الصعيعنعيع  بعيعن 
أيديكم، ي   أمل أر ن تقي ميكم مع نشرات 
أخرى تتناول اليالقات بيعن الصعيعن ودول 

 يربي  أخرى بشكل م صل.



  0ا لففةفف فف ففة 

من خالل متابي  شام ع  تبعره معحعطعات 
اليالقات الدولي  الراهن ، خاص  بيد قعيعا  
النظا  الدولي الحديث، يقب فترة الحعر  
العا دة التي ت ت الحر  اليالمي  العثعانعيع ، 
نجد أر من النماذج المثاليع  العتعي حعقعقعت 
ق عزة نععيعيع  ومعتعمعيعزة، هعي العيعالقعات 
الجزائري  الصيني  التي تنطع عق معن ديعم 
الع دين المتعادل لعيضهما الععيع ، خعالل 
ُحقعب نضعالعهعمعا فعي سعيعاقعات العحعرو  
الشيعي  التحر ي ، معمعا أدى الع  ا تعقعاء 

شراك  إستراتيعجعيع  “ ِصالتهما إل  د ج  
 ”.شام  

فقد منحت الصين وطننا العجعزائعر العديعم 
السياسي والمادي واليسكري، إب عار وعع ة 
الععتععحععريععر الععجععزائععريعع  ضععد االسععتععيععمععا  
ال رنسي ال اشم، وحتع  لعحعظع  إنعجعاهنعا 
االستقالل، وساهمت مشكع ة ب يالي  فعي 
ميرك  العناء والتشييد، وما تعزال الصعيعن 
تساهم بالديم وترافق الجزائر فعي د بعهعا 

 إل  يعمنا هذا.
وفي جانب آخر، كعار لع عجعزائعر مععاقعف 
وععابععتعع  دايععمعع  لعع ععصععيععن خععالل كعع ععاحععهععا 
التحر ي، حيث أر الصعيعنعيعيعن اسعتع عادوا 
مععن تعععععن ععي جعععععهعع  الععتععحععريععر العععطععنععي 
الجزائري المعنعهع  الصعحعيعب فعي سعععيعل 
تحقيق الحري  واالستعقعالل، مسعتعنعدة إلع  
الحرو  والعمعقعاومعات الشعيعععيع  وحعر  
اليصابات ضد جيش االستيما  ال عرنسعي 
الذي كار اتقعى واتكثر تنظعيعمعاً، إذ أر 
هذا المنه  وظ  ته حرك  المقاوم  الشيعي  
الصيني  بقيادة الحز  الشيعيي الصعيعنعي 
في مععاجعهع  االسعتعيعمعا  العيعابعانعي وفعي 

 في ذل  العقت.  الميرك  الداخ ي 
ويذكر التا يخ، أنعه وخعالل هيعا ة لععفعد 
من الضعاط الجزائرييعن إلع  بعكعيعن، فعي 
خعمعسعيعنعيععات العقعرر العمععاضعي، أي قععععل 
استقالل الجزائر، قال أحدهم ل رئيا معاو 

لقعد “ تسيتعنغ: 
جئنا لنتي م من 
تعععجعععربعععتعععكعععم 
العععنعععضعععالعععيععع  
وكعععع ععععاحععععكععععم 

، فرد ” الشيعي
بل “ي يه ماو: 

نعععحعععن العععذيعععن 
اسعععععتععععع عععععدنعععععا 
وتععيعع ععمععنععا مععن 
مقاوم  اتميعر 
يععععععد العععقعععاد  

 ”.الجزائري
معاقف كعثعيعرة 
سج ها التا يخ 
ي   مدى يشرات السنين، تُعجعس عد يعمعق 
اليالقات الثنائي  بين الععع عديعن، وتعيعر  
لعع ععتععقععا   والععتععطععابععق فععي الععمعععاقععف 
ً وإقع عيعمعيعاً  والسياسات المعنعتعهعجع  معحع عيعا
ودولياً، وقد تطع ت هعذه إلع  حعد كعععيعر 
 من خالل العاقع الداخ ي في الجزائر.

إر الحركي  الكعيرة وسري  وطابع التعقعد  
في تطعير اليالقات الثنائي  العدي  المتيعنع  
والمثمرة بين الجعزائعر والصعيعن، ي عظعهعر 
جعع ععيععا  فععي صععع ة االنععجععاهات الععكعععععيععرة 
والهعامع  العتعي تعم تعحعقعيعقعهعا خعالل تع ع  
الععمععسععيععرة الععزاهععرة والعععايععدة، ويععمععكععن 
ت خيص أبره ت   االنجاهات في مسعايعي 
الع دين لتحقيق التيايش الس مي العيعالعمعي، 
ويد  التدخل في الشؤور الداخ ي  لع عدول، 
 وديم القضي  ال  سطيني  ونعذ االستيما .
تُيتعر الصين اليعع  الشعريع  االقعتعصعادي 
اتول ل جزائر، يؤكد ذلع  حعجعم العتعععادل 
التجا ي بينهما، بحيث صا ت الععا دات 
الصيني  ل جزائر تعحعتعل العمعرتععع  اتولع  

هعذا   بيدما كانت ال رنسعيع  فعي السعابعق،
باإلضاف  إل  أر المشا يع الضخم  العتعي 
أنجزتها الشركات الصيني  في اليديعد معن 
المجاالت، قد جي ت من العجعزائعر واحعدة 

 من الدول المتقدم  في إفريقيا.
ومن أهم تع ع  العمعشعا يعع بعنعاء العمعطعا  
الجديد في العجعزائعر العيعاصعمع ، ومعععنع  
وها ة الخا جي ، والم يب اتولمعععي فعي 
مدين  وهرار ياصم  ال ر  الجعزائعري، 
والمحكم  الدستع ي ، واليديد من ال نعاد  
ال اخرة، ومراكز التسع ، وتعسيع شععكع  
السك  الحديدي  والطريق السريع العرابع  
بين الشر  وال ر ، وبعنعاء خع  أنعابعيعب 

كم في أقصع  العجعنعع   057مياه بطعل 
الجزائري، والمساهم  في صنع وإطعال  
أول قمعر فضعائعي جعزائعري، وبعنعاء دا  
أوبرا الجزائر التعي كعانعت ِهععع  صعيعنعيع  

كيربعر صداق  ل جزائر، والكثير الكعثعيعر 
من المشا يع اتخرى، بحيث تعنعشع  فعي 
الجزائر مئات الشركات الصيعنعيع  وآال  
اتيادي الصيني  اليام  ، وقد أفضع  ذلع  
ال  استقرا  الكثير من مععاطعنعي الصعيعن 
في الجزائر وتزاوج وتصاهر العجعانعععار، 
وهنا أذكعر تعنعظعيعم سع عا ة الصعيعن لعدى 
ً لعمعجعمععيع   الجزائر يرساً جمايياً بهيجا
من الشعا  والشابات من العع عديعن، أحعره 
 تأويراً يميقاً وبُيداً إجتمايياً ووقافياً كعيراً.
صع ة أخرى ال يمكن تجاوهها تزيد معن 
التقا   و الت اهم والتياور العمعثعمعر بعيعن 
الععععععع عععديعععن هعععي تضعععايعععف العععزيعععا ات 
الدب ععمعاسعيع  يع ع  أيع ع  العمعسعتععيعات، 
والتياور العرلعمعانعي والعحعزبعي بعيعنعهعمعا، 

، ” الحز  الشيعيعي الصعيعنعي“ مع   سي ما
الذي تربطه يالقات وطيدة مع اتحعزا  
السياسي  الجزائري ، وفي مقدمتها الحعز  

، وكعذا ” جعه  التحريعر الععطعنعي“ الحاكم 
 …التعادالت الي مي  والثقافي  والطعي  

الجزائر كانت دائماً وال تزال قعريععع  معن 
الصععيععن فععي تعععجععهععاتععهععا ومعععععاد اتععهععا، 
وحاضرة بقعة افلعيعات العدولعيع  العكعععرى 
التي ل صين الدو  اتبره، ومنهعا معععاد ة 
الحزا  والطريق المي ن  من قعل العرئعيعا 
الصيني شي جين بينغ، ومنتعدى العتعيعاور 
الصععيععنععي اإلفععريععقععي، ومععنععتععدى الععتععيععاور 

 وغيرها.… الصيني اليربي 
إنني يع ع  يعقعيعن أر العجعزائعر والصعيعن 
سيعاصالر ديمهما لعيعضعهعمعا العععيع ، 
وسيظالر جنعاً إل  جنب لعع ععم مسعتعقعععل 
هاهر ووايد لعهعمعا ولع عيعالعم، معن خعالل 
الكسب المشترك والمن ي  العمعتعععادلع  فعي 
كنف السال  واالحترا  والصعداقع ، ولعيعل 
مخت ف النشاطات وال ياليات التي نظمعهعا 
الععجععانعععععار إحععتعع ععاالً بسععتععيععنععيعع  الععيععالقععات 
الدب عماسي  بينهما وي   مدى سن  كام  ، 
هي دليل دامغ ي    ضاهمعا بعمعا وصعل 
إليه مستعى التياور والعتعالحعم والعتعرابع  
بين الشعيعععيعن الصعديعقعيعن، وبعأنعهعمعا لعن 
يسععتعع ععنععيععا يععن بععيععضععهععمععا العععععيعع ، بععل 
ً طعريعق العتعنعمعيع  الشعامع ع   سينشدار سعيا

 واالهدها .
نففبففداالففقفف،دراخففىففيففه: رهففيففس الفف ففرع 
الجزاهري لالر ،د الفدولفا لفىفةف ف،ففيفيفن 
واإلنالميفيفن والفمفك ف،، الفعفر، أصفدقف،ء 
)وُحففىفف فف،ءي ،الةففيففند ومففمفف ففه االرفف فف،د 
الففدولففا  ففوال ففة ورقففىففة فففا الففجففزاهففرد 
وخر ج أل،د ما من االر ،د السوفيفيفكفاد 
ومفسسففس را ففدففة أصففدقف،ء الةففيفن فففا 
الجزاهرد وصفد فق قفد ف  إل انفة الةفيفن 

 ”...الةين اليوم“ومجىة  CRIالدولية
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مشكع اً، ك   ني اتخ اتُستعاذ معحعمععد 
عر االت عحعادي، والعنعائعب   ي ا، أميعن الس ِ

، ” االتععحععاد الععدولععي“ اتول لععرئععيععا 
الصعيععن بععيعيعععر “ ومعديعر يعا  مععقعع 

، ومدير النعشعرة اإللعكعتعرونعيع  ” يربي 
، كعتعابع  ” الصين بييعر يربي “ لمعقع 

مععقععالعع  يععن الععذكععرى السععتععيععن إلقععامعع  
اليالقات العدبع ععمعاسعيع  العكعامع ع  بعيعن 
الجزائر والصيعن، ُمشعد داً فعي الععقعت 
ن سه وب طف وكياس  وذكاء يتمي ز بعهعا 
الزميل  ي ا، أنه ال يمكن ليعدِد العنعشعرة 
اإللكتروني  أر يُنشر دور أر يشعتعمعل 
ي   مقال  بعسسعمعي كعرئعيعاا لع تعحعاد 
الدولي، برغم من أنني غير متخصص 

 باليالقات الجزائري  الصيني .
خالل تق يعي ص حات تا يخ اليعالقعات 
بين الصين والعجعزائعر، وهعي كعثعيعرة 
وشي ق ، يِ مت أر العحعز  الشعيععيعي 
الصيني باد  ما قعل استقالل العجعزائعر 
ال  تشييد يالقات  فاقي  ويميعقع  معع 
جعه  التحرير العطني الجزائري ، ذل  
أر الحز  الشعيععيعي الصعيعنعي وقعف 
طععال همعن العنعضععال العتعحعر ي فععي 
الجزائعر إلع  جعانعب حعركع  العتعحعر  
العععطععنععي الععجععزائععريعع ، فععي معععاجععهعع  
االستيما  الع عرنسعي، ومعؤي عداً لسعيعادة 
الععجععزائععريععيععن يعع عع  تععرا  وطععنععهععم، 
ومسانداً إلستقاللهم الناجز وكعرامعتعهعم 

 العطني .
أنذاك  أت الصين بيينيعهعا العثعاقعععتعيعن 

ويق ها العراجعب، كعمعا هعي دومعاً، أر 
فرنسا ي   باطل في سيعطعرتعهعا يع ع  
الجزائر والجعزائعريعيعن، فعععاد ت الع  
تععيععريعع  قعععيعع  إلد يععاءات بععا يععا ب ِعع 

ععععِ  الععععجععععزائععععر ”  قععععانعععععنععععيعععع “  فععععَرن س 
والععجععزائععريععيععن وجععيعع ععهععم قععطععيعع  مععن 
الععمععتععربعععل العع ععرنسععي، بععرغععم أنععهععم 
يخت  عر جذ ياً ين فرنسا وال رنسييعن 
في كل شيء مادي ومينعي، ومن ذل  
في ال    والتا يخ والعثعقعافع  والعيعادات 
والتقاليد والمشاير، وليعا فعي نعهعايع  
عِن وجععهعهععم،  العمعطعا  إخعتعال  ِسعح 
وأنماط ت كيرهم  ولعر بشرتهم، كذلع  
في  قي  الج رافيا المخت  ع  لعكعل معن 
الع دين المتقاب عيعن يع ع  جعانعععي معيعاه 

، ال اصل بينعهعمعا بعمعسعافع  ” المتعس “ 
كم بخ  جعي مستقيم، بحسعب 33711

 المراجع الُمتاح .
قص   بدء اليالقات العدبع ععمعاسعيع  أوالً 
بين العدولعتعيعن العجعزائعريع  الصعيعنعيع ، 
وقص  إقامتها صينياً مع جعه  التحرير 
العععطععنععي الععجععزائععريعع  جععاذبعع  والفععتعع  
لالنتعاه، وهي تختصعر قصعص نشععء 
اليالقات التحر ي  والدب عماسعيع  بعيعن 
الصين والدول اليربي . ونالحظ يع ع  
ِمثال العجعزائعر، أر العقعيعادة الصعيعنعيع  
ُممث    بالعرئعيعا العُمعحعر   والعمعؤسعا 
ماوتسيتعنغ ومسايده  ئعيعا معجع عا 

شععع إر “ الععدولعع  س ئععيععا العععه اء  
، باد ت في اليع  اتول لع عشعهعر ” الي

اتول لععنععيععل اتشععقععاء الععجععزائععريععيععن 
 ، 3151سعتمعر يعا   31استقاللهم س

ال  معا ك  هذا االستقعالل العذي تعقعد   
المجاهد، يعد الحميد مهري، باقتراحعه 

تعا يعخعاً  3151سعتمعر  31تييين يع  
لميالد الدول  الجزائعريع  العنعاشعئع  معن 
 حم وع ة أول نعفمعر المجيعدة، فعأول 

 حكعم  مؤقت  جزائري .
وبايترا  الصين بالدول  العجعزائعريع  
العليدة، وإمضاء الجزائر ي   إت عاقعيع  
تأسيا اليالقات الدب عماسي ، وتعتعالعي 
االيترافات بيدها بالدولع  العجعزائعربع  
المستق  ، واالت اقيات التي وقيتعهعا معع 
غير الصين أيضعاً، صعا  لعهعا وجععد 
قانعني ودولي جديد تمك نعت معن نعيع عه 
بجدا ة بيد تضحيعاتعهعا العِجعسعا  العتعي 
قد متها في مجرى العنعضعال العتعحعر  ي 
الطعيل والكع عائ السعيعاسعي والع عكعري 

 والدب عماسي المضني.
شك ل تععادل  سعائعل العتعهعانعي العحعا ة 
وط عات تأسيا اليالقات الرسمي  بيعن 
ً يعدل  كاً تا يخيا الجزائر والصين، تحر 
بدور ش  ي   أر جمعهعع يع  الصعيعن 
الشيعيع  العكعععرى، كعانعت تعععاد  فعع  
إستقالل أي ب د شيعه حع عيعف لعهعا إلع  
إقام  يالقات ذات م زى يميق وإي اه، 
وهععذا مععا حععدد مععع يععددا مععن الععدول 
اليربي  بيعد اسعتعقعالل العجعزائعر العتعي 
شععريععت الصععيععن العع  مسععانععدتععهععا 
دبعع عععمععاسععيععاً، والعع  ديععمععهععا سععيععاسععيععاً 
وتس يحياً واقتصادياً، والدفاس ينها معن 
ي   منابر المحافل الدولي  أيضاً، ذلع  
أر اتيععععديعععععلعععععجععععيععععا الصععععيععععنععععيعععع  
وإيععديعععلعععجععيععات قعععى الععتععحععر   فععي 
اليعاصم اليربي  السي دة ي ع  نع عسعهعا، 
كانت تتالقي وتتقاطع إر لعم يعكعن فعي 
كععل الععطععروحععات واتفععكععا ، فعع ععي 
ميظمها، وهع يامل أدى ال  ت اهمات 
فع ي  بين هذه اليعاصم اليربي  وبعيعن 
بععيععجععيععن، مععا أدى العع  فععتععب اتبعععا  
بسري  العر  الع  يعالقعات معتعشعي ععع  
بينها وبين الصين في مخت ف المناحعي 

ناش .  والم 
 –وي   الض   الجزائري   الععطعنعيع  
اتممي  أيضاً، ووفقاً ل مراجع الرسميع  
 الصيني ، فأنه وفي ن ا اليع  الذي 
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شععهععد تععأسععيععا الععحععكعععمعع  الععمععؤقععتعع  
ل جمهع ي  الج  زائري  الديم  قراطيع ع ع  
الشععيعععععيعع ، أ سععل  ئععيععا العععه اء 
عي عشع  بعالعمعشعايعر  الجزائري برقعيع  ُمعج 
النضالي  إلع  العرئعيعا العمعؤسعا معاو 
تسيتعنغ، أير  فيعهعا يعن أر الصعيعن 
أصعحت واحدة من الدول اتُولع  العتعي 

 ايترفت بالحكعم  الجزائري .
كما ويذكر التا يخ، أنه ويقب استقعالل 
الجعزائعر، أ سع عت الصعيعن مسعايعدات 
ومسعععاهعععمعععات طعععععععيععع  معععحعععسععععسععع  
ل جزائريين، شعك ع عت أول بعيعثع  طعععيع  
يالمي  تصل لنجدة العدولع  العجعزائعريع  
حديثع  الععالدة، فعتعأكعد أنعذاك لع عشعيعب 
الجزائري والعيعالعم أجعمعع، أر الصعيعن 
تحتر  طعييتها التحال عيع  معع حع ع عائعهعا 
ي   ِمثال الجزائر، وهي طعييع  بعاقعيع  
عقعت فعي معخعتع عف  ال  افر إال أنها تيعم 
هت، وسعتع عدو أكعثعر  المعجعاالت وتعيعز 
متان  وبُيداً بيد تعظيف معاد ة الرئيعا 
شي جين بينغ الحعكعيعم، العمععسععمع  ِ  

، يعع عع  تععرا  ” الععحععزا  والععطععريععق“ 
الجزائر التي ت يتعر الصين العُمعسعتعثعِمعر 
اتول والمضمععر والعرفعيعق العمععوعع  
واتنجب يع ع  تعرابعهعا، بعيعدمعا كعانعت 
فرنسا تش ل في الجزائر المعكعار اتول 

في اليم ي  التجا ي ، ويقيناً أنه ال يمكعن 
لمختع عف العدول الع عربعيع ، وبضعمعنعهعا 
فععرنسععا، الععحعع عععل مععحععل الععمععنععتععجععات 
الصيني ، ناهي  ين مجال االستثما ات 

معنعهعا يع ع  وجعه ”  العثعقعيع ع “ بعخعاصع  
التحديد، وذل  تسعا  جعهري  يعديعدة 
ال مجال لتشريحها هنا، لعكعن بضعمعنعهعا 
مماني  االقتصاد ال ربي استكمال بعنعاء 
الدول الثالثي  وإهدهعا هعا، لعئعال تعكع عي 
ن سها بن سها من منعتعجعاتعهعا الععطعنعيع ، 
فعتعععععقعع  مععرتعععععطعع  بععاتجععنعععععي وُمععي عع  ععقعع ً 

 شروطه.
وق ت الصيعن كعذلع  بعقععة الع  جعانعب 
الحق الجزائري بمعاجه  إجراء فعرنسعا 

النعوي  ”  تجا بهما“ والكيار الصهيعني 
ي   ترا  جنع  الجزائر، ما بين بيعن 

لعتعيعزيعز قعد اتعهعمعا “ ، 3199و 3197
، االستيما ي  طعياً، والساييع  ” النعوي 

يم ياً  في أبيادهعا اإلسعتعراتعيعجعيع  الع  
تهعديعد العقعا ة السعمعراء بعرمعتعهعا، وقعد 

العمعزيععمع ، ”  العتعجعا  “ شك  عت هعذه 
حرباً مععاشعرة وحعقعيعقعيع ً يع ع  العدولع  
ً فعظ عاً  والشيب الجعزائعريعيعن، وانعتعهعاكعا
لسععيععادة الععدولعع  الععجععزائععريعع  وأمععنععهععا 
ومستعقععع عهعا السعيعادي وخعطعيعئع  بعحعق 
القانعنين الدولي واإلنساني، ومعا تعزال 
اء هعذا العيعدوار  المآسي العععشعريع  جعر 
النعوي ماو   وحي   ال  العيعع  هعذا فعي 

الععععجععععزائععععر، وتععععرفعععع  فععععرنسععععا 
العععتعععي تصعععدت   –”  العععديعععمعععقعععراطعععيععع “ 

بعععالعععرصعععاص تصعععحعععا  السعععتعععرات 
الصعع ععراء فععي بععا يععا ومععدر الععدولعع  

أبداء أس ها ي   أقل تقديعر،   –ال رنسي  
أو تيعي  الدول  والشيب الجزائريعيعن 
ين استشهاد أيداد كثيرة من المعاطنين 
الجزائريين، والتسعب بياهات ُمستدامع  

” العكعيعار“ ليشرات افال  غيرهم، أما 
فئعرار “ المجر  الذي ايتعر الجزائريين 

، ” حقل تجا به“ له، والجزائر ”  تجا  
فما هال يتآمر ي   الجزائعر والعحعقعع  
اليربي  ال  العيعع ، ُمعحعاوالً اسعتعحعداد 
خريف جزائري لصعالعحعه، لعمععاصع ع  
تجا به النعوي  هناك، لكننا نثق بأنه لعم 
ولععن ي عع عع ععب فععي مسععايععيععه هععذه، تر 
تحركاته م ضعح  ولن تُنس  تعا يعخعيعاً 

 وجزائرياً ويالمياً.
باختصا ، نشعهعد العيعع  وفعي سعتعيعنعيع  
التحالف التا يخي الدهعري العجعزائعري 
الصيني، دخعل يعالقعات الععع عديعن فعي 
سماءات ذهعي  ت عي بعمعرامعي وأهعدا  
التحالف، الذي هع أي   وأ ق  وأيمق 
من ِسم  الصداق ، فعهعع تعحعالعف يسعيعر 
ً وبشعد  بثق  في نقالته اليععمعيع  يضععيعا
متعاصعل ته  العطعرفعيعن لعععيعضعهعمعا 
بيضاً، في كعل العمعنعاحعي والع عضعاءات 

 بدور استثناء.

 6ركمة الم شور نى  الة  ة 



  4ا لففةفف فف ففة   

 

 7الككمة نى  الة  ة 

 

 

 موق  الةين  عيو  نر ية ـ
  أ رى الىق،ء: نبد الق،در خىيه

بتك عيعف معن  ئعيعا االتعحعاد العدولعي 
ل صحعافعيعيعن واإليعالمعيعيعن والعُكعتعا  
الععيععر  أصععدقععاء سوُحعع عع ععاء  الصععيععن 
ععثِععالً  اتكععاديععمععي مععروار سعععدائ، وُمععم 
ل  عرس العجعزائعري لع تعحعاد، أجعريعُت 
ة، وخاصع   ر  مقاب  ً ُمنتج   وشيِق ً وُمعش ِ

، معع ” معقع الصين بييعر يعربعيع “ب  
سيادة س ير جمهع ي  الصين الشيععيع  

، ” لي ليعار خعه“ لدى الجزائر، الرفيق 
 .بمناسع  تييينه س يراً جديداً في بالدي
تس  م الس ير العجعديعد معهعا  يعمع عه فعي 
الجزائر في منتصعف شعهعر ديسعمعععر  

. وُيِقد  لقائي معيعه 8731كانعر الثاني 
من ذات الشعهعر، وهعع الع عقعاء  82في 

ث ِل وسي   إيال  أو  اتول من نعيه لُمم 
 .هيئ  غير  سمي 

لقد تشرفت باستضاف  سيادتعه لعي فعي 
مكتعه، حيث دا  بعيعنعنعا حععا  مععس عع 
وحميم وُمثمر وشيق، استه ه سعيعادتعه 
بععيعععععا ات حععمععيععمععيعع  يععن الصععداقعع  
والتياور في مجالنا، وبدت ي   ُمحي اه 
يالئم السعيعادة والسعرو  العيعمعيعقعيعن، 
بمناسع  تعيعيعيعنعه يع ع   أر السع عا ة 
ً يعن حعع عه  الصيني  بالجعزائعر، ُمعيعربعا
وتقديره ل جزائر حكعم  وشعيعععاً، لعمعا 
يُِز اليالقات الصيني  الجزائريع  معن  يُم 
جعععدة وصععالبعع  ويععراقعع ، وأكععد أنععه 
سيعذل جهعداً هي اتيع ع  لعيعتععاصعل 
اليمل ي   جميعع العمعسعتععيعات، وفعي 
سععععيعل تععسععيعع وتععطععيعد ديعائععم تعع عع  
اليالقات، وتيزيز الرواب  الثنائي  بين 

 .الع دين
لعي لعيعار “ كما صرئ سيعادة السع عيعر 

، أر وطعععنعععه الصعععيعععن قعععد معععت ” خعععه
مسايدات سخي  ل جزائر، وهي تعديعم 
جهعد الدول  الجزائري  لتحقيق السعال  

واالستقرا ، ولدفع يج   التنمي  فيعهعا، 
كما ساهمت وستظل تُس اِهم في ميركع  
العناء والتشيعيعد، وأنشعأت العيعديعد معن 
الععمععصععانععع والععمععؤسععسععات والععُطععرقععات 
وغيرها الكثير، التي تشهد ي   جدوى 
 .اليالقات الثنائعيع  وقعيعمعتعهعا العرفعيعيع 
ويعاصل سيادة الس ير حديثعه العُمع عيعم 
بالسرو  واتمل واالندفاس ال  أيعمعال 

إر الصعيعن تعقعد   “ أوسع معع بعالدي: 
وتشكر وال تنس  أبداً الديم الجزائعري 
الثمين والمتعاصل ل صين، في القضايا 
ذات المصالعب العجععهعريع  الصعيعنعيع . 
ويُضععيععف، أذكععر يعع عع  الععخععصعععص 
المساهم  ال ي ال  والعحعاسعمع  بعمعععاد ةا 
شععجععايعع ا قععد مععهععا فععخععامعع  الععرئععيععا 
الجزائري يعد اليزيز بعتع ع عيعقع  سعنع  

، حععيععث كععار آنععذاك وهيععراً 3103
ل خا جي  الجزائري  من أجل اسعتعيعادة 
الصين لمعقعيعهعا الشعريعي فعي هعيعئع  
اتمم المتحدة، وتحديداً مقعيعدهعا العدائعم 
في مج ا اتمعن العدولعي، معن خعالل 
الئح  قد متها الجعزائعر، القعت مسعانعدة 
قعي  من الدول الصعديعقع ، واسعتعجعابع ً 

 .”تا يخي  من قِعل الهيئ  اتممي 
ه السع عيعر إلع  أنعه وبعيعد تعأسعيعا  ونع 

اليالقعات العدبع ععمعاسعيع  بعيعن الصعيعن 
والععجععزائععر، واصععال د َيععم  بععيععضععهععمععا 
العي  في كل المناسعات، وتضعايعف 
التيعاور العمعثعمعر بعيعن العجعانعععيعن فعي 
المحافل الدولي  واإلق يمي . وب ي ن: نحعن 
نيمل سعياً من أجل حمعايع  العمعصعالعب 
المشترك  لع عدول العنعامعيع ، بعمعا فعيعهعا 

 .الصين والجزائر
كما يع ر الس ير ين سيادته ِلما تشهعده 
اليالقات الثنائي  المتميزة بين الع عديعن، 
من خالل تياور ي م ي وفي ال، ال سي ما 
في السنعات اتخعيعرة، حعيعث نُعالحعظ 
ت ييل اليديد معن العمعشعا يعع العُكعععرى 
ة فععي الععجععزائععر، مععن جععانععب  الععُمععنععجععز 
ا له  الشركات والمؤسسات الصيني ، ِمم 
تععيعععععيععر قعععي يععن شععسععايعع  الصععداقعع  
العطيدة، والني   الصادق  لع عصعيعن معن 
أجل المساهم  فعي العتعنعمعيع  السعريعيع  
اقتصادياً وإنسانياً، وفي كل المجاالت، 
بما فيها التي يم والثقاف  واإليال . فهعذه 
ك ها تتيب ال رص والعظعرو  العجعيعدة 
لععتععيععزيععز الصععداقعع  الععتععي تععربعع  بععيععن 

 .الدولتين منذ قديم الزمار
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وأسهب سيادة السع عيعر بعالعحعديعث يعن 
أنعا “ يم ه الُمنت ظر في الجعزائعر فعقعال: 

وص ت ال  الجزائر قعل أسععيين فق ، 
وأنا سييد جداً بمشاهدة نتائ  ومسعتععى 
اليالق  والتياور بين بع عديعنعا، ال سعي عمعا 

يعن  8732وأنهما كانا أي نا في سعنع  
إقامتهما يالق  شراك  إستراتيج  شام   
بينهما، وهي أي   مستعيات العيعالقعات 
الععدبعع عععمععاسععيعع  الصععيععنععيعع  تععجععاه الععدول 
اتخرى، مما يدل ي   اهتما  العجعانعب 
الصيني وحرصه ي   تيزيز الصعداقع  
وتعسيع مجاالت اليمل بين العجعانعععيعن، 
ومشيراً إل  أر ذل  اإليالر لعه أهعمعيع  
ً معع  ُكعرى يجي نا مستيدين ل يمل سعيعا
عل  الجزائر، لتن يذ العتععافعق العذي تععص 

إليه الرئعيعسعار الصعيعنعي والعجعزائعري، 
ودفع اليالق  اإلستراتيجي  الشام ع  إلع  

 ”.اتما  وباستمرا 
” لي ليار خعه“ كما تعق ف سيادة الس ير 

يند دو  اإليال ، مشيراً ال  أنه ي عيعب 
دو اً مهماً ل  اي  فعي تعيعزيعز العتعيعاور 
والصداق  بين الع عديعن، بعحعيعث تسعاهعم 
وسائل اإليال  في نقل الصع  الحقيقيع  
بأيين معضعيعيع  وصعديعقع ، وبعأقعال  
أصحا  الق م وبك ماتهم، فعهعم يعنعقع ععر 
آخععر الععتععطععع ات الععجععا يعع  فععي داخععل 
الصععيععن والععجععزائععر، ويسععاهععمعععر فععي 
تعععسععيععع الععتععيععا   والععتععقععا   بععيععن 

 ”.الشيعين
نعحعن “ وفي ختا  ك عمعتعه أ د  قعائعالً: 

نشجع تعادل الزيا ات اإليعالمعيع  بعيعن 
الععجععانعععععيععن، ونععديععم وسععائععل اإليععال  

الععجععزائععريعع  الععتععي تععيععر   الشععيععب 
الجزائري ي ع  الصعيعن، والعتعطعع ات 
والعضع العحعالعي فعي الصعيعن، بشعكعل 
مععضععيععي وواقععيعي، وهعذه اتيعمععال 
تععخععد  الصععداقعع  وهخععم الععتععيععاور فععي 

 ”.اليالقات بين الع دين
أنا أُقد   أيمالكعم “ وفي ختا  حديثه أكد، 

االتععحععاد الععدولععي لعع ععصععحععافععيععيععن “ فععي 
واإليالميين والُكتا  العيعر  أصعدقعاء 

، وإنني ي   وق  كععيعرة ” وُح  اء الصين
بأنكم سع  تعاص عر نشاطكم وديمكم 
و سالتكم العنعععيع ع ، فعي خعدمع  بع عديعنعا 
وشيعينا الصديقين.. وبالعنعسععع  لسع عا ة 
جمهع ي  الصين الشيعي  ولي شخصياً، 
سع  نيمل سعياً من أجل  فع مستععى 
التياور وتيزيز أواصر هعذه الصعداقع  

اف    ”.القائم  بين ب دينا بت ييالت ُمض 
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 فففدا فففةال مفففن االنفففكفففراج السفففيففف،سفففا 
 ،ل مومة الجزاهر ة لل  الفكفدف، فق ففا 

 يالمواقف الدولية  ين الدولكين
يشهد العتعا يعخ أر العيعالقعات العثعنعائعيع  
الجزائعريع  الصعيعنعيع  أنعجعزت تعطعع اً 
م حعظاً، خاص  خالل ستين يامعاً، أي 
منعذ تعأسعيعا العيعالقعات العدبع ععمعاسعيع  
بينهما، تج   ذل  العتعطعع  فعي جعمعيعع 
المجاالت، مما يجيل الصعيعن الشعريع  
االقتصادي اتول لع عجعزائعر، وهعا هعي 
سن  بيد سن  تتيمق وتعتعصع عب  كعائعز 
الععتععيععاور والععتععالحععم بععيععن الععععع ععديععن 
الصديقين، وسيح ظ التعا يعخ معحعطعات 
ذهعي  كثيرة من خالل تس سل اتحعداد 
وتيد د المعاقف والعروابع  العتعشعا كعيع  
والتياوني  بين الصين والجعزائعر يع ع  
مدى ستين سن . فقد وق ت الصيعن معنعذ 
العداي  بجانب العجعزائعر بشعأر مسعانعدة 
الثع ة التحريري  وااليترا  بالحكعم  

العجعزائعريع  سعنع    المؤقت  ل جمهعع يع 
، هذا االيترا  الذي يع ر ي يعه 3151

فععرحععات يعععععار خععالل هيععا تععه إلعع  
يععنععدمععا  3197الصععيععن فععي أكععتعععبععر 

وصععف ايععتععرا  الصععيععن بععالععحععكعععمعع  
ايععتععرا  “ الععجععزائععريعع  الععمععؤقععتعع  بععأنععه 

، ” أضخم دول  تمثل ُ بع سعكعار العيعالعم
 ً كعععيعراً   حيث أحدد االيترا  اهتمامعا

في أوساط الدب عماسي  اليالعمعيع ، وهعذا 
التأييد يَُعِرُههُ ما جاء ي   لسار الرئيعا 

إر “ قعائعال: ”  معاو تسعيعتععنعغ“ الصينعي 
 يععب الشععر  سععتععنععتععصععر يعع عع   يععب 

ال ر ، وإني يع ع  يعقعيعنا أر إخععانعنعا 
ً يع ع   الجزائريين سعيعحعصع ععر قعريعععا

 .”حريتهم
وقععد ذكععر أحععمععد تعععفععيععق الععمععدنععي فععي 

مشعا كعتعه معع ”  حعيعاة كع عائ“ مذكراته 
العفد الجزائري في هيا ته إل  الصعيعن 

الذي وصل إلع   3151سعتمعر 89في 
بكين حيث كانت تي  باتفرائ الشيععيع  
السععتععقعععععال هععذا العععفععد الععذي كععار فععي 
انتظا ه نعائعب وهيعر العخعا جعيع ، هعذا 
باإلضاف  إل  مساندة الحكعم  الصينعيع  
ل جزائر وإيمانها بالقضيع  العجعزائعريع . 
وكعمعثععال يعع ع  ذلعع  اسععتعنعكععر الععيعمععال 
الصينيعر بكل قعة معنعاو ات حعكععمع  
دي عل ال رنسي  لتقسيم الترا  العطعنعي 
الجزائري المشعتعمعل يع ع  الصعحعراء، 
ً الععيععمععال  والشععيععب   وأي ععدوا تععأيععيععداً تععامععا
الجزائري، كما أنهم آمنعا بأر الجعزائعر 
ستنتصر بعحدتها الترابعيع ، بعاإلضعافع  
إل  أر الصحاف  الصيني  كانت تعيعطعي 
ً لععحععر  الععتععحععريععر  ً خععاصععا اهععتععمععامععا
الععجععزائععريعع ، حععيععث أر هععذه اتخععيععرة 
تصععادفععت مععع مضععايعع عع  الضعع عععط 
ه  صع  الصين معن  والتهديدات المعج 
الععمععيععسععكععر الععرأسععمععالععي ويعع عع   أسععه 

 .العاليات المتحدة اتمريكي 
وبيد اإليالر ين اسعتعقعالل العجعزائعر، 

ليع شعاو “ بيث كل من الرئيا الصيني 
، و ئيا مج ا الدول  الصعيعنعي ” تشي

، بععععرقععععيععععات إلعععع  ” شععععع إر الي“ 
العه اء العجعزائعري، معيعربعيعن    ئيا

ين أحر التهاني باستقالل الجزائر، كما 
تشعن “ بيث وهير الخا جعيع  الصعيعنعي 

إل  نظيره الجزائري بعرقي  أيضعاً ”  يي
ليي مه بأر الحكععمع  الصعيعنعيع  قعر  ت 
ايترافها بالجمهع ي  الجعزائعريع  دولع ً 
مستق   . فمنذ استقالل الجزائر واصع عت 
الصين تقديم ميععنعات كعثعيعرة وسعخعيع  
لعع ععجععزائععر والععمععسععاهععمعع  فععي تععنععمععيععتععهععا 
االقتصادي  واالجتمايي ، حيث بعاد ت 
بس سال العيث  اتول  من ال ر  الطععيع  
الصيني  لعمعسعايعدة الععع عدار اإلفعريعقعيع  

 .3191ل يمل بالجزائر في أفريل
كمعا لعيعععت سعيعاسع  العرئعيعا العراحعل 
هعا ي بعمدين الدب عماسي  دو اً كعيراً 
في إقام  وتطعير اليالقات العجعزائعريع  
مععع الععيععديععد مععن دول الععيععالععم ومععنععهععا 
جمهع ي  الصين الشيعي ، ف ي سعتمععر 

وبمناسععع  انعيعقعاد معؤتعمعر  3101سن  
دول يد  االنعحعيعاه، اسعتعقعععل هععا ي 
بعمدين أكثر معن سعععيعيعن معن   سعاء 
ً لعم يسعععق لعه  الدول بحيث كعار جعمعيعا
مثيل في التا يعخ معن ذلع  العمعسعتععى. 

ترأر هعا ي بعمدين  3102وفي سن  
فععي مععقععر اتمععم الععمععتععحععدة الععجععمععيععيعع  
االستثنائي  التعي انعيعقعدت بعطع عب معنعه 
سعت لع عيعالقعات بعيعن العدول  والتعي كعر 
الُمصن ِي  مثل الصين، وت   التي تعيعيعل 
ن سها من خالل بيع مععا دهعا اتولعيع ، 
وي   صييد الصعنعايعات العثعقعيع ع  قعا  
بعمدين بسنشاء مئات العمعصعانعع والعتعي 
كار خعراء من دول المحع  االشتراكي 
والصين يساهمعر فعي بعنعائعهعا، حعيعث 
كانت العيعالقعات العجعزائعريع  معع تع ع  

 الدول جيدة ل  اي .
وبالمقابل فسر الجزائعر بعدبع ععمعاسعيعتعهعا 
الرائدة التي كار يعقععدهعا آنعذاك وهيعر 
الخا جي  يعد اليزيز بعت  يق ، لم تدخر 
جهداً من أجعل مسعايعدة الصعيعن يع ع  
استيادة مكانتها المشروي  ضمن اتمعم 
المتحدة ، وقد بدأ هذا المععقعف يعتععع عع  
في هذا الصدد ي   ضعء قرا  مؤتعمعر 

 3103ب  راد لدول يد  االنحياه يعا  
والذي ديا الدول العمعيعتعرفع  بعحعكععمع  
الصين الشيعي ، إل  تأييد تمعثعيع عهعا فعي 

 اتمم المتحدة.  
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وفي اجتماس الدو ة السادس  واليشريعن 
ل جميي  اليام  من نع عا السعنع  حعيعث 
شا كت الجعزائعر فعي مشعروس العقعرا  
الذي قد  الستعيعادة العحعقعع  الشعريعيع  
ل صين الشيعي  في اتمم المتحدة، حعيعن 
استيادت يضعيتها الدائم  في معجع عا 

 اتمن اتممي.
كما نجد أر ل جزائر والصين تطابق في 
وجععهععات الععنععظععر حعععل جععل الععمععسععائععل 

+  00الدولي ، سعاء ضمن مجعمععيع  
س دين  الصين أو في المحافل الدولي ، ُمج 
بذل  اليامل اإليديعلعجي العذي يعيعتعععر 
ً فعي العيعالقعات الصعيعنعيع   يامالً حاسما
الجزائري ، إذ يُيتعر دو ه فعي تعرسعيعخ 
هعذه العيعالقعات أقععد  معن دو  العيعامععل 
االقتصادي في حد ذاته، فهع يرجع الع  
ما يُسم   بالمعععادا العخعمعا لع عتعيعايعش 
الس مي، وهعي العمعععادا العتعي أيع عنعهعا 

فععي ”  شعععار الي“ الععزيععيععم الصععيععنععي 
، وم تم تعنيها ي   نعطعا  أوسعع 3152

في مؤتمر يد  االنعحعيعاه فعي بعانعدونعغ 
3155. 

ئ  أمععا فععي العع ععتععرة الععراهععنعع  فععقععد صععر 
الرئيا يعد اليزيز بعت  يق  فعي كع عمع  
ألقاها في ح ل استقعال أقيم فعي جعامعيع  

إر يالقاتنعا العتعي شعهعدت “ بكين قائال: 

تطع اً متميزاً خالل السنعات اتخيرة.. 
تطع اً ترجمته الشراك  اإلستعراتعيعجعيع  
التي سيأتي ب ض ها منب هذه العيعالقعات 
المتان  والكعثعافع  العجعديعرتعيعن بصعداقع  

وأضا ، أنه وبتدشين ”.  شيعينا المثالي 
ِكعن العيعالقعات  هذه المرح   الجديدة س تُم 
التي ترب  ب دينا من تحقيق ق زة نعييع  
في جميع المجاالت، تعتعيعب لعهعا تعرقعيع  
وشائ  قعي  تطعيها الثق  والعدوا ، وإر 
هذه الشراك  ستكتسي طابياً إستراتيجياً 
من حعيعث معا  سعمعاه لعهعا معن معيعالعم 
واضح ، تيكا العفا  السياسي السائعد 

 بين الجزائر والصين.

وبالِ يل، ونعحعن نعجعنعي وعمعا  اتع عاقعيع  
الشراك  اإلستراتعيعجعيع  العمعععرمع  بعيعن 
الع دين، من المؤكد أر اتجندة العجعديعدة 

بعيعن  8781-8731ل خعمعاسعي العقعاد  
الع دين الح ي ين، سعتعيعر  معزيعداً معن 
االهدها  ومزيدًا من التعافق والعتع عاهعم 
في القضعايعا اإلقع عيعمعيع  والعدولعيع  ذات 
االهتما  العمعشعتعرك، وتعيعزيعز مع ع عات 
التياور الثنائي، خاص  فعي العمعجعاالت 
الي مي  والثقافي  والسياحيع ، والعتعيعاور 
في مناحي الع عضعاء والعطعاقع  والسعكع  
الحديدي ، وهيادة التعادل التجا ي، معمعا 
سيمنب ال ائدة العافرة ل ع دين ول شيعععيعن 

 الصديقين.
،د.نبداالمر  ا ناخ،لفد: نضفو ففا 
الفف ففرع الففجففزاهففري لففالرفف فف،د الففدولففا 
لىفةف ف،ففيفيفن واإلنفالمفيفيفن والفمفك ف،، 
الففعففر، أصففدقفف،ء وُحففىفف فف،ء ،الةففيففند 
وأسففففففكفففففف،  مفففففف فففففف،ألففففففر فففففففا 
،الج،معةااإلفر قية فا مق،طعفة أدرار 
  و ا ،الفجفزاهفرد ولنفالمفا ولف،رف  
مق،الت ثق،فية وا كم،نية  شمه دوري 
نفففىففف  صففف ففف ففف،ت  فففر فففدة الشفففعففف  
الجزاهر ةد ومقدم ومش،رك فا  فرامفج 
دور ففة ثففقفف،فففيففة ورففراثففيففة  فف،إل انففة 
والكى ز و  الجزاهر يند ومك،   وملك  
 ففوسفف،هففه اإلنففالم الةففيفف ففيففة الفف فف،طففقففة 

  ،لعر ية.
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   1 0ا لففةفف فف ففة   

ها هي السنعات تمر سنع  تع عع أخعرى، 
ومسيرة الصداق  والتياور بين الجزائر 
والصين تتسع تقدماً وتزداد ُ قياً، يع ع  
أُُسِا التع عاهعم والعتععافعق فعي العمعععادا 
والر ى واتفكعا ، معن أجعل مسعتعقعععل 
وايد ل عع عديعن، يعيععد يع عيعهعمعا ويع ع  
شيعيهما باالهدها  و الرخاء و المنعافعع 
المشترك ، فعي شعتع  العمعجعاالت. إنعهعا 
مسيرة حاف   أومرت شراك  إستراتيجي  

 شام   بين الع دين.
اليع ، تعحعل العذكعرى السعتعيعن إل سعاء 
اليالقات الدب عماسي  بين الع دين، والتي 

كعانععر اتول  ديسعمعععر  87تيعد إل  
3151 . 

وبهذه المناسع  السعيعيعدة، بعاد   ئعيعسعا 
الع دين، فخامع  العرئعيعا يعععد العيعزيعز 
بعت  يق ، والرئيا الرفعيعق شعي جعيعنعغ 
بينغ، بتعادل التهاني العحعا ة، معؤكعديعن 
اليز  ي   معاص   اليمعل فعي تععطعيعد 
أواصععر الععتععيععاور وتععحععقععيععق اتهععدا  
المنشعدة، ل كسب المشترك، وفعي ظعل 
االستقرا  واالهدها  والييعش السع عمعي 
ل شيعين، ول عشري  جمياء. وأكدا اليعز  
الثابت  ي ع  مععاصع ع   العيعمعل سععيعاً  
لععتععمععتععيععن ُيععرى الععتععيععاور الععتععا يععخععيعع  
واإلستراتيجي  الشعامع ع  بعيعن الععع عديعن، 
وبذل مزيد من جهعد تعيعمعيعق العروابع   
والت اهم، مجددين الحرص العتعا  يع ع  
تععطعععيععرهععا واال تععقععاء بععهععا إلعع  أيعع عع  
المستعيات، ِلما يتط ع إليه شيعا الع ديعن 
الصديقين، لمزيد من الرفعيع  والعنعمعاء، 
حيعث تشعهعد يعالقعات العدولعتعيعن نعمععاً 
مضطرداً، في جع يتسم بالثعقع  العتعامع ، 
والتضامن ال ي ال، والتشاو  العمعنعتعظعم، 

 في مخت ف الميادين  .
وأحت االً بهذا الحعدد العكعععيعر، نعظ عمعت 
وها ة الشؤور الخا جيع  العجعزائعريع ، 
وس ا ة جمهع ي  الصين الشيعيع  لعدى 

الجزائر ح ل  اسعتعقعععال 
بععهععيعع ، فععي الععمععركععز 
الععدولععي لعع ععمععؤتععمععرات، 
 بالياصم  الجزائر،.

وقد تشعرفعت شعخعصعيعاً 
بحضع  فيعالعيعات هعذه 
الععمععنععاسععععع  الععيععظععيععمعع ، 
ثاِلً ل  رس الجعزائعري  ُمم 
لععععالتععععحععععاد الععععدولععععي 
لععع ععععصععععحعععع ععععايععععيععععن و 
اإليالميعيعن و العُكعت عا  
الععععيعععععر  أصعععععدقعععععاء 
سوُحععع ععع عععاء  الصعععيعععن، 
وذل  بديعة كريم  معن 
سيادة س ير جمعهعع يع  
الصعيععن الشععيععععيعع  لععدى 

لعي لعيعار “ ب دي، سيادة الرفيق المكر   
 ”.خه

وفعي أجعععاء بععهععيععجع   ائععيعع ، تععجععانععا 
خاللها الحضع  الُمعكعثعف، جعزائعريعيعن 
وصععيععنععيععيععن، سععيععاسععيععيععن ووععقععافععيععيععن 
واقتصاديين، تقاسمت مالمب السيادة و 
السرو  بابتسامات با هة ومتج ي  ي   
مالمحهم، وشا كهم االحت عال ضعيعع  
كثيرور معن سع عراء العدول والعهعيعئعات  
والمنظمات دولي  الميتمعدة بعالعجعزائعر، 
وممعثع عع اتسعرة اإليعالمعيع  العمعحع عيع   
والدولي . الجميع حضر لديم اليعالقعات 
الجزائري  الصيني  التا يخي  المتمعيعزة، 
الععمععنععطعع ععقعع  نععحععع مععزيععد مععن الععتععيععزيععز 

 والتعطيد.
لقد كار ل ك م  الهام  التي ألقاها سعيعادة 
الس ير لي ليار خه ب    يربي  فصيعحع  
ً لعدى  ُمَ ت تِحاً بها الح ل ، صدى يعمعيعقعا
الحضع  الكعير الذي اكتظت بعه قعايع  

 المؤتمرات .
، وهعع ” لعي لعيعار خعه“ تطر  الرفيعق 

الذي تم تييينه منذ نيف وأسععععس فعقع ، 

ً فععع  الععيععادة  سعع ععيععراً جععديععداً معع عععضععا
لععجععمععهععع يعع  الصععيععن الشععيعععععيعع ، لععدى 
الجمهع يع  العجعزائعريع  العديعمعقعراطعيع  
ً لسعيعادة السع عيعر السعابعق  الشيعي ، خ  ا

، إلعع  أهععم ” يععانععغ غعععانعع ععيععع“ الععرفععيععق 
محطات المسيعرة العتعا يعخعيع  العزاهعرة 
والثري  باالنجاهات بين ب ديعنعا، ومعنعهعا 
الديم الصيني لع عجعزائعر إب عار نضعالعهعا 
ضععد االسععتععيععمععا  العع ععرنسععي العع ععاشععم، 
وايترا  الصين بالحكعم  الجعزائعريع  

، حعيعث  كعانعت 3151العمعؤقعتع  سعنع  
الصين أول دولع  غعيعر يعربعيع  تعععاد  
بذل ، وهع ن عا العيعا  العذي أقعا  فعيعه 
الع دار اليالقات الدب عماسيع  ، وتع عععيع  
الصين لط ب الجزائر المسايدة الطععيع  
معاشرة بيد االستقالل، حيث انتق ت إل  
الجزائر أول بيث  صيني  طعي ، وكانعت 
اتول  فعي إفعريعقعيعا أيضعاً، كعمعا ذك عر 
سيادة الس ير بأهم اإلنجاهات الصيعنعيع  
 في الجزائر، في الي  ديد من المجاالت، 
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ومنها الصناي  ، الثقاف  ، العتعكععيعن و 
التي يم ، االتصعاالت ومشعا يعع الععُعن ع  

 التحي  وغيرها ..
ت سععيععادة السعع ععيععر العع ععرصعع   ولععم يعع ععع 
ل عشعادة بعالعمعسعانعدة العدائعمع  لع ععع عديعن 
لعيضهما العععيع ، معنعذ همعن العكع عائ 
الثع ي ضد قعى الظ م من أجل الح اظ 
ي   السيادة العطعنعيع  لعكع عيعهعمعا. وأكعد 
أيضاً، أر الصعيعن سعتعععقع  تعذكعر دو  
الجزائر الكعععيعر فعي سعععيعل اسعتعرجعاس 
الصين لجميع حقعقها العمعهعضععمع ، و 
لمقيدها الشريعي فعي اتمعم العمعتعحعدة، 
حعيعث يعرفععت العالئععحع  العتعي قعدمععتعهععا 

لصعالعب الصعيعن  3103الجزائر سعنع  
 . تأييداً واسياً من قِعل الدول الصديق 

كما أكد سيادته أنه بالتياور القائم يع ع  
الععكععسععب والعع عععه الععمععشععتععرك، حععق ععقععت 
اليالقات الصعيعنعيع  العجعزائعريع  وعمعا اً 
وافرة، ِلما ييعد ب عائد مع عمععسع  يع ع  
الع دين والشيعين، وأنه خالل السعنععات 
القادم  أمامهما أفا   حع  لعذل العمعزيعد 
معن العجعهععد سععيعا، ومعن الضعرو ي 
متابي  تن يذ بيعار قعمع  بعكعيعن لعمعنعتعدى 
التياور الصيني اإلفريقي ودفعع يعجع ع  
التياور في إطا  العحعزا  و العطعريعق، 

تحدونا وق   اسخ  “وختم سيادته قائالً: 
وتط يات بأر نيعمعل سععيعا يع ع  بعنعاء 
مععجععتععمععع مصععيععر مشععتععرك لعع ععصععيععن 
والجزائر، والمساهم  في بعنعاء مصعيعر 
مشترك  ل صين وإفريعقعيعا وحعتع  لعكعل 

 .”العشري 
من جانعه، كانعت كع عمع  معيعالعي وهيعر 
الشؤور الخا جيع  العجعزائعريع ، السعيعد 
يعد القاد  مساهل، متجانس  معع كع عمع  
سععيععادة السعع ععيععر، وتصععب فععي االتععجععاه 
ن سه، معرهاً الجانب الحافل والعمعمعتعاه 
لمسا  اليالقات التا يخي  بين العع عديعن، 
و أهععدافععهععمععا الععمععتعععافععقعع  الععرامععيعع  إلعع  

 .المستقعل اتفضل واتنجع
كما أوضب ميالي العهير أر العجعزائعر 
والصين يشتركار في الكثير من الر ى 
واتفكا ، خاص  فكرة تعحعقعيعق معععادا 
التيايش الس مي لع عععشعريع  العتعي تعديعع 
إليها الصين، وهي تتعافعق معع معععاد ة 
الجزائر الدايعيع  لع عيعيعش معيعا بسعال ، 
ومشرويها الذي تعنتعه اتمعم العمعتعحعدة 

ايتعا اً من هذه  –مايع  39بايتماد يع  
يععمعاً ”    –، واالحت ال بعه 8731السن  

 .”دولياً ل ييش مياً في سال 
تعاصل الح ل بعتعدشعيعن إصعدا  طعابعع 
بريدي مخ داً لهده الذكرى، معع تععقعيعع 
ووضععع الععخععاتععم اتول لعع ععصععدا  مععن 
ميعالعي الععهيعر يعععد العقعاد  مسعاهعل، 
ووهيععرة العععععريععد السععيععدة هععدى إيععمععار 
فريعر، وقعد أيعربعت معديعرة العطعابعع 
العريدي أر بريد الجزائر يرافق مسيعرة 

اليالقات المثاليع  لع ععع عديعن الصعديعقعيعن 
بسصدا ه لس س   من الطعابع العععريعديع  
يع عع  مععر السععنعيععن الععمعاضععيع ، معخعع ععدة 
لععمععخععتعع ععف الععمععنععاسعععععات، واتحععداد 

 . المشترك  ل ع دين
واختتم ح ل االسعتعقعععال بعمعأدبع  يشعاء 
ي   شر  الجمع العحعضعع ، فعي جعع 
ه فرئ وسعيعادة وابعتعهعاج، وتع عا ل  ييم 

بمستقعل أفضل ل يالقات العثعنعائعيع  بعيعن 
 .الع دين و ل عشري 
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 مفففوقففف  الةفففيفففن  فففعفففيفففو  نفففر فففيفففة ـ
 قى : أنض،ء الفلفيفئفة اإلدار فة لفرا فدفة 

 أصدق،ء الةين فا الجزاهر:
كععم نععحععن سععيععداء هععذه اتيععا  لعع حععتعع ععاء 
بستيني  اليالقات العجعزائعريع  الصعيعنعيع ، 
التي شعهعدت معراحعل الفعتع  وغعايع  فعي 
اإلوما ، يعؤش عر يع عيعهعا تعا يعخ الععع عديعن 
ععععع عععععيععععع عععععيعععععن.  الصعععععديعععععقعععععيعععععن والعععععح 
إنها أح   العذكعريعات العتعي تُسعتعيعاد فعي 
واحدة من أيظعم العمعنعاسعععات، نُسعجع  عهعا 
بأحر  من ذهب فعي صع عحعات حعيعاتعنعا 
وتا يخنا، وبها نرسم خط  جديدة ونعقعع 
ميثاقاً ص  داً لمععاصع ع  مسعيعرة الصعداقع  

ة.  واتخع 
 ابعطع  أصعدقعاء “ فنحن النعاشعطععر فعي 

الععتععي تععيععمععل تععحععت إشععرا  ”  الصععيععن
جميي  س راء بعال حعدود العثعقعافعيع  فعي “ 

، تنعسعجعم وتعتعمعاهع  وتعتعيعاور ” الجزائر
وتنس ق وتتصاد  وتتحعالعف معع  فعيعقعنعا 

اإلتحاد الدولي ل صحافيين واإليالمييعن “ 
والععُكععتععا  الععيععر  أصععدقععاء وُحعع عع ععاء 

، بخاص  بعيعد انضعمعا  أيضعاء ” الصين
الجميي  في يضعيع  جعمعايعيع  الع  هعذا 

الكعير والعايد، والُمنت ظر منعه ”  االتحاد“ 
معاص   النجائ ي   أي ع  العمعسعتععيعات 
وأ قاها، ب يع  تعيعزيعز  وابع  الصعداقع  
اليربعيع  الصعيعنعيع  العتعي تعزداد صعالبع  

 وانتياشاً يعماً بيد يع .
إر الهد  اتساسي لعرابعطعتعنعا هعع ديعم 
المها  النعععيع ع  والسعامعيع  لع عتعحعالعف معع 
الصين، ال سي ما بجهععد اإلتعحعاد العدولعي 
ل صحافيين واإليالميين والكت ا  اليعر  
أصدقاء وُح    اء الصعيعن، والعيعمعل يع ع  
تطعيق معادئه وأهعدافعه، وتععسعيعع  قعاس 
تععععاجعععده فعععي  بععععس العععيعععالعععم ويععع ععع  
الخصعص في العس  اليربي، والسعيعي 
من أجعل ديعم ونشعر وتشعجعيعع تعيعزيعز 
أواصر الصداق  الجزائري  واليربيع  معع 
جمهع ي  الصين الشيعي ، العتعي تعنعتعهع  
سياس  الربب المشترك والتيايش الس عمعي 
ة  ل جميع، ونشر أواصر العمعحععع  واتخعع 
والسععال  والععمععصععيععر العععاحععد والسعع ععمععي 

معععاد ة “ والمعشعتعرك لع عععشعريع ، ونشعر 
 ، التي ستيم  ل ي   ”الح زا  والط ري  ق

 00الككمة نى  الة  ة 



   0 0ا لففةفف فف ففة 
 

 

جععذ  شععيععع  ودول الععيععالععم لعع ععتععنععمععيعع  
االقععتععصععاديعع ، والععتعععععادالت الععتععجععا يعع  
الُمستدام ، وذات المن ي  المتعادل ، لخ عق 
يالم جديد وس مي يتمحع  ي   إنسعانعيع  

 اإلنسار .
خععالل السععنعععات الععمععاضععيعع  شععا كععُت 
وساهمُت ونظمُت جميعيعتعنعا العيعديعد معن 
النشاطات الهادف ، التي تساهم في تقريب 
المسافات بين ب دينا العجعزائعر والصعيعن، 
وتنيش العتعععادالت العثعقعافعيع  والسعيعاحعيع  

 والميرفي .
وبععهععذه الععمععنععاسععععع  نسععرد بععيعع  تعع عع  
النشاطات، بعاخعتعصعا ، معرفعقع  بصعع  

 تذكا ي :
  نجحت الرابط  في نسع  يعالقع  جعيعدة 
ه باستمرا  معع سع عا ة جعمعهعع يع   تتيز 
الصين الشيعي  لدى الجزائر، والمساهم  
في مشا كات يديدة ل قاءات نظ عمعت فعي 

مععقععر السعع ععا ة الصععيععنععيعع ، 
خععالل الععمععسععابععقععات الععتععي 
أقامتها السع عا ة بعالعتعيعاور 
معععععع إذايععععع  الصعععععيعععععن 

، وإذايععع  CRIالعععدولعععيععع 
الجزائر، وأخرى بالتيعاور 

” الشعععيعععب“ معععع جعععريعععدة 
اليعمي  الجعزائعريع ، خعالل 
السعععنععععات العععمعععاضعععيعععات: 

8770-8771-8737-
8731. 

   اليالق  الجيدة معع إذايع  
ومج    CRIالصين الدولي 

، من خعالل ” الصين اليع “ 
العععمعععتعععابعععيععع  والعععتععععاصعععل 
الدائمعيعن والعمعشعا كع  فعي 
الع عيععالعيعات العمععنعظعمعع  مععن 
طععععرفععععهععععمععععا، وحضععععع  
العع ععقععاءات الععُمععقععامعع  فععي 
الس ا ة الصينعيع  معن قِعععل 
وفععديععهععمععا الععزائععريععن العع  
الععجععزائععر فععي السععنعععات 

 المنصرم .
 عع تععنععظععيععم الععيععديععد مععن 
الععععمععععيععععا   لعععع ععععصععععع  
والعععطععععابعععع والعععععععطعععاقعععات 
العريدي  التي تعره العتعراد 
والعععثعععقعععافععع  والعععحعععضعععا ة 
الصيني  اليعريعقع  فعي دو  
ومراكز العثعقعافع  والشعععا  

هنا بمقاطيع  و قع ع  يعاصعمع  العجعنعع  
الشععرقععي الععجععزائععري وفععي الععيععديععد مععن 

 المقاطيات الجزائري .
 عع  تععحععريععر الععكععثععيععر مععن الععمععنععشععع ات 
والمقاالت في الجرائد المعحع عيع  والعيعديعد 
من المعاقعع والصع عحعات االلعكعتعرونعيع ، 

الصعيعن ” ومنها المعقع المتمي عز والعزاهعر
 ”.بييعر يربي 

 عع تععنععظععيععم مسععابععقععات فععي إطععا  تععثععمععيععن 
اليالقات الجزائري  الصينيع  العمعتعمعيعزة، 

الجعزائعر والصعيعن “ ومن أبرهها مسابق  
، حععيععث كععانععت ” نععحععع مسععتععقعععععل مشععر 

 8731طعععععيععتععهععا اتولعع  فععي ديسععمعععععر
إلقعامع  العيعالقعات  55بمناسع  العذكعرى 

الدبع ععمعاسعيع  بعيعن الععع عديعن، إذ ُيعرفعت 
مشا ك  واسعيع  معن الشعععا  والعُطعال  
الجزائريين، وساهمت في تعقعديعم بعيع  
جعائزها س ا ة الصعيعن لعدى العجعزائعر، 
وقد نُظ مت احعتع عالعيع  كعععيعرة لع عمعنعاسععع  
وتس يم الجعائز ي ع  الع عائعزيعن، معرفعقع  

ب ياليات وقافي   ائعيع  حضعرهعا سعيعادة 
المستشا  العثعقعافعي لعدى سع عا ة الصعيعن 

” صعخعر شعي يعع ور“ بالجزائعر السعيعد 
ً مععع مععرافععقععيععن إوععنععيععن لععه، حععيععث  سعععيععا
خصص لهم حينعهعا اسعتعقعععال  سعمعي و 
ً بعيعرو  فع عكع عع يع   شيعي حا ، مرفقا
وفروسي  تعره يراق  تقاليد المنطق . كما 
ً معمعيعزاً  ً سعيعاحعيعا ُخِصص  لهعم بعرنعامعجعا
فعا من خالله ي   المنطعقع  وبعيع   تير 
 مععيععالععمععهععا السععيععاحععيعع  لععمععدة وععالوعع  أيععا .

تعم تعنعظعيعم ”  االتحاد الدولي“ بديم من   –
الجزائر والصين نحع مسعتعقعععل “ مسابق  
فععي طعععععيععتععهععا الععثععانععيعع  فععي ”  مشععر 
، بمناسع  ستيني  اليالقعات 8731ديسمعر

الدب عماسي  بعيعن الععع عديعن، وسعع  يعتعم 
تحديد معيعد حع عل تسع عيعم العجععائعز فعي 

 أقر  افجال.
  تم تأسيا جميي  وعقعافعيع  مسعتعقع ع  يعن 

جعمعيعيع  معرافع  “ مجمععيعتعنعا بعتعسعمعيع  
، من طر  معجعمععيع  كععاد  ” الصداق 

دا  الععثععقععافعع  لععمععديععنعع  “ 
، أسندت  ئعاسعتعهعا ” و ق  

لععنععائععب  ئععيععا فععريععنععا 
الجزائري االتحادي، وهي 
تسععمععيعع  تععنععسععب لععمععجعع عع  

الععتععي ”  مععرافعع  الصععداقعع “ 
تصععد هععا بشععكععل غععيعععر 
دو ي إذايعععع  الصععععيععععن 

، وذلع  كععر CRIالدولي 
مجمعيتنا كعانعت العمعزود 
العحيد لدا  الثقاف  ب عيعشعر 
مععجععالت مععن كععل إصععدا  

 لهذه المج  .
*نففبففد الففقفف،در خففىففيففه: 
رهفففيفففس ففففرع االرففف ففف،د 
الففدولففا لففىففةفف فف،فففيففيففن 
واإلنففالمففيففيففن والففُمففكفف،، 
العر، أصفدقف،ء وُحفىف ف،ء 
 –الةففيففن فففا الففجففزاهففر 

 وال ففففففففة ورقففففففففىففففففففة.
ـ أنض،ء الفلفيفئفة اإلدارة 
لىفرا فدفة )االرف ف،د فيفني: 
مراد  ن نفيفسف د حفمفيفد 
 ففمففيففراتد نففىففا قفف ففدو د 
 فو فمففعفة  فقففاد ففف،طفمففة 
مىزيد نبد المر   خف،لفدد 
ن،دل مةد ،يد مسفعفود 
لفففو سفففاد مففف فففمفففد  فففن 
الفف ففبففيفف د نففبففد الففر ا  

 مقدم.
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ست  يقعد تعمعر يع ع  إ سعاء العيعالقعات 
الدب عماسي  الجعزائعريع  الصعيعنعيع ، تعمعر 
تا ك  بصمات خالدة، تج  ت فعي تعقعا   
متميز بين الع دين سياسياً واقتصادياً، معع 
اليديد من االنجعاهات العرائعدة فعي شعتع  
المجاالت، أومرت فعائدا جم   ل طعرفعيعن، 

 سيعق  التا يخ شاهداً ي يها.
من وما  جعدة العيعالقعات بعيعن العجعزائعر 
والصين تضاي ت العتعععادالت العتعجعا يع  
والي مي  والثقافي  وغعيعرهعا، فعقعد كعانعت 
هيا تي اتول  إلع  جعمعهعع يع  الصعيعن 
الشيعي  التي تعزامعنعت معع هعذه العذكعرى 

، بععمععثععابعع  8731السععتععيععنععيعع  خععالل يععا  
المقد م  المختصرة لكتا  كععيعر تعحع عزك 
ً أو  ي   قراءته مهما است ر  منع  وقعتعا
مهما كار حجم الكتا . لقد كانت هيا تي 
ال  الصين في إطا  تعد يعب خعاص فعي 
مجمعي  من المعاضيع لع عدول العنعامعيع ، 
لكنها كانت ُم يعمع  بعزخعم وعقعافعي وفعنعي 
ً ويعريعقعاً  وسياحي كعير، تر ب داً يظيمعا
في حضا ته وتا يخعه معثعل الصعيعن، ال 
يمكن أر تجد فيعه فععاصعالً بعيعن العثعقعافع  
ومخت ف الي ع  والمجاالت اتخرى، بعل 
إن  ستالحظ أر خ ف كل نعجعائ وخع عف 
كل إنجاه بُيدا  وقافيعا  وسع ععكعا  حضعا يعا  
ممتدا  من التا يخ الصيني، حيث تتأكد أر 
الصععيععن الععيععع  لععيععسععت انعععععيععاوععا  جععديععدا  
من عصعال ، بعل هعي امعتعداد لعحعضعا ة لعم 
تنقطع فعي اتصعل، وهعذا يعتعرجعمعه كعل 
المعاطنين الصينيين الذين تيام نعا معيعهعم 
من يام  النار وكذا العنُعخعب والعكععاد ، 

 الذين أطروا يم نا التد يعي.

وبحكم يم ي كرئيا مكعتعب فعي تعرقعيع  
المهن ال ني  في قطاس السياح  والصناي  
التق يدي ، فسني كنت محظعظاً باالنضعمعا  
إلعع  العع عععج الععتععد يعععععي حعععل معععضعععس 
تكنعلعجيا الخز  الصيني، حيعث يشعنعا 
ذل  التناغم اليظيم بين الجعانب العتعقعنعيع  
في الخز  من جه  واليعمعق العتعا يعخعي 

 الحضا ي الصيني من جه  أخرى.
وبهذه المناسع  لقد كانت  ح تي معععاشعرة 
إل  مقاطي  جيانع عشعي، حعيعث العتعحعقعُت 
بك ي  جعيعانع عشعي لع عد اسعات اتجعنعععيع ، 
وبععريععايعع  وها ة الععتععجععا ة لععجععمععهععع يعع  

 الصين الشيعي .
ال أ يد أر أحم  كم ميي الت اصيل الدقيعقع  
والمتخصص ، فقد ال تيني الكعثعيعر لعكعم، 
لكن ولكل القعراء العيعر  العذيعن أتعقعاسعم 
ميهم النظرة والخ  ي  العتعصعع يع  لعععالد 
الصين الصديق  لكل العالد اليربي ، فعهعي 
ال تمثل فق  ب داً بييداً ج رافياً، وإر كعار 
هذا هع االنطعاس اليا ، فأنا ينعد يععدتعي 
كنت أماهئ بي  اتصدقاء قعائعالً لعهعم، 
حت   سعل اإلسعال  اتيعظعم صع ع    
يع عيععه وسع ععم الععذي طععيععت لعه مسعافععات 

أط ععا العيع عم و لعع “ قال:   ي يتعرها بييدة
تشعيعر إلع  ”  ولعع“ ، وكع عمع  ” في الصين

أقص  مكار يصل إليه خعيعالع ، ولعكعنعهعا 
ً أيضعاً  ً خعاصعا بعرغعم ذلع  تعمعثعل يعالعمعا
ومستقالً نتاج الخصعصي  الديمعغرافعيع  
لعععععالد الصععيععن، كشععيععب يععقععا   تععيععداده 
الم يا  ونصف الم يا  نسم ، وما حققعتعه 
الصين من إنجاهات إقعتعصعاديع  كعععيعرة، 
بخاص  فيما تم إنجعاهه خعالل ات بعيعيعن 
سن  الماضي  بيد تطعيق سياس  اإلصالئ 

، ومعا يعرفعتعه 3101واالن تائ منذ سن  
الصععيععن مععن مععراحععل مععخععتعع عع عع  أسععسععت 
ً يُعيعر   ً خعاصعا بدو ها منهجاً اقتصعاديعا
افر بععاالشععتععراكععيعع  ذات الععخععصععائععص 

 الصيني .
ف قد بدأ الصعيعنعيععر العيعمعل فعي ظعرو  
صيعع  كعانعت ات يعا  الع عقعيعرة تشعكعل 
الصع ة اتول  ل حياة، ولكن ب ضل تع ع  
الجعهععد والعيعمعل العمعتععاصعل تعجعاوهت 
الصين افر معراحعل كعععيعرةُ فعي الععُعن ع  
التحتي ، وهي في هذا اليعقعد العرابعع بعيعد 
ً جعديعدةً  اإلصالئ واإلن تائ تيانُق أهعدافعا
تتي ق بحياة الرفاهي  والحق في اقعتعطعا  
ومراِت االقتصاد الناجب، بل إنهعا تعطعمعب 
تر تقعد ف س   تنعمععيع  خعاصع  وتعيعمعل 
ي   تسعيقها ل دول اليربي  واإلفعريعقعيع ، 
وهذا ما وق ُت ي يه في كثيرا من الجعهععد 
الصععيععنععيعع  خععاصعع ً اإليععالمععيعع  وحععتعع  
االقتصادي  والسيعاسعيع . و ِمعن ضعمعنعهعا 
الدو ة التكعينيع  العتعي كعنعت معحعظععظعاً 
بالمشا ك  فيها ضمن وفدا ش ِمل  مجمعي ً 
ثُِل أَكث ر  من يشرين دول ا من معخعتع عف  تُم 
القا ات أغ عها من الدول الناميع  خعاصع  

 من القا ة اتمريكي ، وآسيا وإفريقيا.
أيضععا مععع   كععمععا تععزامععنععت هععذه الععدو ة
  8731  -8731الععذكععرى الععخععامسعع  س

إليالر معاد ة الحزا  والطريق الععايعدة 
التي أط قها الرئيا الصعيعنعي شعي جعيعن 
ً بعطعريعق  بينغ، والتي كانت تير  سابعقعا
الحرير، حيث كانت لعنعا قعراءة فعي هعذه 
الععمعععععاد ة ومععا تععحععمعع ععه مععن مععنععافععع 
القتصاديات الصين وباقي الدول تجعا يعاً 
واقتصادياً، وكل ذل  يترجم ميالم  منعهع ا 
اقتصاديا م اير يمكعن أر يُعحعق عق بعدائعل 
هععععامعععع  فععععي الععععيععععالقععععات الععععدولععععيعععع  

والسععيععاسععيعع ، بععرغععم أنععه   االقععتععصععاديعع 
مرهعر بمدى إيجابي  الكثعيعر معن العدول 
النامي ، وقد تها يع ع  تعحعقعيعق مسعتععى 
معتععقععد  مععن الععتععيعاور الصععيععنععي الععيععربععي 

 والصيني اإلفريقي ي   الخصعص.
ايتقد أر يظم  الصين ليست ناتج  يعن 
نزي  هيمن  أو سيطرة، وإر كار هذا في 
وقاف  الدول  الحديعثع  لعيعا أمعراً ُمعيعيعععاً، 
ولععكععن يععظععمعع  الصععيععن االقععتععصععاديعع  
والسياسي  هي امتداد لعيعظعمع  حضعا يع  
بعيديها الثقافي والي معي وانعيعكعاسعاتعهعمعا 

 االجتمايي  والس عكي .
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إذا أ دُت أر يععكعععر هععنععاك معع ععخععصععاً 
النطعايي كعمععاطعن يعربعي ومعن دولع  
نامي  كالجزائر، ها  الصعيعن فعي  حع ع  
قصيرة دامت شهرين، مقا ن  معع حعجعم 
عصعه فعي إنعطعععاس  دول  الصين، فسني ألخ 
يا  وهع اإلحسار باليثع  ي   النمعذج 
القدوة نحع الصيعد االقتصادي خعاصع ، 
ولكن فعي الععقعت نع عسعه العُمعَسعت ع  عاد معن 
صععيعععد الصععيععن الععنععاتعع  يععن الععنععجععائ 
االقتصادي والسياسي الحقيقي هعع أيضعا 
بطيم نجائا وقافي، حيث يتحقق العتععاهر 
ل  رد والمجتمع، وتتحعقعق العخعصععصعيع  
مع االن تائ وتتثعت الهعي  الععطعنعيع  معع 
اليالمي  والتيايش الس مي المتناغعم، معمعا 
يجيل هذا النجائ الذي ان ردت به الصين 
نمعذجاً خاصاً بها يسعتعحعق اإلقعتعداء معن 

 .باقي الدول
فعالرغم من القد ة ي   االستقاللي  العتعي 
يمنحها االقتصاد الصيني ل صعيعنعيعيعن، ال 
سيما الحجم الكثيف لعالتصعال العداخع عي، 
والُمشع ع باتيمال العيني  الداخ ي ، إال أر 

السعع عععك   ذلعع  لععم يععقعع  يعع عع  جععذوة
الحضا ي والثقافي في استكشا  افخعر 
بكل احترا ، وتقعالً ل تنعس اإلنساني، فعقعد 
ً فععي سعع عععك ُمععد ِ ب ععن ععا  ععِ ععيععا لععمععسععت ذلعع  ج 
العروفسع  الصينعي، كعمعا الحعظعتعه فعي 
س عك ذل  الط عل الصعيعنعي حعيعن ي عراك 
فععيععحععاول مععن خععالل بععيعع  الععُجععمععل 
اإلنععجعع ععيععزيعع  أر يُععيععع ععر لعع  يععن قععد تععه 
و غعته في التعاصل بكل حب وإنسعانعيع  
مي ، وهذه صع ة وقافي  المي  تسعتعحعق 

 .أر ي تخر بها الصينيعر
كما أر إد اك الصين لحجعم 
االقتصعاديعات اتخعرى فعي 
الععيععالععم، ومععا تععتععطعع عععععه مععن 
معنععافسعع  فععي العمععيعع ععمععاتععيعع  
والتكنعلعجيا وكل التقعنعيعات 
الحديثع ، بعمعا فعيعهعا العذكعاء 
عا يعن  االصطنايي، لم يُثَعنِعه 
بدل جعهععد أكعععر معن أجعل 
تثمين مع وواتعهعا العثعقعافعيع  
المادي  وغيعر العمعاديع . فعال 
يمكن أر أنس  ت   الصع ة 
العرائععيع  العتععي يشععتعهععا فععي 
قعطعاس الععخعز  فعي معديعنعع  
السيرامي  ويعاصعمعتعه فعي 
العععيعععالعععم، إنعععهعععا معععديعععنععع  

، حيث تعتعمعيعز ” جين دتشن“

ا  منذ آال  السنين، والخعز  معنعذ  بال خ 
سععنعع ، فععتععجععد فععيععهععا  3077أكععثععر مععن 

مجمعي  مؤسسات تجمع فنيين معاهعريعن 
ً يعظعيعمعاً  في الخز  والزخرف  ومعتعحع عا

 .”متحف جين دتشن ل سيرامي “مثل 
ج  هعذا العقعطعاس  والمدهعش فِعيعالً أر يُعت عع 
بجامي  دولي  ل سيراميع  لعيعجعتعمعع الع عن 
والتكعنععلععجعيعا والعثعقعافع ، فعيعزدهعر هعذا 
القطاس من خالل تثمين  صيده التا يخي 
بعالععمععتععحعف، ويععزدهععر بعامععتععزاج اإلبععداس 
اليالمي في الجامي  الدولي ، وهعع نعجعائ 

 ً  .وقافي أيضا
لم تعكعن لعدي تعجعربع  سعابعقع  بعالعمعطعععخ 
س  الصيني، لكنه أصيل ولعه تعمعي عز وتعنعع 
يتماش  ويُشعه التمي ز اليمراني والمناخي 
والعيئي لع عصعيعن، ولعه بعيع  العِمعيعزات 
االن رادي  في بي  العتعقعالعيعد، كعالعمعائعدة 
الجمايي  ي   سعيعل العِمعثعال، معمعا هاده 
جماالً الحظته خالل تنقالتي العاسي  فعي 
مخت ف المناطعق الصعيعنعيع ، حعيعث تعجعد 
كثيراً من الطقعر المتناسق ، واتهم معن 
كل ذل  هع اإلحسار بالثعقعافع  الصعحعيع  
ل مطعخ الصيني الذي ييكا بُيعداً وعقعافعيعاً 
وِي مياً ي متد ي ع  معدى العتعا يعخ أصعالع ً 
ً بعالعطعب  وخصعصيع ، يعت عصعل يضععيعا
العتعقع عيعدي الصعيععنعي، العذي اسعتعطعاس أر 
يؤسا ليالمه وأس عبعه العخعاص معركعزاً 
ً بعرغعم تعقعد  العطعب  ومكان  هام  يالميعا

 .الحديث
كما استمتيت في هيا تي لشعركع  إنعتعاج 
الشاي بير  شيق لتقاليد الزواج، العذي 
يادة ما يكعر حاضراً بقعة في مثعل هعذه 
المناسعات، وكل ذل  يُيطي العَُيد  الثقافعي 
حضع ه الدائم في أي يمل وأي إنعجعاه. 

وال يععمععكععنععنععي أبععداً أر أخعع ععي فععخععا ي 
وايتزاهي باست ادة بع عدي العجعزائعر معن 
تجا   الصين في شت  المجاالت، ومعن 
أبرهها مجال الثقاف  الذي يُعلعيعه الععع عدار 
أهمي  بال  ، وي سييار لعتععسعيعع العتعيعاور 
والتعادل فيه وفي غيره من العحعقععل معنعذ 

 .سنعات كثيرة
وأخععيععراً، ومععن أهععم مععا شععد  انععتعععععاهععي 
باإلضاف  إل  ما قد مته باختعصعا  شعديعد، 
هع نمعذج معن شععاهعد يع ع  العحعضعع  
الدائم ل حا العثعقعافعي فعي شعتع  معنعاحعي 
الحياة واتيمال، ومنه النجائ العاهر فعي 
التسيير الحعضعري لع عمعدر، وهعع نعجعائ 
يعاكب متط عات التنمي  المستدام . فحيعن 

 غم كل ذل  النشعاط االقعتعصعادي  –تجد 
هناك جهعد كعيرة في الُمدُر الصينعيع ،   –

ويناي  خعاصع  لع عمعسعاحعات العخعضعراء 
بجمال ونظاف  كعيريعن يعجعزت يعنعهعمعا 
الكثير من الدول النعامعيع ، و غعم الع عر  
الشععاسععع فععي الععظععرو  والععمععيععطععيععات 
الديمعغرافي  منها تعحعديعداً، وهعع نعجعائ 
ً يع ع  أر جعمعهعع يع   أ اه مؤشراً دامع عا
الصين الشيعي  ُمقع   ي ع  شع عل معكعانع  
يالي  في المستقعل ي ع  مسعتععى العيعالعم 
الجديعد، وهعع طعمععئ مسعتعحعق خعاصع  
يندما نقرأ العكعثعيعر معن العمعقعاالت العتعي 
تععتععحععدد يععن قععرر العع ععكععرة والصععنععايعع  
الثقافي  بيد قرني الميسكرات السعيعاسعيع  
والتكتالت االقتصادي ، وكل ذلع  يعرجعع 
إل  اإلدا ة الحكيم  ل عالد بيناي  وتعجيعه 
وحد  من لدر الحز  الشيعيي الصيني 
بقيادة  شيدة تمينه اليا  والعرئعيعا شعي 

 . جينغ بينغ المحتر 
مفف ففمففدا ففناالفف ففبففيفف : لفف،رفف  مففن ، 

،الفففجفففزاهفففر ففففا مفففجففف،ل 
السفففيففف،حفففة والةففف ففف،نفففة 
الففكففقففىففيففد ففةد ونضففو فففا 
ال رع الفجفزاهفري لفالرف ف،د 
الفففدولفففا لفففىفففةففف ففف،ففففيفففيفففن 
واإلنففالمفففيفففيفففن والفففُمفففكففف،، 
العر، أصفدقف،ء )وُحفىاف اف،ءي 
،الةففيففن. رهففيففس مففمففكفف  
ررقية الة ،نة الفكفقفىفيفد فة 
 مد ر فة السفيف،حفةد نضفو 
فففا الففجففمففعففيففة الففجففزاهففر ففة 
لىكراث والبفيفئفة ورف فسفيفن 
الففمفف فف،طففق الةفف ففراو ففةد 
ونضفففو ففففا الفففجفففمفففعفففيفففة 
الفففجفففزاهفففر فففة لفففىفففكفففونفففيفففة 

  والك مية اال كم،نية.

 06ركمة الم شور نى  الة  ة 
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، 8731ذات يع  من شعهعر أكعتععبعر يعا  
إلقعامع  العيعالقعات  55وبمناسع  العذكعرى 

الدب عماسي  الجزائري  الصينعيع ، كعنعت قعد 
كتعت ين ذكرياتي ويعمياتي كمهندس  فعي 

الصعيعنعيع ،  سZTE ”  هاد تعي إي“ شرك  
 8773التي تستثمر في الجزائر منذ يا  س

، بُعع ععيعع  الععنععهععع  بععقععطععاس االتصععاالت 
والتكنعلعجيعات العحعديعثع ، العتعي كعنعُت قعد 

 ، وهعا أنعا 8775التحقت ل يمل بها يا  س
اليعع  أكعتعب معجعدداُ بعيعد خعمعا سعنععات 
تسهب في معاص   الحديث يعن الشعراكع  
التي ترب  الصين بالجزائر، كمثال حقيعقعي 
أييشه يعمياً، في العقت الذي تحت ل بالدي 
مع صديقتهعا الصعيعن بسعتعيعنعيع  العيعالقعات 

 الدب عماسي  المتقدم  القائم  بينهما.
مقالتي التي تحدوت ينها آن اً تم تعرجعمعتعهعا 
إل  ال    اإلنج يزي ، حيث تعم  نشعرهعا فعي 
المعاقع الخاصع  بعالشعركع ، هعذه اتخعيعرة 
كانت في صعدد تععظعيعف سع عراء العتعععادل 
الثقافي في مكاتعها ال ريي  يع ع  مسعتععى 
اليالم، وقد تم  تيييني في هذا العمعنعصع ع عب، 
تصععب إلع  يععمعنعا هعذا سع عيعرة العتعععادل 

الجزائعري فعي معكعتع عب   –الثقافي الصيني 
العععجعععزائ عععر، ويُعععيعععر  ”  هاد تعععي إي“ 

 Cross Culture“بعععاإلنعععجععع عععيععع عععزيععع  
Ambassador for ZTE Algeria 

Office”.   حيث إنعنعي معنعذ ذلع  العحعيعن
أيعمعل كعمعهعنعدسع ، ومعتعرجعمع ، وسع عيععرة 

 اليالقات الصيني  الجزائري  ل شرك .
بكل صد ، أود أر أنقل صع ة حقيقي  ين 
اليالقات الصيني  العجعزائعريع ، معن خعالل 

سعنع  لعدى شعركع   31خعرة يعمعل تع عع  
صععيععنععيعع ، والععتععي تععيععد  واحععدة مععن أيععر  
الشعععركعععات فعععي الصعععيعععن فعععي معععجعععال 
اإلتصاالت، و ائدة في السع  الجزائعريع ، 
من خالل تقديمها خدمات وح عل لمتيام ي 
اإلتصاالت، وشركات وطني  أخرى، سيياً 
نحع تعفير اتفضل والرقي بعالعقعطعاس ذاتعه 

لعععتعععزويعععد سعععع  
اإلتصععععععععععععععععاالت 
الععجععزائععري بععكععل  

 ما يتط ع ه.
عععر شعععركععع   تسعععخ 

” هاد تعععي إي“ 
لععالتصععاالت كععل  
طاقاتها العشريع ، 
وح علها العتعقعنعيع  
لعععتعععتععععافعععق معععع 
متط ععات السعع  
الجزائري ، وهعذا 
دور شعععع   مععععا 
تسععيعع  إلععيععه كععل  
الشركات الصيني  المستثمرة في الجعزائعر، 
مهما كار نعس القطاس الذي تنش  فيه، بعمعا 
في ذل  قطاس العناء، واتش ال اليمععمعيع ، 
والععنععسععيعع ن حععيععث تصععن ععف دولعع  الصععيععن 
الشيعي  في صعدا ة العدول العتعي تسعتعع د 

 منها الجزائر.
ما الحظته من خالل خعرتي فعي العتعيعامعل 
مع الصينييعن فعي العمعكعتعب سبعالعجعزائعر ، 
واحععتععكععاكععي ويععالقععاتععي مععع الصععيععنععيععيععن 
المتعاجدين في الصين، أو المعهيين ي ع  

” هاد تعي إي“ مستعى المكاتب الممث   ل 
في مختع عف أنعحعاء العمعيعمعع ة، هعع حعب  
الصععيععنععيععيععن الععكعععععيععر لعع ععيععمععل، وتعع ععانععيععهععم 
وإخالصهم ل مهم  المك  ين بها، مهما كعار 
نعيها، لتتع ع  لد ي خالص  التطعع   العذي 
ي عات  تشهده الصين، والذي تضاهي به ُكعَععر 
دول اليالم، وكيف نعهعضعت بعاقعتعصعادهعا، 
وا تقت في مخت ف المجاالت إل  مصعا  
الدول المتطع ة لتز س الخع  والهيع  فعي 

 دولها المنافس  و في مقدمتها إمريكا.
لقد سمحت لي وظي عتعي لعدى الصعيعنعيعيعن، 
الحصعل يع ع  بعيع  اتسعرا  العكعامعنع  
و اء هععذا الععنععجععائ العععععاهععر الععذي تععحععقععقععه 
الصين، فس ادة الشيب الصيعنعي هعي و اء 
، فهم ال يم كعر ك م  مستحيل في  هذا السر 

ال “ ، أو ” ال“ قامعسهم، وال ي قهعر مين  
، بل وضيعا لكل  هعذه العيعععا ات ” نستطيع

ً ب ععع  ً مععععسععععمعععا ، ” سعععنعععحعععاول“ معععرادفعععا
 ”.يعجد”، و”نستطيع”و

وفِعيعالً بععيعد الععمعحعاوالت العتعي ال تعيععر  
حدوداً، تُثِمُر العنعتعائع  بعتعحعقعيعق اتهعدا ، 
ة، كعمعا أر  والعصعل صع  ال اي  المرجع 
النظا ، باإلضاف  ال  العتعخعطعيع  العهعاد ، 
وحب  اليمعل، والعتعقعي عد بعمعا تُعمع عيعه يع عيعه 

مات النجائ.  المهم  ، ك  ها من مقع 
أنا متأكعدة أر  الشعيعب الصعيعنعي ال يعؤمعن 
بال شلن بل يسي  إل  تحقيق العُمعيعجعزات، 
وال يستس م ل يراقعيعلن أجعل إنعهعا مع عاتعيعب 

أسرا  النجائ الذي أحييهم وأهنئهم تجع عه. 
كما أ من أر الدولتين العجعزائعر و الصعيعن 
قاد تار ي   تحقيق طمعحاتهما من خعالل 

 التياور المشترك الهاد .
هذه النتيج  التي وص ُت إلعيعهعا معن خعالل 
واقع وظي تعي كعمعهعنعدسع  ومعتعرجعمع  فعي 
ا العظي   الثانعيع  العتعي ُكع  ع عت  الشرك ن أم 
بها في السنعات اتخيرة كس يرة العيعالقعات 
الصيني  الجزائري ، فعقعد جعيع عتعنعي أتعطع عع 
ي   الجانب افخر من اليالقات الصعيعنعيع  
الجزائري  بشكل خاص، ومع مخت ف دول 

 اليالم بشكل يا .
إذ سمحت لي هذه المهم  بتنظيعم نشعاطعات 
في المكتب ل تعادل الثعقعافعي بعيعن الععع عديعن، 
وإوععراء مععيععا   الععطععرفععيععن سالععزمععالء 
الصينيين والجزائريين  بخعصععص وعقعافع  
الع دين اليريقين، إذ أنني اسعتعخع عصعت فعي 
ا آخر يتميز به الصينعيععر،  يين المعقع سر 
وهع سري  التأق م مع الععيعئع  والععع عد العذي 
تجعرهم طعيي  يعمع عهعم لع عتعنعق عل معن أجعل 
اليمل فيه، ما ي يب دو اً في نعجعائ الع عرد 
.  الصيني والمجتمع، وبالتالي الدول  ككل 

بمرو  السنين تتعطد العيعالقعات الصعيعنعيع  
ً معن كعال  الجزائريع  أكعثعر فعأكعثعر، سعيعيعا
الع ديعن نعحعع مسعتعقعععل مشعر ، وشعراكع  
متعاص   تمتد  جذو هعا إلع  يعهعد العثعع ة 

 الجزائري .
وها هما اليع  الصعيعن والعجعزائعر تعتع عقعار 
مجدداً ي   وضع مخط  خماسي جعديعد س

 ، بععيععد الععمععخععطعع  الععذي 8731-8781
 ، هذا اتخعيعر 8731  – 8732الُمنقضي س

الذي أس ر ين مشا يع مشترك  كعععيعرة و 
يديدة ساهمت في تحقعيعق نعتعائع  إيعجعابعيع  

 ذات اهتما  مشترك لكال الع دين.
لذا ي ينا أر نسعيع  معن جعهعتعنعا لعتعيعزيعز 
أواصر يالق  الصداق  المتين  العتعي تعربع  
بين الشيعين وتيميق العيعالقع  الععديع  بعيعن 
العدولعتعيعن، واسعتع عالل العمععا د العععشعريعع  
والطعييي  واالقتصادي  ل عنعهعع  والعرقعي 

 بالجزائر بمساهم  ح ي تها الصين.
 –  ياشت الصداقع  والعتعحعالعف الصعيعنعي 

 الجزائري!
 

*ف،طمةامىزي: ل،ربة ونضو نف،شفف ففا 
الفف ففرع الففجففزاهففري لففالرفف فف،د الففدولففا 
لىة ،فيين واإلنالميين والفُمفكف،، الفعفر، 

سف فيفرة “ أصدق،ء )وُحى ،ءي ،الةفيفند و 
” الكب،دل ال قف،ففا ،الةفيف فا ،الفجفزاهفري

لففدى فففرع الففجففزاهففر لشففرلففة االرةفف،الت 
د ومففلفف ففدسففة ”  اد رففا اي“ الةففيفف ففيففة 

ارة،الت لدى ن س الشفرلفةد ومفكفر فمفة 
 نر ا فرنسا لنجىيزي.
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إذ تعيعدُ الصعيعن االقعتعصعاد العثعانعي فععي 
اليالم، تيمل بال ك عل يع ع  العمعحعافعظع  
ي   شركائها االقتصاديين والسياسعيعيعن 
القُدماء، منعذ يعهععد تعحعر   واسعتعقعالل 
الدول اتفريقي ، مرو اً بعدء تعطعع  هعا، 
والعع  يععهععد الععِحعع ععاظ يعع عع  مععكععانععتععهععا 

 ومكاسعها ومستقع ها.
كانت الصين منذ تحر  هعا واسعتعقعاللعهعا 
من قيعد االستيما  الخا جي العمعتعيعد د، 
دول  أمعمعيع  وصعديعقع  لع عيعالعم العثعالعث 
وح ي   له، فكار نشعء اليالق  الصيعنعيع  
مع دول اليالم الثالث وبضمنه العجعزائعر 
سريياً جداً، وشك ل ق ي  أمميع  لع عنعقعا  
والخطعات اليم ي  الالحق  والمستقعع عيع  
ل تياور المشترك واإلنعجعاه العجعمعايعي 
والثنائي فيما بعيعنعهعا، معمعا سعايعد يع ع  
إحراه تقد   كعير في تيزيز سيادة الدول 
النامي ، وبضمنها الجزائر، لتعدخعل هعذه 
اليالقات طريق العتعيعاور طععيعل اتمعد 
وواسع اتُفق والمجال، فأنتجت التيعاور 

العععجعععيععععإسعععتعععراتعععيعععجعععي   العععمعععشعععتعععرك
 والجيعإقتصادي.

س ين  التقا   والتياور اإلسعتعراتعيعجعي 
الصيني الجزائري، أوصع عت العجعزائعر 
والصين ال  مرفأ العيعالقعات الصعيعنعيع  

” يعظعيعم“ الجزائري  افمن وبتععصعيعف 
لها، لذل  أصعحت معن أفضعل وأ سعخ 
اليالقات بعيعن العدول، وبعخعاصع  يع ع  
 مستعى مثيالتها اتفريقي  واليربي .

الميرو ، أر الجزائر منحت الشركات 
الصيني  أهعم إالسعتعثعمعا ات الععطعنعيع ، 
فصععا ت الععجععزائععر العععجععهعع  اتُولعع  
لعع ععصععيععن، وغععدت الصععيععن ومعععععاد تععهععا 

ل حزا  والعطعريعق الععجعهع  اتولع  فعي 
الجزائر، لتعنعطع عق الصعيعن ومعععاد تعهعا 
اإلنساني  هذه من جنع  الجزائر العيعيعد 
يععن الععيععاصععمعع ، إلعع  قعع ععب أفععريععقععيععا 

الجزائر الشاسيع    ومجاه ها، ِلما تش  ه
اففا  ِمن بُعيعد وُيعمعق إسعتعراتعيعجعيعيعن 
وق ي  أفريقي  وإق يمي  معتعقعد مع ، حعيعث 
ك ن َت الصين ال  شريكها الجزائعر فعي    
بنعاء العيعديعد معن العمعشعا يعع العععحعريع  
وات ضععيعع  الضععخععمعع  والععتععي ي صععيععب 

 تيدادها وحصرها..
تُععيععدً الصععيععن أول شععريعع  دبعع عععمععاسععي 
سياسي واقتصادي يربي فايل ل جزائر 
بيد تحر   الع دين، فقد كار اتمين العيعا  
لعع ععحععز  الشععيعععيععي الصععيععنععي و ئععيععا 
جمهع ي  الصعيعن الشعيعععيع ، معاوتسعي 
تعععنععغ، أول مععن إيععتععر  بععأسععتععقععالل 
ً أول  الجزائر الناجعز، وكعار هعع أيضعا
ن باد  ال  ديم هذه الدولع  العيعربعيع ،  م 
عن تعععن عع  العدفعاس يععن حعقععقعهععا  وأول م 

المشروي . لذل ، ستعقع  ذكعراه خعالعدة 
 في أفئدة الجزائريين جيالً بيد جيل.

واليع ، وبيد كعل تع ع  السعنععات العتعي 
أيععقععب اسععتععقععالل الععجععزائععر وايععتععرا  
الصين بها، بعات يعيعيعش فعي العجعزائعر 

ألف يامل وخعير صعيعنعي  27777نحع
مععتععيععدد الععمعععاهععب واالحععتععرا ، وذلعع  
بحسب المنشع  جزائرياً من إحصاءات 
أخيرة، ييم عر في مجاالت يديدة، منها 
التجا ة، والصنايع  واإلنشعاءات، وهعم 

 يترك زور في كعرى مدر الجزائر.
كل هذا وغيره كار نتاجاً فايالً ل عيعالقع  
الععحععمععيععمعع  العععاصعع عع  مععا بععيععن الصععيععن 
والجزائر، وحيث بينهما ال مشاكل، وال 
خالفات أو نزايات أو إخعتعال    ى، 
بل  فاقي  وتضعامعن وتعآخعي تعا ، وقعد 
ته مؤخراً وبعيعد كعل تع عكعم  ج ك ه برم  تع 
الق عزات العتعا يعخعيع  افخعاذة بعيعنعهعمعا، 

القمر الصعنعايعي العجعزائعري،   بسطال 
الذي انط ق من قايدة فضائعيع  صعيعنعيع  
مخترقاً كعد السعمعاء، لعيعربع  العدولعتعيعن 
والشيعين بعحدة ال ان عصعا  فعيعهعا ومعن 
خعالل العع عضعاء العكععنععي وفعيععه بعالععذات 
والذي تتدور به كرتنا ات ضي . فعهعنعيعئعاً 
ل دولتين بيالق  القد ة والقُدوة بعيعنعهعمعا، 
متمنين لهما دوا  السير إلع  اتمعا  معع 
معاد ة الحزا  والطريق، وإل  مزيد من 
اخعتعراقعات العتعا يعخ وات   وأغع ع ع  

 السماءات.
 

مف فقفف ونف،شفف  ـ ،غس، ا أ واهالل:
ا ففكففمفف،نففا وفففا وسفف،هففه الففكففواصففه 
اال كم،ناد وصد ق لرا دة ،القىمييفن 
العر، ُحى ،ء ،روسي  واالر ،د الدولفا 
لىة ،فيين واإلنفالمفيفيفن و ،الفمفك ف،، 

 العر، أصدق،ء )وُحى ،ءي ،الةين.
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