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 الاقتصادية لبنة مهمة في ثدعيم الشراكة مبادرة الحزام والطريق:

 الصينية –املغربية 
 

 د. إسماعيل الرزاوي، باحث في العالقات الدولية
 كمية الحقوق سالجامعة محمد الخامس/الرباط، 

 

 ملخق:

ً الاٌخفادًت َ التي جبىتها الفحن ؼاهشة الٍشن الىاخذ والفؽٍش  حؽٓل مبادسة الخضام و العٍش

ذث لها طخمتالٌخفادًت الامحزاهُت لل هؽشا  بامخُاص  ت اإلاو  التي ـس ىاظفت مً ٌاساث الذولُت الؽاِس

ت لذٕو الىامُت ومً حملتها اإلاباليعبت لوجمشل هزه اإلابادسة  .الفالم اإلاخخلىت لالظخىادة  مشالُتمشب وـش

ق الاٌخفادًت التي ج هزه اإلابادسة و ظببا اضاوُا لخمخحن ؤواـش الخفاون والؽشاِت مق  ٍذمهامً اإلاؽاَس

دولت بحجم الفحن. وبالخالي وان اهخشاط اإلامشب في هزه اإلابادسة حاء مباؼشة بفذ جذؼحن الؽشاِت 

ّاث ق الؽشا الذولُت التي جبىتها العُاظت الخاسحُت اإلامشبُت  الاظتراجُجُت مق الفحن ورلٔ ظُاً جىَى

 ماخشا.

 

 الاقتصاد -الاستثمار  –الصينية  –الشراكة املغربية  –كلمات مفاثيح: الحزام والطريق 
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 مـــــــقدمة:

ُق اجىاٌُت الؽشاِت  ّان لخؽت جٌى خ الفالٌاث اإلامشبُت الفِىُت  لفل الخذر ألابشص في جاٍس

لىفل حذًذ  بزلٔ لُذؼً 2016في الفاـمت الفِىُت بْحن مىخفي ظىت  البلذًًالاظتراجُجُت بحن 

شجٍي بها  اث وؤبفاد الؽشاِت الاظتراجُجُت،  اـلي بلىمً الفالٌاث الشىائُت ٍو اإلاعخىٍاث.  و بخفذد معخٍى

ًؽل البفذ الاٌخفادي ألاِثر ؤهمُت خُث حعتهذه الفحن جشبُذ خضىسها الاٌخفادي في مىعٍت 

ذ ـمذث ألحل رلٔ  ٍٍُابوش ؼمإ  َ" بظتراجُجُتو اإلامشب جدذًذا ، ٌو  ضخمت ظمُذ "الخضام والعٍش

َ، خؽُذ 2013مىز بـالنها مً ٌبل الشئِغ الفُني ش ي حُىبُن في      1مبادسة الخضام والعٍش

باهخمام واظق مً ظشه اإلاجخمق الذولي ودـمها مً ـذد ِبحر مً الذٕو وهي جخمدىس خٕى ؤظاظُت 

ظُق اإلاؽاوساث مً ؤحل اٌدعام اإلاىاوق التي جدُدها اإلابادسة لبىاء الخفاون الذولي في ؼل هؽام ٌىامها جى 

ت جىعلَ مً 2دولي لم ٌعخٍش بفذ ت وبدٍش . بنها بظتراجُجُت اٌخفادًت ضخمت و ؼاملت لها معاساث بٍش

ؤلاظتراجُجُت ِما ؤن لها ؤهذاوا حُىظُاظُت، وهي ـىفش سئِس ي في جىىُز . 3الفحن لخفل بلى ؤوسوبا

ِما ؤنها  مٍاسبت تهذه مً خاللها الفحن ؤلاوالث مً  4الفِىُت الخاـت بـ " الاهىخاح ـلى الفالم"

ٓي ورلٔ بالخىحه لشبا .  الاخخىاء ألامٍش

مق حمهىسٍت ذـُم الؽشاِت الاٌخفادًت باليعبت للممشب، حؽٓل هزه اإلابادسة بظاسا مهما لخ    

ت و الاٌخفادًت، بالىؽش لفعؾ اإلامشب في جدٍَُ جىمُت الفحن الؽفبُت، خاـت في ألابف اد الخىمٍى

ب ا  .ٍبل اإلاىؽىس خلٍىي الفاـذة في اإلاعمعخذامت و ظمىخه للخاً بِش

                                                           
 

1
َ البدشي     َ البري  –الخضام: العٍش َ: العٍش  العٍش

2
 Three Geopolitical theories and the Belt and Road Initiative, Peace , Chinese People’s association for peace and disarmament, . (N° 131).  

Jaune 2019 , p 59 
3
 Claudia Astarita,& Isabella Damiani « Géopolitique de la nouvelle route de la soie » Géoéconomie (N° 79) 2016, p62 

4
ش الجذًذ في ؤلاظتراجُجُت  َ الخٍش ، 46الفذد سياسات عربية، الفِىُت، ألاهذاه الْبري ، الىصن الاظتراجُجي والخدذًاث،  مدمذ معاوؿ، ظٍش
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َ دجذـىها الىسٌت الخالُت بلى اِ ؽاه الىشؿ الاٌخفادًت التي جدُدها مبادسة الخضام و العٍش

اإلابادسة و ؤهذاوها  الىٍاب ـً مدخىي هزهؤوال ِؽي و رلٔ مً خالٕ   الفِىُت باليعبت للممشب

 الْبري زم بفذ رلٔ حعلُغ الضىء ـلى الخىاـل اإلامشبي مفها.

 

 أوال: مبادرة الحزام والطريق : مشروع صيني ذو أبعاد اقتصادية وجيوسياسية

 

ش        َ الخٍش جادي دوسا ملخىؼا في الخبادٕ الخجاسي والشٍافي بحن الفحن وبٍُت  5ؼلذ ظٍش

ٍُت،  6مىاظَ الفالم ت والذوسان خٕى الٍاسة ؤلاوٍش بلى خحن دخٕى ألاوسوبُحن مجإ الاِدؽاواث البدٍش

ُام الشىساث الفلمُت والفىاـُت في ؤوسوبا التي دخلذ مشخلت الفىإلات مىز  ُْت، ٌو واِدؽاه الٍاسة ألامٍش

ذ م  بْش ووشضذ ظُعشتها ـلى ِشحر مً دٕو الفالم ومنها الفحن والهىذ.ٌو

ض و     الح والاهىخاح في الفحن، ولخلبُت مخعلباث الخىمُت ويها، ولشلبتها في حفٍض مً ؤحل حفمَُ ؤلـا

ش الٍذًم، وبزشاء  َ الخٍش ض الاهىخاح هدى لشبها، ومً ؤحل بخُاء سوح ظٍش الخفاون مق الخاسج، خاـت حفٍض

الففش الجذًذة، ظشح الشئِغ الفُني، ش ي ححن بِىن مبادسة بوؽاء " الخضام الاٌخفادي  مٍىماث

اسجه لٓاصاخعخان في ظبخمبر مً ـام  ش " ؤزىاء ٍص َ الخٍش ش البدشي في 2013لعٍش َ الخٍش ، وبوؽاء ظٍش

اسجه الهذوهِعُا في ؤِخىبش مً الفام هىعه .واخخلىذ حعمُاث ً " خالٕ ٍص  الٍشن الخادي والفؽٍش

َ " وظماها البفض آلاخش  َ " ؤو " الخضام والعٍش اإلابادسة، وهىاُ مً ؤظلَ ـليها اظم " الخضام مق العٍش

ش الجذًذ" ـب َ الخٍش مُل آخشون ٕ " ظٍش َ واخذ " ٍو  .7" خضام واخذ ظٍش

                                                           
ّاهذ حعلْها الٍىا  5 ت مً العًش اإلاخذاخلت التي  ُىه بإهه مجمـى ش الٍذًم بلى الٍشن الشاوي ٌبل اإلاُالد، وحشي جـى َ الخٍش خ ظٍش ت ٌفىد جاٍس ول الخجاٍس

ت،  ىال بلى البدش اإلاخىظغ والذٕو اإلادُعت به ؤو العىً البدٍش ت بحن الفحن، آظُا الىظعى، وبالد واسط، وبالد الفشب، ـو بهذه هٍل البضائق الخجاٍس

ت ؤو  ّاهذ جشبغ الفحن بعىاخل الٍاسة آلاظٍُى ت التي  ت والٍىاول البًر ت البدٍش ش ًشمض برا بلى مجمىؿ العًش الخجاٍس َ الخٍش ال، زم ، ومفعلح ظٍش

مت والخىابل و بالعىاخ ش، الخضه، والضحاج، وألاحجاس الٍْش ت اإلاخبادلت هي ؤٌمؽت الخٍش ّاهذ ؤبشص العلق الخجاٍس ٍُت. و ُت للٍاسة ؤلاوٍش الفعىس ل الؽٌش

ش (جشحمت اخمذ مدمىد)، اإلاؽشوؿ الٍىمي للترحمت ، اإلاجوالفٍاٌحر العبُت ولحر رلٔ. ًىؽش َ الخٍش ً وشاهٔ، دًىُذ بشاووعخىن، ظٍش لى : اًٍش لغ ألـا

 1986للشٍاوت، 
6
ت بحن الفحن وبالد الفشب  2000ّان اإلااسخىن الفِىُىن في الففىس الٍذًمت ٌعمىن بالد الفشب ' بالد جاحش' ، وفي ـام     ٌبل اإلاُالد بذؤث الاجفاالث الخجاٍس

مت الفشبُت بُنهما ـبر اله ش الفُني والفاج الهىذي وألاحجاس الٍْش َ البدشي ..ي اهؽش . وو محن محن ( العىحرة الفِىُت وحشي جبادٕ مىخجاث الخٍش ىذ ـً العٍش

ش باظخمشاس بلى ألامام،  َ الخٍش اث، ـُي مجلة الفكر السياس يالعابٍت في دمؽَ ) ، لُخمذ ظٍش  114، ؿ 1999، اإلااظعت الفشبُت العىسٍت لخىصَق اإلاعبـى
7
ش الجذًذ .. الخفاون الفُني   َ الخٍش  66،  ؿ 2015، ًىلُى 50، اإلاجلذ 201، الفذد السياسة الدوليةالفشبي ،  –ظلُمان حؽى لُه ، ظٍش
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ت وؽعت مً هدى  و     دولت معلت ـلى هزا الخغ بما ويها دٕو  70لٍذ الٌذ اإلابادسة ججاوبا ومؽاِس

معي هعاً اإلابادسة ما ـشبُت ذ ـلى  وؼًش ؤوظعُت. َو ٍُا،دولت في  70ًٍض و  الٍاساث الشالر: آظُا، بوٍش

ؽمل  8ؤوسوبا مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الفالمي مً ظلق وخذماث،  29%مً ظٓان الفالم،  63 %، َو

ض الخضام الاٌخفادي ووَ هزه اإلابادسة ـلى زالزت خعىط سئِعُت: الخغ ألإو  ًشبغ بحن الفحن وظُتِر

وؤوسوبا مشوسا بأظُا الىظعى وسوظُا، والخغ الشاوي ًمخذ مً الفحن بلى مىعٍت الخلُج والبدش ألابُض 

مش بجىىب ؼشقي آظُا  اإلاخىظغ مشوسا بأظُا الىظعى ولشب آظُا، والخغ الشالث ًبذؤ مً الفحن ٍو

هزه اإلابادسة بوؽاء ؼبٓاث البيُت  واإلادُغ الهىذي. ومً بحن ؤهم مجاالث الخفاون الذولي التي جخبىاها

ق اللبها ـلى الاجىاٌُت، ما ٌفني بىاء  َ والتي ٌو الخدخُت التي جشبغ بحن ؼتى اإلاىاظَ التي ًمش بها العٍش

َ ومذ ظْٔ الخذًذ في اإلاىاظَ اإلاعذودة، وبىاء اإلايؽأث ألاظاظُت لضمان  ق جخفلَ بؽَ العٍش مؽاَس

المخه، والخىاػ اإلاؽتُر ـلى امً ؤهابِب الىىغ والماص، ظالظت الشخً البري والبدشي والجىي وظ

ّابالث ؼبٓاث الاجفإ التي حعمى  وبىاء اإلامشاث الفابشة للخذود للعاٌت الْهشبائُت، بضاوت بلى جىـُل 

ش اإلافلىماجُت" َ الخٍش  مجاصا " ظٍش

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

8
شة للذساظاث، ماي   ض الجٍض َ: سئٍت هٍذًت، مِش  3، ؿ 2017ـضث شخشوس، مبادسة الخضام والعٍش
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 والطريق بشقيها البري و البحري  الحزام :خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ِما حؽمل اإلابادسة ظخت ممشاث اٌخفادًت ؤظاظُت حؽٓل ؤـفاب ؼبْت الخجاسة والىٍل    

 وهي: 9والخىمُت ؤلاٌلُمُت والذولُت الٍادمت

 الجعش الٍاسي ألاوساس ي الجذًذ؛ -1

 سوظُا؛ –مىمىلُا  –ممش الفحن  -2

 لشب آظُا؛ –آظُا الىظعى  –ممش الفحن  -3

شة الهىذًت؛ -4  ممش الفحن ؼبه الجٍض

 باِعخان؛ –ممش الفحن  -5

 الهىذ. –البىمالدٌؾ  –مُاهماس  –ممش الفحن -6

 

                                                           
 

9
َ.. مشحق ظابَ، ؿ    4ـضث شخشوس، مبادسة الخضام والعٍش
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ٍُا بلى       ٕى بحجم الخجاسة الشىائُت باليعبت إلوٍش ملُاس دوالس بدلٕى  400وحعتهذه الفحن الـى

ٕى بخجاستها مق الذٕو الفشبُت بلى  2020 ُذ اظدشماساتها  600والـى ىام الٍادمت ، وسوق ـس ملُاس في ألـا

ملُاس خالٕ العىىاث الفؽش الٍادمت خعب  60ملُاساث بلى ؤِثر مً  10لذٕو الفشبُت مً لحر اإلاالُت في ا

حن مإ اإلافٍش  .10دساظت ؤحشتها حمفُت سحإ ألـا

ش الجذًذ ًخمشل في خمغ هٍاط جبرص الخفاون الفملي الٍائم     َ الخٍش بن اإلاضمىن الشئِس ي لعٍش

ق اإلاىفلت، وظُفىد بىىائذ ملمىظت ـلى   ؼفىب الذٕو راث الفلت، وهي ممشلت في آلاحي:ـلى اإلاؽاَس

 

: ًمًْ إلاخخلي الذٕو بحشاء الخىاـل الىافي خٕى الاظتراجُجُاث ثناسق السياسات -1

والعُاظاث الخاـت بالخىمُت الاٌخفادًت، بدُث ًخدٍَ الالخدام الفضىي بحن هزه 

ت مً بحن الاخخالواث  "، وسظم الخعغ الاظتراجُجُاث ـلى ؤظاط مبذؤ " بًجاد ٌىاظم مؽتِر

وؤلاحشاءاث للخفاون ؤلاٌلُمي ـبر الدؽاوس، بما ٌفعي " الضىء ألاخضش " مً خُث العُاظاث 

 والٍىاهحن ؤمام الاهذماج الاٌخفادي ؤلاٌلُمي؛

بن الفحن والذٕو راث الفلت بداحت بلى الخباخث الاًجابي في جدعحن البيُت  ثرابط الطرقات: -2

ً ؼبْت للىٍل  ألاظاظُت الفابشة للخذود في مجإ جُت لخٍٓى اإلاشوس، واجخار خعىاث جذٍس

ٍُا، بما  واإلاىاـالث جشبغ مخخلي اإلاىاظَ دون ؤلاٌلُمُت في آظُا ِما جشبغ آظُا بإوسوبا وبوٍش

ش دون الاوعُاب؛ ش ؤو الخمٍش  ٌفالج معائل ـذم الترابغ ؤو الترابغ دون الخمٍش

ظدشماس ووضق الترجِباث اإلاالئمت حعاـذ الخباخث في ظبل حعهُل الخجاسة والا  ثواصل ألاعمال: -3

ت الذوسة الاٌخفادًت ؤلاٌلُمُت وحىدتها،  ت وسوق ظـش ت والاظدشماٍس ـلى بصالت الخىاحض الخجاٍس

َ" في مجاالث  ّامل ؤلامٓاهاث الٓامىت للذٕو الىاٌفت في " الخضام " و "العٍش بما ًعلَ بؽٓل 

 الاظدشماس، وجىصَق " ِفْت الخفاون "؛

                                                           
164نهلت مدمذ اخمذ حبر، مشحق ظابَ، ؿ   10   
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ض الخفاون مالتثداول الع -4 : الفمل ـلى جدٍَُ اإلاٍاـت بالفمالث اإلادلُت وجبادٕ الفمالث، وحفٍض

الىٍذي الشىائي واإلاخفذد ألاظشاه، وبوؽاء ماظعاث مالُت للخىمُت ؤلاٌلُمُت، وخىض جٓالُي 

ض الٍذسة ـلى مىاحهت اإلاخاظش اإلاالُت مً خالٕ الترجِباث ؤلاٌلُمُت،  اإلافامالث، وبالخالي حفٍض

 ض الٍذسة الخىاوعُت الٌخفاد اإلاىعٍت ِٓل ـلى العاخت الذولُت؛وحفٍض

 

: بن الفحن والذٕو راث الفلت بداحت بلى جىظُذ الٍاـذة الؽفبُت للفالٌاث ثفاهم العقليات -5

ض الخىاـل والخداوس بحن مخخلي الخضاساث، وصٍادة الخبادٕ الىدي بحن ؼفىب  الشظمُت، وحفٍض

إلاجخمفُت ألاظاظُت، بما ٌفضص الىهم اإلاخبادٕ والفذاٌت الذٕو وخاـت ـلى معخىي الىئاث ا

 11الخٍلُذًت بُنهما.

َ " هى مىؽىس اظتراجُجي لدؽبِب ألامت الفِىُت و      حفخبر الفحن ؤن مىؽىسها لـ " الخضام والعٍش

ج مً الخلم الفُني  – ت جدذ هزا اإلاؽشوؿ. بهه مٍض بهه معاس رو وائذة حمت لجمُق الذٕو اإلاىضٍى

فخبر الباخث الفُني  والخلم ؤن هىاُ خعا حمشاوُا واضخا وحلُا للخضام  Wei Wangالذولي. َو

ض هىىرها في جلٔ اإلاىاظَ َ إلؼهاس ُِي ظخٍىم الفحن بذمج الاٌخفاد الفالمي وحفٍض  .12والعٍش

 

ض ٌذسة الفحن ـلى      َ، لِغ وٍغ باـخباسها مبادسة لخفٍض ًمًْ وهم مبادسة الخضام والعٍش

ض ٌذستها ـلى الذخٕى بلى ألاظىاً، وهىىرها الاٌخفادي ـلى اظدشماس وى  ائضها اإلاالُت الطخمت، وحفٍض

شها في بظاس هزه اإلابادسة، بر ًبذو ؤن للمبادسة اوفٓاظا آخش مهم. ؤال وهى  َ التي ًخم جعٍى ظٕى العٍش

ض اهدؽاس الٍىة في اإلاىاظَ التي ٌعتهذوها الخمذد الفُني. بما ًدُذ معخٍبال بىا ّاث لخىؽُم حفٍض ء ؼشا

                                                           
11

َ، حامفت مدمىد    ٍي الفُني في بظاس مبادسة الخضام والعٍش َ، ماجمش آواً الخفاون الفشبي ؤلاوٍش غ الفُني، مفشوت خٍٍُت الخضام والعٍش بدَس

ٍُا  وما ًليها 5، ؿ  2017العىدان،  –الفاإلاُت، الخشظىم  بوٍش
12

 Wei Wang , les nouveaux territoires économique « Acteur et facteurs de l’émergence : comparaison internationales, l’Harmattan 

2015,  p 184 
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الخىاـالث ؤلاٌلُمُت . بفُذا ـً هُمىت ؤي ظشه دولي مىاوغ للفحن، وبفباسة ؤخشي، ًبذو ؤن الفحن 

ُْت مً حهت ، ومً حهت جدإو جشبُذ هىىرها ٍِىة اٌخفادًت  ض ٌذساث الهُمىت ألامٍش جدإو جٍٍى

ّاث الاٌخفا  .13دًت الذولُتـاإلاُت مً بىاء هؽام اٌخفادي دولي بذًل ـبر آلُاث الؽشا

بلى حاهب اإلآاظب الاٌخفادًت التي ظخجىيها الفحن ،ًمًْ ؤن حعدشمش هزه ألاخحرة هزه     

ُْت. بر  اإلابادسة لخدٍَُ مٓاظب حُىظتراجُجُت مهمت في بظاس جىاوعها مق الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُْت التي و الخشوج ٌذس ؤلامٓان مً ال 14ظِعاـذ هزا اإلاؽشوؿ الفحن في الامخذاد لشبا ْماؼت ألامٍش

جىهج ظُاظت الاخخىاء في ؤلاٌلُم آلاظُىي. وجزهب بفض الخىعحراث بلى ؤن الفحن جدإو ؤًضا مً 

اث الجُىظتراجُجُت  ض جىاحذها في مىعٍت ؤوساظُا، وججعُذ ؤوٓاس الىؽٍش وساء هزه اإلابادسة حفٍض

ت الجذًذة. التي ؤظغ لها 'هالىىسد ماُِىذس' في مداضشة بفىىان " هٍعت الاسجٓاص الجمشافي  واإلااِىذٍس

ت ٌلب الفالم ) والتي جشي ؤن ٌلب الفالم ًخمشل في مىعٍت ؤوساظُا. وؤنها جمىذ الذولت  خ "   ( هؽٍش للخاٍس

. في ؼل ما جمخلْه مً 15التي حعُعش ـليها الٍىة الاٌخفادًت والجمشاوُت الالصمت للعُعشة ـلى الفالم

 .16مٍىماث اٌخفادًت حباسة

 

 ثانيا: الانخراط املغربي في مشروع الحزام و الطريق 

 

بؽإن الخمُحر اإلاىخؽش ؤن ًدذزه مؽشوؿ " الخضام   و  في حىاب لىصٍش الخاسحُت الفُني واون َي     

َ" في الخجاسة الذولُت والفالٌاث الذولُت برا ما هىذ بؽٓل خٍٍُي، ٌفخٍذ الىصٍش ؤن اإلابادسة هي  العٍش

. وةرا خٍٍذ  ت والاصدهاس اإلاؽتُر لخفمَُ الخفاون الاٌخفادي وتهذه بلى جدٍَُ الخىمُت اإلاؽتِر

َ " همىا حذًذا، ألامش ظُمحر ؤوساظُا نهضتها وخٍٍذ ال بلذان الىامُت اإلاعلت ـلى " الخضام والعٍش

بالخإُِذ محزان الٍىي الذولُت، وظُجفل الخىمُت في الفالم ؤِثر جىاصها و بهفاوا. باإلضاوت بلى رلٔ، 
                                                           

13
َ ال    ض الفشبي الذًمٍشاظي، الفذد الشالث، ًىاًش قضايا آسيويةفِىُت: ٌشاءة بظتراجُجُت، صسٌحن اخمذ، مباسدة الخضام والعٍش  77، ؿ 2020، اإلاِش

14
 Claudia Astarita & Isabella Damiani « Géopolitique de la nouvelle route de la soie »  Op-cit p79 

 
16
 78صسٌحن ؤخمذ، مشحق ظابَ، ؿ  
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ذستها ـلى ـُاهت العالم  ض ٌىاتها ٌو ادة ـىث البلذان الىامُت وحفٍض َ" ٍص ًمًْ لـ" الخضام والعٍش

 .17ظخٍشاس في اإلاىعٍت والفالموالا 

ّان اإلامشب دائما ملخٍى     ٍُا والفالم  لٍذ  ت واإلابادالث الشٍاوُت بحن ؤوسوبا وبوٍش للعًش الخجاٍس

خذإ مى خضاسي ز الٍذم ًضعلق بذوس ؤظاس ي ّىظُغ الفشبي، وحفلخه سوح الدعامذ والخفاٌؾ والـا

الؽًش الٍذًم ، خاـت الفحن . ّل هزه اإلاحزاث  في بسظاء ٌىاـذ الخبادٕ الخضاسي والشٍافي مق بلذان

ش حذًذة " جٍىد  َ خٍش ٓا ؤظاظُا للفحن لبىاء " ظٍش ُت ججفل اإلامشب اإلافاـش ؼٍش خُت واإلاىضـى الخاٍس

 18العشوحن هدى  الخٍذم والاصدهاس والعلم والخفاٌؾ والفذاٌت والخفاون.

ُق اجىاٌُت الؽشاِت الاظتراجُجُت بحن اإلامشب     و الفحن ،ـشوذ الفالٌاث الاٌخفادًت و مىز جٌى

ادة الخذوٍاث  ت بحن البلذًً و ِزا ٍص جعىسا ملخىؼا جمشل في جضاـي حجم اإلابادالث الخجاٍس

ت اإلاباؼشة للفحن ـىب اإلامشب مما عجل بهزا ألاخحر الى جخفُق مىعٍت اٌخفادًت خشة في  الاظدشماٍس

َ ظىجت ؼمإ البالد وفي الٍىُعشة لشبها.  و بالخذًث ـ ًبذو ؤن اإلامشب هى ً مبادسة الخضام و العٍش

ت في  ٍي ألاِثر اهىخاخا واظخفذادا للمؽاِس بادسة ، هؽشا بلى بظتراجُجُخه العمىخت هزه اإلاالبلذ الاوٍش

حزه الىاضح ـلى حزب الاظدشماس ألاحىبي. وىي اظخٍفاء ظهىلت  للخفيُق وبىِخه الخدخُت اإلاخىامُت وجِش

مإ للف م 2019ام مماسظت ؤوؽعت ألـا ٍُا (البلذ ٌس مً  60، خل اإلامشب في ظلُفت بلذان ؼمإ بوٍش

م  190ؤـل  م 80بلذا)، وجبفخه جىوغ (البلذ ٌس م 120) زم مفش (البلذ ٌس  ).157) والجضائش (البلذ ٌس

َ " خُث جبفا لزلٔ فا، مق مبادسة " الخضام مق العٍش ّان مً اإلاىعٍي ؤن ًخىاـل اإلامشب ظَش  ،

ٍُا حاءث الشظالت  ٍي ، بجىهاوعبىسك في حىىب بوٍش اإلالُْت اإلاىحهت بلى مىخذي الخفاون الفُني ؤلاوٍش

ت 2015 ٍُا جخٍذمان مفا: حفاون مشبذ للجاهبحن مً ؤحل جىمُت مؽتِر ،  "جدذ ؼفاس "الفحن وبوٍش

ش الجذًذة " التي ؤظلٍتها الفحن ، واظخفذا َ الخٍش د ِةؼادة واضخت بمباسدة "الخضام الاٌخفادي لعٍش

                                                           
17
ت، مشحق ظابWang Yiَ مٍابلت وصٍش الخاسحُت الفُني واون َي  شة الخباٍس  مق ٌىاة الجٍض
ش " ،  18 َ الخٍش ىه: " اإلامشب والفحن و بخُاء ظٍش  2016/05/14ـ  2984،ـذد املغربية  جريدة املساءـبذ هللا بـى
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ش البدشي، " لِغ و َ الخٍش ٍغ هدى الىاحهت اإلاملْت اإلامشبُت للفب دوس بىاء في ضمان امخذاد ظٍش

ٍُا التي ججمفها ببلذي سوابغ مخفذدة ألابفاد "ألاظلعُت ألوسوبا  19، بل وبفىت خاـت بلذان لشب بوٍش

َ ا     ش البدشي لٍذ اـخبرث الشظالت اإلالُْت ؤن مىهىم الخضام الاٌخفادي اإلاخمشل في ظٍش لخٍش

خُت في الٍشن  ٍُت وؤؼاسث الشظالت اإلالُْت  21مبادسة جاٍس لشبغ الىضاءاث آلاظُىٍت و ألاوسوبُت و ؤلاوٍش

ش البدشي  َ الخٍش بلى " ؤن اإلامشب باـخباس وضفه الجُىظتراجُجي ًمًْ ؤن ًلفب دوسا مهما في جدذًذ ظٍش

ٍُا المشبُت " وفي  هزا العُاً بوفاػ " حفاون زالسي مبني ـلى ؼشاِت الجذًذ هدى ؤوسوبا الاظلىدُت و بوٍش

 سابذ مق الفحن ". –سابذ 

بلى حاهب هزا، حاء ـلى لعان وصٍش الؽاون الخاسحُت والخفاون العابَ ـالح الذًً مضواس،     

ـلى هامؾ اوفٍاد الذوسة العادظت لالحخماؿ الىصاسي إلاىخذي الخفاون الفشبي الفُني ـً دـمه لهزه 

ش الٍذًم، اإلاخمشلت في العالم والخفاون والاهىخاح اإلابادسة و  َ الخٍش ـً ؤمل اإلامشب في ؤن ًديي ٌُم ظٍش

ض جبادٕ العلق والخٍىُاث وألاوشاد  والدعامذ والاظخىادة اإلاخبادلت، وجمْحن ّل البلذان اإلافىُت مً حفٍض

 20.وألاوٓاس

داث الشظمُت مً الجاهب اإلامشبي بخفىؿ هزه اإلا     َ " وجىاجشث الخفٍش بادسة " الخضام مق العٍش

مُت العابَ، ؤهه  خُث ـشح العُذ مىالي خىُؾ الفلمي وصٍش الفىاـت و الخجاسة و الخْىىلىحُا الٌش

ذا ؤن  َ " مِا ٍُا لضمان بىاء " الخضام مق العٍش اء في بوٍش ّائها ألاٌٍى خماد ـلى ؼش ـلى الفحن الـا

ىاـذة بما في رلٔ الىالخت والفىاـت المزائُت اإلامشب واخذ منهم. خُث ًملٔ الْشحر مً الفىاـاث ال

 21.اإلاالبغ والعاٌت اإلاخجذدةوالعُاساث والعحران واإلاىخىحاث و 

                                                           
 هىغ اإلاشحق العابَ  19
20

خ -اإلامشبُت الفالٌاث  ت، وؽش بخاٍس ، 24/11/2014الفِىُت .. مً الخفاون بلى الؽشاِت : ؤلاظتراجُجُت الٍٍى

http://telexpresse.com/news32877.html :خ الىلىج  2202/10/4، جاٍس

   
21

مي ظابٍا مىالي خىُؾ الفلمي   ق ؤن جخلَ وصٍش الفىاـت والخجاسة والاظدشماس والاٌخفاد الٌش ؤلي وؼُىت ـلى  200، الاظدشماساث الفِىُت ًخٌى

ذة الالْتروهُت: ًا بالدي  خ اليؽش  /http://ar.yabiladi.comألاٌل، ـلى الجٍش خ الىلىج: 2019/5/14جاٍس  2202/10/2، جاٍس

http://telexpresse.com/news32877.html
http://telexpresse.com/news32877.html
http://ar.yabiladi.com/
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ؤؼاد العىحر اإلامشبي العابَ في الفحن العُذ حفىش ـلج خُْم  ، وجىالما مق هزه الشلبت     

ش"  201322بمبادسة الشئِغ الفُني ش ي ححن بِىن ظىت  َ الخٍش بةوؽاء " الخضام الاٌخفادي لعٍش

ش البدشي للٍشن الـ َ الخٍش َ بٌامت خضام 21و"ظٍش خي ـً ظٍش ش الخاٍس َ الخٍش "، ٌائال : بن بخُاء ظٍش

ت ججمق بحن اإلااض ي والخاضش، وجىؽش بلى معخٍبل الفالٌاث الفشبُت  الفِىُت -اٌخفادي وْشة ـبٍٍش

 ."ُت ـامت، واإلامشب خاـت، ظِىخشط في هزه الشئٍتبىؽشة جىائلُت. وال ؼٔ ؤن الذٕو الفشب

بن اهخؽاساث اإلامشب مً هزا اإلاؽشوؿ الطخم جؽل ِبحرة . وٍذ حاء ـلى لعان وصٍش الخاسحُت      

َ" في بوعاح مجاالث حذًذة للخفاون. وبفذ اهتهاء وباء  الفُني واون َي، ؤهه ًْمً ؤوَ "الخضام والعٍش

في جىمُت الاٌخفاد وضمان مفِؽت الؽفب، وظتزداد خاحتها بلى ، ظتزداد سلبت الذٕو 19-ّىوُذ

ت ـلى دوق بىاء  الخفاون في مجإ الصخت الفامت بؽٓل ِبحر. ظُفمل الجاهب الفُني مق الذٕو اإلاؽاِس

ذ مىاظب،  َ" في ٌو ٍذ الاحخماؿ الاوتراض ي الشوُق اإلاعخىي لـ"الخضام والعٍش ش الفخي"، ـو َ الخٍش "ظٍش

َ بما ًداوؾ ـلى ال ض الجهىد ـلى بىاء "ظٍش صخت والعالمت لؽفىب الذٕو بؽٓل ؤوضل. وظجِر

ىوش ٌىة داوفت  ذا مً هٍاط حذًذة للىمى الاٌخفادي في دٕو الفالم، ٍو مي"، بما ًخلَ مٍض ش الٌش الخٍش

ٓا للفحن ًمْىه الاظخىادة مً هزه  .23ؤِبر الهخفاػ الاٌخفاد الفالمي وبالخالي واإلامشب باـخباسه ؼٍش

 ا اإلاىخؽشة.اإلاضاً

ٍُت ،وٍذ مهذث اجىاٌُت الؽشاِت ؤلاظتراجُجُت بحن      وهؽشا إلادىسٍت اإلامشب في العُاظت ؤلاوٍش

ش الزي ًمًْ ؤن ٌعهم في جىمُت  َ الخٍش َ ؤمام اإلامشب في جىىُز مؽشوؿ ظٍش اإلامشب والفحن العٍش

ٍُت. وجٍذًشا لهزه الجهىد،  لذي اظخٍباله سئِغ  2018في ؼدىبر  24ـشح الشئِغ الفُنيالٍاسة ؤلاوٍش

ٓا مهما في جىىُز  الخٓىمت العابَ العُذ ظفذ الذًً الفشماوي بٍىله بن بالده " حفخبر اإلامشب ؼٍش

                                                           
    

22
خ  الفحن:ظىحر اإلامشب لذي   ت " وؽش بخاٍس َ والخضام " ـبٍٍش  17:20، 2014هىومبر  4الفالٌاث بحن البلذًً " دًىامُُْت " ومبادسة العٍش

8804413.html-tp://arabic.people.com.cn/n/2014/1104/c31660ht 
23

الٌاتها الذولُت. ماي  وصٍش الخاسحُت الفُني واون َي ـلى الذولتؤحىبت معدؽاس   ق  2020ؤظئلت خىٕ ظُاظت الفحن الخاسحُت ـو ـلى اإلاٌى

خ الىلىج  https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t1782858.shtmlالالْترووي.  2022/10/10، جاٍس
24

ٍي العابَ حاء اظخٍبإ الشئِغ الفُني لشئِغ الخٓىمت اإلامشبُت   اإلاىفٍذة  FOCACالعُذ الفشماوي ـلى هامؾ مىخذي الخفاون الفُني الاوٍش

  2018ببُْحن ورلٔ ًىمي الشابق والخامغ مً ؼدىبر

http://arabic.people.com.cn/n/2014/1104/c31660-8804413.html
http://arabic.people.com.cn/n/2014/1104/c31660-8804413.html
https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t1782858.shtml
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ق اإلامشب  َ "، في الخىاجت ًبذو منها ؤن الفحن جشاهً ـلى الاظخىادة مً مٌى مبادسة الخضام والعٍش

ت الخبادٕ الخجاسي مق لشب بوش  ٍٍُا ، ِما ًعمذ اإلامشب بلى ؤن ًفبذ ؤسضُت لخىحُه الجمشافي في خِش

ٍُا.  الاظدشماساث الفِىُت اإلاباؼشة إلوٍش

ه ووحىد بيُت جدخُت خذًشت : مُىاء ظىجت اإلاخىظغ      مً مضاًا الاٌخفاد اإلامشبي اهىخاخه و جىـى

ق  –معاساث خذًشت  – ّاتها مق ؤوسوبا و الىالًاث اإلاخدذةTGVالٍعاس العَش ُْت،  ، وبىضل ؼشا ألامٍش

ش الجذًذة باإلضاوت بلى خبرتها في  ًمًْ للمملْت اإلامشبُت ؤن جلفب دوسا بٌلُمُا في جىظُق ظًش الخٍش

ّاث مق هؽحراتها الفِىُت التي جشلب في  ّاث اإلامشبُت ان حفٍذ ؼشا ٍُت ًمًْ للؽش ألاظىاً ؤلاوٍش

ٍُا . ؤضي بلى رلٔ ظمفت اإلامشب وجإزحره الشوحي  والشٍافي والفالٌاث اإلاخجزسة في الاظدشماس في بوٍش

ش. َ الخٍش خ التي ال ًمًْ بهٓاسها ، ّلها ـىاـش مً ؼإنها ؤن جىجح مؽشوؿ ظٍش  الخاٍس

وجدذًذا في الخامغ مً  2022ؼهذث بذاًت ظىت ججعُذا الهخشاط اإلامشب في اإلابادسة وٍذ و     

ُق ـلى اجىاٌُت َ ـبر جٍىُت خعت الخىىُز اإلاؽتر  ًىاًش خذزا باسصا جمشل في الخٌى ُ إلابادسة الخضام والعٍش

فها الجاهبان ظىت  ال إلازِشة الخىاهم التي ٌو  .2017الخىاؼش، ورلٔ ججًز

فْغ        ٍُت. َو ها بحن الفحن و دولت اوٍش و جْدس ي هزه الخعت ؤهمُت ِبري. وهي ؤٕو اجىاٌُت مً هـى

الشٍت التي ًدؽى بها اإلامشب ـىذ الىاـلحن  - خعب الخبحر في الؽاون الفِىُت هاـش بىؼِبت -رلٔ 

ق  العُاظُحن والاٌخفادًحن الفِىُحن. و مً هاخُت ؤخشي، وهزه الخعت  جإحي بفذ ظلعلت مً اإلاؽاَس

ُق الؽشاِت ؤلاظتراجُجُت بحن الجاهبحن  .25الفِىُت الىاجخت في اإلامشب خاـت بفذ مشخلت جٌى

دخه مً الخٓىمت الفِىُت لفىادًَ الاظدشماس بن هزه الاجىاٌُت هي بمشابت ضىء ؤخضش مى   

 واإلااظعاث بؽٍها الفمىمي والخاؿ الخخُاس اإلامشب ّىحهت مىضلت لالظدشماس.

                                                           
خ الخبحر في الؽاون الفِىُت د خىاس جلىضي مق   1 ت ـلى الٍىاة الخاهُت اإلامشبُت بخاٍس خ 6/1/2022هاـش بىؼِبت، وؽشة الؽهحرة الاخباٍس ، ؼىهذ بخاٍس
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َ الفِىُت  ًمًْ الخلىؿ بلى ؤن   ت حعتهذه مبادسة الخضام والعٍش ض الخفاون والخىمُت اإلاؽتِر حفٍض

تها، والٓل ظىه ٌؽاُس ـلى هدى خٕى الفالم ، وحؽمل حل دٕو الفالم ـلى جباًً حجمها و مٍذسا

ت مق خفٕى الجمُق ـلى اإلآاظب  مدعاو وؼىاه ومىىخذ لخدٍَُ العالم الفالمي والخىمُت اإلاؽتِر

ض ِىاءة جذوَ الاظدشماساث و الخٓامل بحن ألاظىاً لخدٍَُ الخىمُت اإلاخىىـت  فت، ما ٌعاهم في حفٍض اإلاخٌى

ىاس والخىاهم اإلاؽتُر بحن الخضاساث اإلاخخلىت . ومً و اإلاخىاصهت واإلاعخذامت ، وضال ـً مذ حعىس الخ

ّاوت ؤؼٓإ الخىمُت بحن الذٕو اإلاخخلىت والخٓامل بُنها، مق  خالٕ رلٔ، حعتهذه الفحن الذمج بحن 

ض جيعَُ العُاظاث الاٌخفادًت،  َ لخفٍض ت في العٍش خباس اإلاضاًا اليعبُت للذٕو اإلاؽاِس ألاخز في الـا

والخفاون الشىائي واإلاخفذد ألاظشاه ـلى هعاً واظق مً خالٕ بظاس حذًذ  وجدعحن الٍذسة الاجفالُت،

ت للجمُق  .26للخفاون مىخىح للجمُق وؼامل ومخىاصن وري مىىفت مؽتِر

ش ـلى الشوق مً الاظدشماساث       َ الخٍش ؽل سهان اإلامشب مً خالٕ اهخشاط في مبادسة ظٍش ٍو

ادة في هم ش ٌىىاث الفِىُت اإلاباؼشة هدى اإلامشب، و الٍض ت الشىائُت مق الفحن، وجعٍى ى مبادالجه الخجاٍس

الخبادٕ و ؤؼٓإ الخفاون في الفذًذ مً اإلاجاالث الاٌخفادًت والاحخماـُت والشٍاوُت مما ًىفْغ ـلى 

فه في ؼمإ  ٍُامٌى  ٍِىة بٌلُمُت. بوٍش

 

 اثمةــــــــــــخ

َ ججعُذا إلاخاهت الفالٌاث اإلامشبُت الفِىُت، ومً  ٌؽٓل اهخشاط اإلامشب في مبادسة الخضام والعٍش

ّاجه الاٌخفادًت الذولُت والتي حفشه هُمىت لشبُت وجمشل  بلىحهت ًؽل ظعي اإلامشب ٌائما  ق ؼشا جىَى

ل هزه الاظتراجُجُت و مً حهت زاهُت بخفٍض ت مهمت لخجًز َ وـش ض ـالٌاث اإلامشب مبادسة الخضام والعٍش

ض الفالٌاث  الاٌخفادًت مق الفحن ًمشل مق الفحن ـلى حمُق اإلاعخىٍاث الظُما وان مذخال مهما لخفٍض

 .    الفحن الُىم حفخبر ٌىة ـاـذة لها وصنها ـلى الففُذ الذولي

                                                           
26
 30مدمذ معاوؿ، مشحق ظابَ، ؿ   
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لى ـفُذ  َ جخجاوص الفالٌاث آخشـو ، وان مىاوق الاهخشاط اإلامشبي في مبادسة الخضام والعٍش

حاربا في اإلاىعٍت  بٌلُمُاٌعبا اٌخفادًا  ألاخحر ؤنها ججفل مً هزا  برالاٌخفادًت بحن الفحن واإلامشب، 

ل والخبرة الفِىُت.ِما حفضص مً جىاوعُت اإلامشب الاٌخفادًت لالظدشماس،   معخىُذا مً الخمٍى

 


