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2) ،(1سعقد بؾؼقدوم

(3)ألقػققه بؾقز

 تؼدوـم

أػّؿمدققممإشمارماظصقـقةمتقاصدمعؽاتماآلالفمعـماظؿّفمYiwu"ؼققو"متشفدمعدؼـةم
مواٌكّص ماظعامل مظم ماظصغريظؾفؿؾة مذاتمايفؿ ماظلؾع مطقغفام2صمظؾقع مسـ موبعقدا .

م،ػذهماٌـطؼةاظعؿراغلماظعاٌل،متعؿربممابػعؾماظصـاسةموجماهلظؾؿدؼـةماظشاعؾةممامنقذج
ربمطؾؿمجـقبمشم180اظيتمتؾعدمحبقاظلم Zhejiang دةمظممضقاحلمزرمقاؼـغاجقؿاٌ
ماحملؾؾنيمدسـمظشّؽامإشممقذعاعمساٌل،موػذاماظؿقصقػمالمؼدسإماذمصضاءذقغغاي،ممسـ

حؿكمسـدمرئقسم الوم،(Broadman, 2007 ; Simpfendorfer, 2009)ماالضؿصادؼني
م ماظصقـقةماظصنيمصمفقرؼة ماًارجقة مظؾلقادة مضقؼا مخطا مؼعؿربػا ماظذي اظشعؾقة

مؼ م"ؤّذر مسؾكمسقدة ماًارجقة بدأت ."عـمجدؼدمظؾظفقرررقمايرؼر ماظؿفارة
                                                                                                                                   
(2) Université Aix Marseille, CNRS, IEP, IREMAM, Aix-en-Provence, France.  

(2) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
(3) Université Toulouse-II Le Mirail, 31058 Toulouse, France. 

معؼالمدؾؼمغشرهمباظغةماظػرغلقة: 1
Belguidoum, S., Pliez, O. (2015), « Pratiques transnationales dans un comptoir de "la 

Route de la soie" : Algériens et Égyptiens à Yiwu (Chine) », in Les Cahiers d’EMAM     

n° 26, http://emam.revues.org/927. 

طؿامجاتمظمماظـصمباظؾغةماإلنؾقزؼةمسؾارةموادعةمتشؿؾمsmall comodities اظلؾعمذاتمايفؿماظصغريم2 
ماألدواتم ماظقرضقة، ماٌـؿقجات ماٌـازل، مداخؾ ماظؿففقز مأدوات معـزظقة، ماظؽفرو ماألدوات ماظؿزؼـ، أدوات

متـؾمجمؿقسةمعـماظلؾعمexoticknick –knack مهتمتلؿقة ضقؼةاإلظؽرتوغقةماظصغرية...مػذهماألدواتماٌـ
 اٌؿشابفةمسؾكمعلؿقىماظعاملمطّؾف.
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ماظصنيمظم معـؿصػمدـقاتم، م1000عـذ ممتؿفف، مذقؽا معدؼـة مدمق ،مؼققوصشقؽا
ماظـّ مظطؿقحات ماجملال م"صاهة ماظراعقة مأطربكبماحملؾقة موارؼةمظؾـاء معلاحة

ررؼؼمايرؼر"مادؿعارةمسؾارةم"و"مقماظعاٌلاظؿأدقسمظؾفـةماظؿلّقطربىمظمماظعاملمو
اظذيمرمؿعمبنيماظشؾؽاتمدمعـماظعقٌةمػذاماظشؽؾماٌؿػّرمصفؿغلؿعؿؾفامعـمأجؾم
م.مدةاٌؿعّدماظؿفارؼةماظعاٌقة

ةماٌؿقاجدةمظممباحملطاتماظؿفارّؼظممػذهماظقرضةماظؾقـقةممعقدانماظدرادةؼرتؾطم
مآ ماظغربقة مودقا معـ ماٌلؿقردون مؼؼصدػا ماظيت مأدماء مخمؿؾػ ،مظؾؿؾّضعاظعامل

م مذظؽ مسالضات مسـ مسقـف ماظلقاق مظم ماألودطعؿلائؾني ماظشرق معـ مطؾ م،عع
م ماظؿصدؼر،وباًصقص موإلسادة مظؾؿكزؼـ معؽاغا متعؿرب ماظيت مدبل مشالمومعدؼـة
م معـمأػؿإصرؼؼقا ممباسؿؾارػا م"مطؿاأدقاقماٌلؿفؾؽني. مإشممػذه اظطرقمتلؿحماظعقدة

ماظيتم ماظؽقػقة مبػفؿ مظؾقرؼر" ذعاعمإذاتمةمجماالتموارّؼمتشّؽؾتمبفااىدؼدة
صؽرونممـيتماظعؾؿةموسنيعدؼمقاظؿاةمععماظؾعدماظعاٌل،مصصؾموذاتظمماىزائرمورينم
مؼاظقاضعؿني ماىزائري ماظشرق ممظم ماٌؿـاعل ماظصعقد مػذا معؽلان مةجدؼدظـؿاذج
صفؿماظؽقػقةماظيتمؼؿؿرطزمحقلممّعاماغطالضامعـمعصر،مصؿقضقعماظؾقثعـماٌدن.مأ

موّص ماٌؼاوظقن مبفا مظؼ ماظقرـقةاظعابرون ممؾقدود ماىؿع صاتمبنيمخمؿؾػمختّصظم
طربمألمفعـمأجؾمإؼصاظم،عصرمإشم،معـماظصنيمإشمماًؾقج،موصقالمباظلؾعماظؿؿقؼـ

عدؼـةمّنمدورمإسؾقـاماظؼقلمو.عؾققنمغلؿة(م85أطـرمعـمدققمادؿفالطقةمظمماٌـطؼةم)
مذفدمفاوثؼؾمؼققو مظمصعاظّقماضد مبؾدانامجمة مإصرؼؼقامل مهقتمػذأصؾمإذم،مشال

ماألدادّق ماظقجفة ماظعرب.اٌدؼـة ماٌؼاوظني مظؾؿّفار مسابرومومة ماٌؼاوظقن مسرف ظؼد
كذونمطقػمؼّؿمايدودماظقرـقة،مواظػاسؾقنماألدادققنمهلذهماظدؼـاعؽقةمايضرؼة

م مألغػلفؿ ماألضصك ماظشرق مباواه ماٌؿقدطقة ماٌـطؼة معـ مخاللررؼؼا وضعممعـ
مقّصرهمطؾمجمالمؼؿّؿماظرتّددمسؾقف.ؾؿؿقؼـمععؿؿدةمسؾكمعامؼتمصّعاظةمظذؾؽا
ماٌقداغلممدزمّد ماظعؿؾ ماظدرادة مؼلعكمإشممهلذه مجفة معـ مصفق ػدصنيماثـني.

"ماظذيمؼعؿربمعؽانمفام"اظغرؼبامحّقوخصقصمؼققوراتماظيتمسرصؿفامدرادةماظؿطّق
مععماظدولماظعربقة ماظدولممادؿؼطابمظؾؿفارة مأو م/ ظمماظقضتموؼعؿربممدالعقة،اإلو

معػضالمظؿؿّؾذاتفم سابرةمظألوران.موعـمجفةمحمؾقةمظؿفارةمعمتؽّقنمجمالمعرصدا
مثا مهؾقؾ مإشم ماظعؿؾ مػذا مؼلعك مسربمغقة، متّؿؿ ماظيت ماظؿفارّؼة ماظؿؾادالت بـقات

م موهؾقؾ ماٌدى مبعقدة مسؾكماوأذؽاهلمفاوعالحممفاعلاراتعلاصات هؼقؼممبـاء
ػذاماظؿقؼقؼماٌقداغلممطقنرؼني.موبعقدامسـممواٌصغلمحقلماظؿّفارماىزائرؼنيعقدا
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ماظعؿؾمممسحدمعالحظاتمعقداغقة،مجمّر وزمأدؽؾةمجدؼدةمحقلماٌؼاوظني،مرببػذا
مو ماٌدؼـة، مػذه مظم ماٌطاسؿ مأصقاب موحقل ماظرتصمة، ماٌفاجرؼـوحقل  ،حقل

وسؾكماٌدؼـة.ممهقاجدػؿمظممػذتػفؿمععماجملؿؿعماظصقينمودميقعةموحقلمررقمتؽّق
م ماظصقـقة ماظعالضات مذعارات متربزػا ماظيت ماظشؿقظقة ماظصقرة ماإلصرؼؼقةمم–سؽس

مرر مصإّن ماظعربل، ماظعامل معع ماظعالضاتماظصقـقة متـظقؿمؼأو مإسادة متشفد مايرؼر ؼ
م مصـاسة مؼـّشظوإسادة ماظذؼـ ماظػاسؾني مررف معـ معلؿؿر مبشؽؾ مػذهمؾدالظة طقن
مدؼة.مةمبقصػفامعؽاغامظؾعالضاتماٌااجملاالتماحملؾّق

 ، حمّطة عاملقة لؾسؾع ذات احلجم الصغريوقوو

ماظصقػمو معـ ماظعدؼد ماإلغرتغتمباٌعفزةمتؿؾاػك مظممذؾؽة اٌقاضعماالصرتاضقة
مؿؼحؼاظيتم معدؼـة ماألخريةؼققوفا مصفذه معقدؼؾ"م. م"واغزػق مذاطؾة متأدلتمسؾك

Wenzhou modelرماالضؿصاديمظممأمنقذجامرمسقامظؾؿطّقبعدماظيتمأصؾقتمصقؿامم
مدـقاتم مت(A. Hulme, 2015)2990اظصنيمخالل مطؿا م، معلارمربز ماٌدؼـة ػذه

م ماظعاٌل ماظؾعد مذات ماظرأمساظقة مإشم ماالذرتاطقة معـ تؾعاممتتشؽؾماظيتواالغؿؼال
م ماالخؿقارات معـ ماظعؿقعقنيم"ظلؾلؾة ماظػاسؾني مررف معـ ماٌـؿففة ايؽقؿة

ماظدوظل.اٌلؿقىماظقرينموضؿـمزروفمذدؼدةمتـاصسمسؾكم"واًقاص
مؼؼاربمصفلمباٌالؼني،ممؼققودؽانمحاظقاممؼعّد معا تلؿؼؾؾمسؾكمترابمإضؾقؿفا

.متؼعمػذهم(,Guihuex 2013)اٌؾققنموغصػماٌؾققنمعفاجرمعـمطؾمغقاحلماظصنيم
جـقبمباظؼطاراٌـطؼة،مظمماإلضؾقؿماظلاحؾلمظزرمقان،مسؾكمبعدمداسؿنيمعـماظزعـ

مظمماألدقاقممسرصت،موضدعدؼـةمذاغغاي مادؿـؿارػا ماٌدؼـةمطقػموينممثار ػذه
ةمعـذموبػضؾماظدسؿماظدائؿمظؾلؾطاتماحملؾّقم،اٌؿعددةمبػضؾماظظروفماٌالئؿةمظذظؽ

م.م2930ـظامماظؿعاوغلمظممغفاؼةمدـقاتماظتؾينمدقادةمإغفاءم
حمععمدقادةماظؿػّؿم2981دـةممؼققوؼؿزاعـمادؿقداثمدققماظؾقعمباىؿؾةمظمم
ماظرئقسماظصق مإظقفا  (Deng Xiaoping)دقاوبقـغينمدؼـغاالضؿصاديماظيتمدسا

ؿـؿقجاتمؾاظؿفارةمتعطلمظمبقادطةةم،مبدأتماظؿـؿّق2981عـذمدـةم.مو2939مدـَة
ؾقؿمزرمقاغغمظمماٌرحؾةمظؾؿقاجدمواظربوزمسـدمّوارمظممإضاظصـاسقةماحملؾقةماجملالم

مّوم،األوشم مبؼقة مسـد مثؿ ماظصنيمظم ماظـاغقةار 3اٌرحؾة
مو . مدـة معـ ،م2981ابؿداء

                                                                                                                                   
3 Ding, K, (2006), « Distribution System of China’s Industrial Clusters: Case Study of 

Yiwu China Commodity City », Tokyo, IDE-JETRO Discussion. 
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مظممإحداث ماٌرطزؼة ممأدفؿتمايؽقعة معـمزؾؿقظدصعمعـمأجؾمهدؼثمدقق ؼع
مارماىؿؾة.خاللماظلؿاحمظؾؿـؿفنيمباظؿعاعؾماٌؾاذرمععمّو

ماظرئقسماظصقينمجققاغغمزمينيرّد ،م2989عـمدـةممبداؼةم(Jiang Zemin)مؿ
م مدـقات موخالل ماظؼرن معـ ماالضؿصادؼةماٌاضلاظؿلعقـقات مظإلصالحات مررؼؼا ،

مررقمتقزؼعماٌـؿقجاتم متـظقؿ ماظصنيمواظؼائؿةمسؾكمإسادة اظؽربىماظيتمتؾـؿفا
شاؼؿفامم،عرطزؼةجراءاتمبؿؾينمتدررملمظلقادةمالتؾعتمػذهماإل.مُاواًدعات

ؾمظممةمعـمأجؾماظؿدّخةمواحملؾّقإسطاءمادؿؼالظقةمتدررمقةمظؾقؽقعاتماىفقّؼ
م موتـظقؿ مماألدقاق.تـؿقة ماظؼقل ماظؿفارّؼمؼققومّنإميؽـ ماٌدن مبني ماظيتمعـ ة

م ماظصقـقة ماٌـظقعة مإلصالح مغؿقفة مدمقمزفرت ماٌقجفة ماظؿفاري ظؾؿقزؼع
ماٌكّط ماالضؿصاد معـ ماالغؿؼال ماظلققتلفقؾ ماضؿصاد مإشم مط موضد مػذهممسق. ت

ماإل مبايصالحات مجددظؾؿـؿفني مزبائـ مسؾك اىؿؾةممارؿّفظمتمسقوم،صقل
عؿداولمخارجمػذاممامػقمّمم%70أضؾمبـمسؾكمعـؿفاتفامباالدؿػادةمعـمتلعرياتم

4جراءاإل
م . ماظؼقل ماٌدننمإّنميؽـ مػذه مم-اح بـشاراتمأدقاقممعؿعؾؼاألدقاق،
معـفامدؼـاعؽقةمأحدثتماظيتماىؿؾة ماظعؿراغلماطحمّرمجعؾت عؼارعةممظممظؾـؿق
ماظيتممزرمقاغغ ماظققم مم18هصل موارؼا، مم3وؿعا مرمعـفا مضؿـفا  5000ؿؿع

.5سؾكماألضؾمواريمحمؾ
ظممبقعممةصاٌؿكّصدققماىؿؾةماألػؿممؼققوقتمؾصأ،م2992عـمدـةممبداؼةو

ماظص ماألدوات ماظشعؾقةغرية ماظصني مصمفقرؼة مػذظم مناح مؼعؽس اظلققممه.
ماإلدارةماحملؾقةاالخؿقاراتماظؿفارّؼ مواظصـاسقةماظيتمتؾـؿفا اظيتمأخذتمسؾكمومة
م مترضقة ماظـشاراتماظؿفارؼةساتؼفا مووتـظقؿفامحرطة م، مدـةمضد أغشؽتمظذظؽمظم

إضاعةمدققماىؿؾةمظممبغقةمم(CSCG)مزرمقاغغمظألدواتماظصغريةمةسقجمؿم2981
ماٌدؼـة م6ػذه متـؿؿل ماجملؿقسة موػذه ما، موثقؼامإشم مارتؾارا ماًاصموعرتؾطة ظؼطاع

ماواػات.مةرئقلةمظممثالثماأدوارمتؾعباظيتمباجملاظسماحملؾقةم
ضؿـماظقجفةماألوشم،مظؾؿفؿقسةمدورمبارزمظممإسادةمػقؽؾةماظـلقجماظصـاسلمظممص

مواٌ مواظصغريةؽّقزرمقاغغ ماٌؿقدطة ماٌؤدلات معـ مخصقصا مدعجممن مخالل عـ
                                                                                                                                   
4 Sun, Z., Perry, M. (2008), « The role of trading cities in the development of Chinese 

business clusters », International Business Research 1(2), p. 69-81. 
5 Ding, K. (2007), « Domestic Market-based Industrial Cluster Development in Modern 

China », Tokyo, IDE-JETRO Discussion. 
6 Chow, DCK. (2003), « Organized crime, local protectionism, and the trade in counterfeit 

goods in China », China Economic Review 14(4), p. 473-484. 
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مؿاٌـؿفنيماٌشؿ ماظـؿق. موضؿان ماٌؿـاعقة ماٌـاصلة مظممنيمٌقاجفة ماظؿصّقر ميـؾمػذا
ٌؿكصّصةمظمماظـؿطماظلابؼماظلائدمضؿـماظقحداتماظصـاسقةماحدمذاتفمضطقعةمععم
اظلابؼم"مضرؼةممإؤدسموصؼماٌؾداٌماتسـمصرتةماظؿعاوغقمعقروثمإغؿاجمعـؿقجمواحد

منماظؿفارؼةمإعؽاغقةمظعبمدورمداسؿعطلمظؾؿدواحدة،معـؿقجمواحد".مػذهماظؼطقعةمت
ماظؿقّج،مو7ؼماظلؾعظؾؿقدؼثمعـمخاللمتلفقؾمتدّص واجفةممؼققوفمرمعؾمعـمػذا

طانماٌؿعاعؾقنممنخصقصامإم(1008ظممدـةمم2300.000)عـماٌـؿقجاتممظعددمعؿـاٍم
مصةمظممإغؿاجمعـؿقجمواحدمعـمبنيعؼارعةمصـاسقةمعؿكّصم11ؼـؿؿقنمإشممماضؿصادؼني

عؿقاجدةمظممزرمقانمؼلؿعؿؾقنمحاظقامػذهماٌـطؼةمعـمأجؾماظقظقجمإشمماظلققمم71
8واألدقاقماظعاٌقةاظقرـقةمظمماظصنيم

 . 

م ماظؿقّجأّعا ماظـاغل محّؼصف ماظذي مباظـفاح مأحدثمؿرتؾط مواظذي ماٌدؼـة مػذه ؼؿف
مسؾكمذاطؾة"ماظلؾعؼقائؿمظ"مباىؿؾةمؾقعماظصةمظممسامظألدقاقماٌؿكّصعاموتـّقتقّد

م...األظؾلةمواألدواتماظدؼـقةواألظعاب،مواٌـؿقجاتماظقرضقة،مواألجفزةماٌـزظقة،م
ماٌـؿقجات ممتؿؿّقز مؼرّوج ماظيت ماىؿؾةعـؿفقهلا موار مظػائدة ماٌـؿقجممػا بؿعّدد

مالوم،وتـّقسف موادعة مإعؽاغقات مميـح ماظقضع مؼاظّلمخؿقارػذا مطؿا مػذهمؾع، عطل
مداٌـؿقجاتمإعؽاغقاتمظؿقدؼ مبلفقظة مػا مبـاءمعـمررفمراظؾقفا ماألدقاق ظممػذه

سرضماٌـؿقجاتمصـاسةمازدػرتممإّنحلبمغقسفاموعؽانممترطزػا.ممفاسؾكمترتقؾ
ماظصني معـ مأخرى معـارؼ موظم ماٌدؼـة مػذه م9ظم ماحملالتمو. متعداد مسرف ظؼد

مدد،مصإذامطانمساٌؿـّؾةمٌكؿؾػماٌصاغعمارتػاسامعذػالظممأدقاقماٌدؼـةمواظدطاطنيم
مبؾغ 2981دـةمظمماحملالتم ممصإّنم،305ضد مغػلف مارتػعمظممزرفماظؿعداد م20ضد
،موتابعممنقهمدـةمحمؾٍّ 58000إشممم1001دـةممووصؾ،محمؾ21000ٍّدـقاتمإشمم

،مأّعاماظققممصإّنمسددماحملالتماحملصاةمػقحمؾٍّ 11000رضؿامضدرهعلفالمم1008
واظذيمم،"صقتقانمعارطت"قدقماٌرطزماظؿفاريماظعاٌلماٌادؿطاع.حمؾ110000ٍّ

المتؿفاوزمظممعلاحةمطؾمواحدممٌكؿؾػماٌصاغعمٍممـٍؾحمّؾ 50000زمؿقىمسؾكم
ما10ةرمعربعاؿعأ20اظعؿقمم مسقتمظؾؿـؿقجاتماٌصـقسةممٌدؼـةمبقاجفة،مأنمميّد

                                                                                                                                   
7 Sun, Z., Perry, M. (2008), op.cit. 
8 Ding, K. (2007), op.cit. 
9 Mu, G. (2010), « The Yiwu model of China’s exhibition economy », in Provincial 

China 2-1, p. 91-115. 
10 Ding, K. (2007), op.cit., mentionne, parmi les plus notables, les fournitures de bureau 

(Wuyi), le cristal (Pujiang), les articles de quincaillerie (Yongkang), le textile et les 

vêtements (Dongyang), les lunettes (Wenzhou) ou les vêtements de pluie… . 
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مزرمقان مظم ماظصـاسقة ماٌؼارعات مخمؿؾػ مم،ظم معدؼـة مإظقفا متـؿؿل م،ؼققواظيت
مباظؿقاجدمظمماألدقاقمبعدمدـةمصؼطمعـماغضؿامماظصنيمإشمماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾؿفارة

ّنمعامالمؼؼؾمسـمثالثةمأرباعماٌعاعالتماظؿفارؼةموريمإ.مسؾقـاماظؼقلم1002دـةم
دـةمظمأّعا.ؼققوعـمبقـؿاماظؾاضلمعؿؿرطزمظممعـارؼمأخرىمم،دؼـةسؾكمعلؿقىماٌ

،مواظيتممتـؾمأػؿمعصادرماٌـؿقجات،مؼققوطاغتمدؿةمعـمأػؿمأدقاقمصؼدم،م1022
ؼضافمإشممذظؽمسشراتمعـماظشقارعمةمظؾعقٌةماالضؿصادؼة،منماظشؾؽاتماظؿفارّؼمتّق

م(.موارّيمحمؾٍّم230000اٌؿكّصصةمظممبقعمعـؿقجمواحدمبعقـفم)
مص ماظـاظث، ماظؿقّجف مظممأّعا مبؿدوؼؾماظلققماٌؿكّصصة اظذيمؼعؿربمم،ؼققوؿؿعؾؼ

مواظلؾع،م ماٌـؿقجات مظؿصرؼػ ماظدائؿ ماظؾقث مسؾك معؾـقة مالدرتاتقفقة غؿقفة
مصؿشّؽ ماٌدؼـة مم–ؾ مأظزم مجددماظلقق مزبائـ مإرماد مبضرورة ماظؿفارؼني اظػاسؾني

مبغقةمبقعماٌـؿقجاتماٌعروضةمظمماآلالفمعـماحملالتم وأدقاقمأخرىمتابعةمهلا
مإضعػمػاعشماظربحمحلبماٌؾدضمطؿقةماٌؾقعاتمتعّقمعـمػذاماٌـطؾؼاظؿفارؼة،مو

ممماظؼائؾ:م"مإذامطانمرحبلموم( ,1003Yue Lin)االضؿصاديماظذيمؼـاديمبفمؼقمظنيم
ضطعمظمماظققممبعائدمعاظلمم20طؾمضطعة،مصالمميؽـينمبقعمدقىممـسمدـؿقؿات 20

قؿؽـينمصمظمماظؼطعةمواحدمأورو،موظؽـمإذامطـتمالمأربحمدقىمدـؿقؿم20ؼؼدرمبـم
تػرضمعـؾمػذهماالدرتاتقفقةمضرورةممأورو".م200ايصقلمسؾكموبقعمأظػمضطعةم

ماىفقيم ماٌلؿقؼني مسؾك موبقعفا ماظلؾع متصرؼػ مبغقة مظألدقاق ماظدائؿ اظؿقدقع
ظممهدؼدمضقؿةمواظقرينمعامداعتماٌـاصلةمعـمخاللماألدعارماٌـكػضةمتؾعبمدورام

وحؿكمسؾكمعلؿقىماألدقاقممةصظمماظلققماٌؿكّصماٌـؿقجاتماظصـاسقةماٌعروضة
مظف. موواجملاورة مأّن مإشم ممدؾطةشقابمبماإلذارة ماألدعار تـظقؿممعفؿؿفاظضؾط

،معـاصلةمذدؼدةؼدصعماٌؤدلاتمإشمماالحؿؽاممإشمم،مؿاجموتـظقؿمسؿؾقاتمبقعفاإلغ
ؼدصعمإشممودؿمم،موػذاماظقضع"بداعاظـقسقةمواإل"سؾكمحلابماٌـؿقج"مدعرم"أداتفا
مبامأّنم.مو11ريماظشرسلمظؾؿـؿقجاتمظمماظصنياظؿؼؾقدمشعاصؿةمفامبووصؿمؼققوعدؼـةم

م ماٌدؼـة مظممػذه ماٌعروضة متعؿربماألدعار متـاصلقة،متصؾحمػذه ضؾؾةمماٌـطؼةاألطـر
متؿقّصمةصاخم،ظؾعامل ماظدوظقةمرسـدعا وخصقصامم،سؾكمعؽاغةمعؿؿقّزةمضؿـماظؿفارة

سـدعامزماولماظؿّفارمعضاسػةمثروتفؿماغطالضامعـمخمؿؾػماظـشاراتماٌؿقاجدةمظمم
مػذهماٌدؼـة.م

                                                                                                                                   
11 Report to Congress of the U.S.-China economic and security review commission, 

(2006). 
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م معدؼـة مبروز ممؼققوؼـّؿ مدقضا مسمةساٌقبقصػفا مادرتاتقفقةــظؾفؿؾة عدّبرةممـ
مم،حمؾقا متأؼقدا ممعـتؾؼك مظؾؼرار"علؿقؼات ماالضؿصادؼنيمم"سؾقا ماٌؿعاعؾني ظدى

مواًقاص مم.اظعؿقعقني موتلعك ماظـظرة مػذه مأدقاقمإشم ماطؿلاب مإشم ماجملال صؿح
بػضؾمم،اظعاملمطؿرحؾةمثاغقةومجدؼدةمظممعؼارعةمزرمقانمطؿرحؾةمأوشم،مثؿماظصني

اظلؾعماالدؿفالطقةماظشائعة.مؼعؿربممنّقماظؿفارةماظدوظقةموتقّدعفامسربمختّصصفامظمم
وؼؾماٌرحؾلمأػؿمعرحؾةمضؿـمدقاقماظؿدم،خصقصامععمطقرؼاماىـقبقةم،ايدود

عامدخصقصامسـ،1000عـقاهمخاللمدـقاتمؼؿأطدمواظذيممقققوظظؾـشاطماظؿفاريم
عـممةغعؽّقمةدققمطؾريمإشمفةمعـمصادراتمأدقاقمػذهماٌدؼـةمعقّجم%55غعؾؿمأّنم

ظفر،متمصؼطماظدولماجملاورةمظؾصنيمبؾمدؿ،مصاواػاتماظؿصدؼرمظقل12بؾدام125
م معـ م1001بداؼة مختّص مأخرى موجفات مأوربا، مظم ماظـاذؽة اظشرضقةمماألدقاق

م.واًؾقجماظعربل

(2011-2002) وقوو: أهم املستوردون لؾسؾع من 01اجلدول رؼم 

Rang 2002 2006 2009 2011 

1 
اإلعاراتماظعربقةم
اٌؿقدة

األوربلماإلهاد األوربلاإلهادم األوربلاإلهادم

رودقا 2
اإلعاراتماظعربقةم
اٌؿقدة

ماإلعارات
اظعربقةماٌؿقدة

جمؿقسةمأدقان

األوربلمإلهادا 3 رودقا أٌاغقا إؼران
طقرؼاماىـقبقة 4 أوطراغقا إدؾاغقا اهلـد
أوطراغقا 5 طقرؼاماىـقبقة رودقا عصر

ؼابان 6 أٌاغقا اٌؿؾؽةماٌؿقدة
اإلعاراتماظعربقةم
اٌؿقدة

اظعربقةماظلعقدؼة 7 إدؾاغقا إؼطاظقا اظلعقدؼةماظعربقة
برؼطاغقا 8 ربازؼؾاظ ربازؼؾاظ
بـؿا 9 إؼران اظعراق

ربازؼؾاظ 10 اهلـد اىزائر
  صدر:امل

Yiwu customs (http://en.onccc.com, 2002; http://old.echinacities.com, 2006;  
http://www.yiwumarketguide.com/, 2009; http://www.yiwu-sourcing-agent.com, 2011) 

                                                                                                                                   
12 http://yiwu.gov.cn/ywwwb/english/e_gyyw/e_ywgk/200812/t20081226_164346.html 

(site de la municipalité de Yiwu, consulté le 18 novembre 2015). 

http://en.onccc.com/
http://old.echinacities.com/
http://www.yiwumarketguide.com/
http://www.yiwu-sourcing-agent.com/
http://yiwu.gov.cn/ywwwb/english/e_gyyw/e_ywgk/200812/t20081226_164346.html
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عامل جارّوة العابرة لؾحدود الدولقة باجتاه الرق التالّط ـطؾق، موقوو
 سالمياإل

ماظلقادقة ماظؼرارات ماضرتان مسؾاٌّؿم،أدفؿ معؿعّددةكذة معلؿقؼات ؿعؾؼةمواٌمك
جعؾمػذهممّمامصدىمطؾريا،ممؼققوظممإسطاءمم،التماالضؿصادؼةمواىغراصقةاظؿقّقب

ماظّش مضؾب مظم متؿؿقضع ماظؿفارّؼاٌدؼـة ماظدوظقةؾؽات مظؾقدود ماظعابرة مهلاممة تضؿـ
مدالعل.اإلخمؿؾػمعـارؼماظعاملمتقاصالمععم

 : وقوو إشعاع واجفة اؼتصادوة صقـقة1 صورة

 1025مبؾؼقدوم،مجقؼؾقةمبؾقز،املصدر:

 سالمي التجاروة بني الصني و العامل اإل تعّدد املبادالت

ماظصنيعرحؾةمعفؿةمظممجعؾمم1002دؾؿؿربم22اظيتمتؾتمأحداثممػرتةؾماظتشّؽ
دالعل،موعصدرامإلعـماظعاملماماظقاصدؼـٌؼاوظنيمواظؿفّارمإشمماموجفةمعأظقصةمباظـلؾة

موجفؿفؿم،ظؾؿؿقؼـ مطاغت ماظشؿاظقةممبعدعا مأعرؼؽا مأدقاق مظم محمصقرة اظلابؼة
مأدقاقماًؾقجماظعربل.واألدقاقماٌؿقدطقةمو

ماظ ماظعامل مدمق ماظصني معـ ماظلؾع متصدؼر مذفد مواظؼد مارتػاسامإلعربل دالعل
مو مغحملقدا معـذ موػاعا ماظـؿاغقـقات، مدـقات ماظظرفمفاؼة مظعب ماظلقاق مػذا ظم
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خصقصامبعدماظعؼقباتماظيتمصرضفاماالهادمم،دورامحامسامظممذظؽماىققدقادل
 Tiananأحداثمتقانمأمنـمجّراءاألوربلمواظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةمسؾكماظصنيم

Men .اٌقاضػماٌعؾـةمعـمػذهماألحداثمسؾكماظصني،مخاللماظػرتةممصرضتمػذهم
مبنيم 2991وم2989اٌؿؿدة

ماظؾقثم13 مضرورة مجدؼدةمسـ، ؿقجاتمعـمؾقعظمأدقاق
مو متـاصلقة، مبأدعار مررؼعصاغعفا مواألسـ ماظؾـاء مجمال مظم مسؼقد متقضقع ذغالمؼ

مػذهماظعؿقعقة. ماظقاسدمأعام ماظعربقةةاظلقق مضطعت مم، معـ مبداؼة م2990اظلعقدؼة
ووّضعتمسؾكماظعدؼدمعـمسؼقدماظؿعاونممةمععمراؼقانسالضاتفاماظدبؾقعادقةمواظؿفارّؼ

ماظصني مم،14عع ماٌلؿقردون مادؿعان موعـمجفؿؿ ماظؿفارةمربغاٌؼقؿقنمظمماظؼاػرة صة
م مظم معاظصقـقة مزؼارة مأجؾ معـ مأغفارماٌصر م"دظؿا مظم ماٌؿقاجدة ماظصـاسقة ـطؼة

مبفماٌلؾؿقنماظصقـققنمأثـاءم15اظؾؤظؤ" ماظذيمضام مالمميؽـماالدؿفاغةمباظدور ،موػـا
م.16دالعقةإلواظّدولماماظشعؾقةمبنيمصمفقرؼةماظصنيدمػذهماظعالضةماىدؼدةمعقال

عـماٌلؿفؾؽنيماٌؿقاجدؼـمظمماظشرقممةباواهمدققموادعمؼققواظؿصدؼرمعـممأدى
إشممتلفقؾمارتػاعمظمماظصادراتماظصقـقةمدمقماظعاملماظعربلماألودطمومشالمإصرؼؼقام

اغػؿحمجمالمسظقؿماالتلاعمأعاممصادراتمؼققومسؾكمخاللمدـقاتماألظػني،موضدم
أدقاقماظشرقماألودطمومشالمإصرؼؼقاماظيتمطاغتمتؾقثمسـمعـؿقجاتمأضؾمدعرا.م

ماظلؾعممارتػعتمضدو ماظطؾبمسؾك مبارتػاع ماظعربل ماظعامل مدمق اظصادراتماظصقـقة
م)اى ماظؾرتول مأدعار مارتػاع مسـ ماظـاوة مرضؿداالدؿفالطقة مدؾقؾمم(.02ول صعؾك

م52.1عامضقؿؿفمم1005اظعربقةمدـةم-ةماظصقـقةحفؿماٌؾادالتماظؿفارّؼماٌـال،مبؾغ
مأعرؼؽل مدوالر مم،عؾقار ماظرضؿ مسشروػذا ممةؼعادل مدـة مدفؾ ،م2995أضعافمعا
معا مإشم مدـةم277مضقؿؿفمظريتػع مظم مأعرؼؽل مدوالر 1008 عؾقار

مإشم17 موؼصؾ م،
بداؼةمثقراتماظربقعمظؿارؼخمماٌقاصؼةم1022معؾقارمدوالرمأعرؼؽلمظممدـةم100علؿقى

                                                                                                                                   
ماظرمسلمىؿفقرؼةماظصنيماظشعؾقةمباإلدرائقؾ.دـةمتقاصؼماالسرتافمم13

14 Gladney, CD. (1994), « Sino-Middle Eastern perspectives since the Gulf War: Views 

from below », in The International Journal of Middle East Studies 29(4), p.677-691. 
 .1003ماظؼاػرةمظممجقؼؾقةتصرؼحمّتؿمتلفقؾفمأثـاءمهؼقؼمعقداغلمأجريمظممم15

16 Gladney, (1994), op.cit. 
17 Donghong, C. (2011), Study and Revelation on China-Arab States Economic and Trade 

Relationship. A Discussion on China-Arab States Economic and Trade Forum. News. CN. 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/07/c_131112714.htm (Retrieved 

November 27, 2015). 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/07/c_131112714.htm
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مومذّؽؾتموضد .18اظعربل ماظلعقدؼة ماظعربقة معـ مأػّؿطؾ ماٌّؿقدة ماظعربقة ماإلعارات
تقّدعامػذهمسرصتماظؼائؿةممطؿا،م1001مظممدـةمؼققونيمععمعدؼـةمؼاراظشرطاءماظؿّف

مدّتظؿؾ ممؾغ مدـة مظم مم1022دول مإؼران، معـ مطؾ ماغضؿام معصروبعد اظعراقمو،
مصؼّؾؾواىزائر متدررمقام؛ ماظؿقّدع ممػذا ماظؿفاريمحمّطاتمتأثريعـ ماظؿؾادل
موجّدماٌؿقاجدة مدبل معـ مطؾ ماظؿؿقؼـ،ممسؾكم،ةظم معصادر معع ماظؿؾادل علارات
 الك.ـةمبنيمعصدرماظؿؿقؼـمووجفةماالدؿفاجملالمأعامماظؿؾادالتماٌؾاذرصاهةم

 ة املتوسطقة التجارّو حنو احملطاتطروق ال

ماظؿّف مغّشط ماظعرب ماٌؿقاجدوار ماٌؿقدط مجـقب مظم من معع عصادرػؿماظعالضة
ماظؿفارّؼ ماٌؾادالت مذؾؽة موصؼ مبنياحملة ماظؾقرمصقرة مػذا اٌعطقاتموم.ضػيت
مطروغقظقجقامرةاٌؿقّص مبؿؼدؼؿ متلؿح ممتتؾادالماظققم معع ماٌغاربة األدقاقمػذه

م ماظـؿاغقـاظؿفارؼة. مدـقات ماٌاضلصػل ماظؼرن معـ مّفدغمم،ات متقاصد ارمظؿّفمػاّمؾ
ورةمهلام)عدنمجـقبماٌؿقدطمسؾكماٌقاغئماظؼدميةمظػرغلام)عردقؾقا(موظؾدولماجملا

ماظؿقاصدمأدفؿمموضدمظؿلّقق.عـمأجؾمامقـقة(برذؾقغةموج ةمظممتؽقؼـمصقرةمحّقػذا
ماظطراباغدؼلت ماظشـطة(م19سـ معـمم،20)تاجر ماظؿلعقـقات مدـقات مبداؼة معع أّعا

مسرصتماظقجفاتماظؿفارّؼ مصؼد مغػلف، ممـقسا،تمةاظؼرن دطـؾقلماوأصؾقتمعدؼـة
متدّص ماظؿفاريمتشفد معلارػؿ مظم مؼصادصقن مطاغقا ماظذؼـ ماظؿّفار مظؾؿغاربة معؽـػا ؼا

ماظقجملمتؽـموم.عقارينماٌعلؽرماظلقصقاتلماظلابؼ ؼدماىدؼدةموحقدة،مصفةمػذه
م ماظؿفارّؼماظطرقذفدت ماظعربل مواًؾقج ماألودط ماظشرق مباواه ماألخرىمة ػل
مإذاغؿعاذا مم، مباآلمؼاٍءظعـؾتمصضاءعم مايفاج مخصقصا ماظؿّفارم–دققؼنيمواألصارضة
22ااظقجفةمسؿقعباغؽقكمػلمدقامصؼدمطاغتم،مأّعامظمماىـقبماظشرضلمآل21عـفؿ

مم.

                                                                                                                                   
18 Voir : http://www.yourmiddleeast.com/business/arab-uprisings-bring-opportunities-to-

china_17077 
اظيتمتعينماٌفّرب،مومؼشريمإشممممّررماظلؾعمسربممcontrebandierظػظمجزائريمعشؿؼمعـماظؽؾؿةماظػرغلقةمم19

مايدودمدونمتصرؼحمعـمعصاحلماىؿارك.
20 Peraldi, M. (2007), « Aventuriers du nouveau capitalisme marchand. Essai 

d’anthropologie de l’éthique mercantile », in Adelkhah, F., Bayart, J.-F., (eds.) Voyages 

du Développement. Emigration, Commerce, Exil, Paris, Karthala ; Tarrius, A. (2000),  

Les Nouveaux Cosmopolitismes. Mobilités, Identités, Territoires, La Tour d’Aigues, 

Aube. 
21 Bennafla, K. (2002), Le Commerce Frontalier en Afrique Contemporaine, Paris, 

Karthala. 
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ماظؿفارّؼ ماٌؾادالت مثؼؾ معرطز مظم متغّقر مسـ ماٌعطقات مػذه ماألزعةمتعؾـ مبعد ة
اغضؿامموبعدمسقدةمػقغؽقغغمإشمماظلقادةماظصقـقةمخصقصامم،(2993)اآلدققؼةاٌاظقةم
دخؾماظعدؼدمعـماظؿّفارمإشمماظصنيمظؼدم.م1002إشممعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقةمظممماظصني

ماالتصالم مضؾؾ مػقغؽقغغ، مظم مظؾؿلّقق ماألوشم مباظزؼارة ماظؼقام مبعد متدررمقة بطرؼؼة
م مضاغؼزػقمباألدقاقاٌؾاذر معدن مظم ماظصني مظم مؼققوو Guangzhouماٌؿقاجدة

(Belguidoum, Pliez) ماغؿشاراماظيتمسرصت ػرصماظمبػضؾم،ظدىماظؿّفارممسعؿفا
مجدمتـاصلقة.بأدعارموضقائؿماظلؾعمظشراءماظيتممتـقفام

  لؽن ضروروةومتجاَوزة  طة جتارّوةحمدبي: 

باظـلؾةممصػةماٌؾؿؼكماظؿفاريمؼققوأدفؿتمدبلمبشؽؾمععؿربمظممإسطاءمعدؼـةم
ؼاوظقنمظممػذهمرّقرماٌمٌلؾؿلماظعاملماظعربلمواظؼارةماإلصرؼؼقةمواظشرقماألودط،موضد

ماالدؿرياد موزقػيت مسؾكماٌدؼـة ماظؿصدؼر مدولمموإسادة مباواه ماىفقي اٌلؿقى
وسؾكمعلؿقىماظدوظلمباواهمبؼقةماظعاملماظعربلمم؛قاإؼرانمواظعرواًؾقجماظعربل،م

موطاغتصرؼؼقاوإ معـمم. ماٌدؼـةماجيماالدؿفابة"اظغاؼة مهلذه اتماظؾؾدانماجملاورة
م مهلا معـػذ مصؿح مخالل ماًارجلعـ ماظعامل معع ماإلم.23"ظالتصال مػذا ذعاعمتراصؼ

ععمعـمجفة،مومععمتقّدعماظعالضاتمباٌؼارعاتماظصـاسقةمظمماظصنياظؿفاريمظدبلم
م،معشؽؾةمغاصذةؼققوعدنمصقـقةمخمؿؾػةموظممةمظممةماإلعارتّقـماظشرطاتماظؿفارّؼتقّر
ماظؿدوؼؾمةموارّؼ مظممررؼؼ ماظلائرة مظؾرتوؼجمألدقاقماىؿؾة ظممجـقبمذرقمػاعة
مقدماظعاعؾةموظؾؾضائع،معؽاغامظربوزظؾماتعؿربمدولماًؾقج،مبقصػفامعلؿقرًدوم.دقاآ
جزائريممؼعّؾر.مظؾؼاءاتمػاعةمظممعلارػؿماٌفينصضاءمػرصمظؾؿؼاوظنيماٌفاجرؼـمواظ

ظؾلؾعمسـمررؼؼماظشـطةمعـمماعلؿقردبعدعامطانممؼققومـةميؾؽماظققممعطعؿامظممعدؼ
ميادطـؾقل مدػشؿف مسـ ماطؿشاص، ممفظة مدبل، م"ظم مضائال: مدبل مععمطـت أرى
ماإلعاراتقنيمأصدضائل مماإلؼراغقنيومغشاط مغعؾؿوظؽـ مظمطـا مملـاأّغـا مظم عصدرمبعد
م،غػلفامؼؼدعامأحدماٌلؿفقبنيمعـمظؾـانمؼدسكمخاظدماظصني".ماٌالحظةم:اظلؾع

مفمعـمررفؼتمإشممشاؼةمإضـاسوطانمميؿفـماظطؾخمظمماظؽقم،ميؾؽمػقماآلخرمعطعؿا
مؼشرحعـمجفؿف،مةماظصنيمألّنماظربحمصقفامدرؼع.موزؼاربضرورةممؿّفاراظفمئأصدضا

                                                                                                                                   
22 Marchal, R. (2007), « Hôtel Bangkok-Sahara », in Adelkhah, F., Bayart, J.-F., (eds.) 

Les Voyages du Développement, Paris, Karthala. 
23 Lavergne, M. (2002), « Dubaï ou la métropolisation incomplète d’un pôle en relais de 

l’économie-monde », in Cahiers de la Méditerranée 64, p. 257-296. 

http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/cherlist/adelkhah.php
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/cherlist/bayart.php
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/karthala/karthala.php
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اظقجفةمعلريتفماظؿدررمقةمباظؿػصقؾمباواهمد،مجزائريمعـموالؼةمدطقػ،مسعماد
سدمععمبداؼةمصؿحماظؿفارةماًارجقةمظمماىزائرمظممدـةماتـادبمغشاطمدماظصقـقة.

بامهّقلمدمقمأوروريمبادؿريادماظلؾعمعـمصرغلا،مثؿمبدأمعلارهماظؿفاوضدم،م2991
دققمدبل"مؿريادمدمقمدبلموضطرمبغقةمتزوؼدم"وجفةماالدصقؿامبعدمرمّقّغاظشرضقة،مظق
عـطؼةمصقؿامبعدمدؿصؾحمم،وػذهماألخريةظممعدؼـةماظعؾؿةم)والؼةمدطقػ(مةاٌؿقاجد
مذاتموارّؼ ماطؿشافماٌؾققثومورين.مصقتمة موجفةمم،ظؾصنيمؼعقد بقصػفا
مأصدضائفم،وارؼة مأحد مغصققة مدإشم مؼّصرح مضائالا. م"سد مطؾم: معصدر اظصني،

معصد معـ مأطـر مظـؼرتب ماظشرق مباواه ماًؾقج مدول مغغادر مأن مسؾقـا رماظلؾع.
مؼ موػـا مأصدضاءمسدادمراصؼاظلؾع"، موؼؽؿشػمعدؼـة اظيتمدققازبمسؾكممؼققوه

مأدق مظم ماٌعروضة ماٌـؿقجات مسؾك مظالرالع مذفرؼـ مطؾ معّرة ماىؿؾةمازؼارتفا ق
م معالءمظؿقّؼؼاووذرائفا معـ مالخؿقاراتفاظعة ماىزائرملؾع مدمق مررؼؼمموغؼؾفا سـ

م.ػمباظشقـسؿقؾمصقينمعؽّؾ
مؼققوغقاةمصؾؾةمظؾؿؾادلماظؿفاريمبنيممتؽّقندـقاتماألظػنيمبداؼةممذّؽؾتموظؼد
ػذاماظقضعمدصعمدالعلمواظصني،مواظيتمدؿصؾحمودقطماظربطمبنيماظعاملماإلمودبل

ماالتصالم مررؼؼ مسـ ماٌدؼـة مػذه مواوز محملاوظة ماٌلؿقردؼـ مصغار معـ باظعدؼد
سربمدبلماظققممظقسمضرورؼا،مإذامطانماٌرورموة.مةماظصقـّقاٌؾاذرمباٌدؼـةماظؿفارّؼ
اتمعؼّرماخصقصوم،اتمذرطاتماظشقـععمتقاجدمعؼّرمةصاامخصدورػامالمؼزالمعفّؿ

مذرطاتماٌعاعالتماظؾـؽقةمظممػذهماٌدؼـة.

م: رؤوة غامضة من احلي العربيوقووالشارع الغروب يف 
م ماٌدؼـةمؼققوتؼرتحمعدؼـة ماظذؼـمؼؼصدونمأدقاقمػذه مظؾؿّفار مجّذابة سروضا

،موتؿقضػمباظؿزاعـمععم24ؼقعا( 711أدقاضفامرقالمأؼامماظلـةم)أبقابماظيتمتػؿحمو
زؼاراتماظؿّفارمإشممػذهمموتريةاظرزغاعةماظصقـقةمظؾؿعارضماظدوظقةماظيتمتؿقؽؿمظمم

مجزائريمؼؾكصمدؼـة.اٌ ما25ٌعلؿقرد مظؽاغة م"قققواظؿفارؼة ماظؼقل: سؾكمظممػذا
مظمماظصنيمسؽسماٌعارض دعارماظشفري،ماألمغز،موباًصقصمععرضمشاغاٌـؿشرة
م مظم موعـمؼققواٌؼرتحة مجدا، موكػضة معؿـّقسة مدققمعؿاظلؾع مظم موعؿفّؿعة عّددة

                                                                                                                                   

 اٌعارضمسـمررؼؼماٌقضعماإلظؽرتوغلمسؾكمذؾؽةماألغرتغتؼؿقّصؾماظؿفارمسؾكماٌعؾقعاتمحقلمرزغاعةم24 

http://www.aboutchinafair.com ou http://www.alibaba.com/ 

 . 1009 ظممأوتموققعؼابؾةمأجرؼتمبق25 

http://www.aboutchinafair.com/
http://www.alibaba.com/
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مو م"اذرتىماىزائرؼقنواحدة"، مضائال: مم،ؼلؿطرد ماالدؿم20بعد ادمريدـقاتمعـ
ماٌـؿقجات،اٌؽـّػ معـ مصػؼاتموارّؼم.اظعدؼد معـ متدررمقا ماظؿقّقل ممّت ةموضد

أعاممأوشممعالعحمصة".موعؿكّصمةوارّؼمسةمإشممصػؼاتمبـؿقجاتمعؿـّقمطربىمتفؿّؿ
ماأل متشّؾع ماالدؿفالك مذات مباٌـؿقجات ماظقرـقة ماٌؿّقدقاق مرمد ظقنماظقادع
مغػلفؿمجمربؼـمسؾكمتطقؼرمزروفمسرضماظلؾعموتصرؼػفامظمماألدقاق.اٌلؿقردونمأ

 ، "احلي الغروب"وقوو: 2صورة 

.1025مجقؼؾقةم،بؾؼقدوم م،بؾقزاملصدر:

م ماٌؼقؿني مأسداد متزاؼد مؼرتجؿ مهؿؾفاماظعرب ماظيت ماألػؿقة ماٌدؼـة مػذه ظم
ماظعالضاتمبني ماظعربقةمؼققومعدؼـة متؾؽمتعؽوم،واظؾؾدان مضدم ماظقضتمغػلف سمظم

متشريظممػذهماٌدؼـة.ممعددؾسؾكماظرشؿمعـموجقدمصعقباتمظؾؿقدؼدماظدضقؼمظماظروابط
تؿقدثمسـموواظؾؾدانماظعربقةممؼققوطـاصةماظعالضاتماظؿفارؼةمبنيممإشممحصائقاتاإل
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دـةمخاللمظممػذهماٌدؼـةممأجـيبمعؼقؿ 22000عـمأصؾمم26عـماظعربم%30وجقدم
مظؾؿدؼـةمغػلفامطؾمدـة.م27سربلمعؿلققم100000،مطؿامتؿقدثمسـمزؼارةم1020
اظعاملممبؾمؼؿعداهمإشممعلؾؿلم،المؼؼؿصرماظؿقاجدمظممػذهماٌدؼـةمسؾكماظعربمصؼطو

مايضقرماظعدديمتأثريمعؾاذرموعرئلمظمماٌدؼـةهلعـمشريماظعرب،مو ؼـعؽسمم،ذا
مبظروفماظمسؾك ماًاصة ماٌؼقؿقمفاؼرتحيتمؼاظاظضقاصة بروزممإشممؼؤدين،موػؤالء
مػا.تقصريمؼققوعدؼـةممدؾطاتصاتمخدعاتقةمجماظقةمهاولمختّص

اتمعـماظؼرنمبداؼةمعـمدـقاتماظؿلعقـمؼققووؾكممتّقزمبعضمذقارعمعدؼـةم
دالعلمعـمخاللملمواإلظمماظؿفارةمععماظعاٌنيماظعربمفاصختّصطؿامتقّضحماٌاضل،م

مواظـلقفقة،موعـؾمػذسروضمبقعماأل ماظشقارعمدواتماظدؼـقة مظممغطاقمه اٌؿقاجدة
28ؼمباظؼربمعـمععرضجغراظممضّق

دمجغراصقامعامبنيماحملّد)مBinwangمظممبققغقغغ 
إذاموم."ضؾبمحلماٌطاسؿماظعربقة"(معاثؾةمظممChouzhouمذقزػقو 8م،1ذقارعمرضؿم

مظفمػلم ماظرمسقة ماإلدارؼة ماظؿلؿقة مصإّن مايلمزمؿؾماظعدؼدمعـماألمساء طانمػذا
ادؿعؿالماظؾػظمظمممشاظؾادونممالمؼرتّدني،موظؽـماظصقـّقSan Mao Chu"دانمعقذق"

إشممم"ظإلذارةمواظيتمتعينم"عطعؿمسربلمAlado fan dianم"دؼانمأالدومصان"اظصقينم
أومظممادؿعؿالمظػظم"اٌائدة"معـؾمبؼقةماظعربمظممإذارةمإشممأولمعطعؿم،مذاتفميلا

مظممػذامايل.مأضقؿعممعصريم
ععّدةمظذظؽ،متلؿقةمػذامايلمبادؿعؿالمظقحاتممؼققوتمعؤخرامبؾدؼةمدظؼدمأسا

مباإلنؾقزؼة،ماخؿارتم م)طؿؾتممظذظؽعؽؿقبة ماظغرؼب" م"اظشارع متلؿقة ظمماظعؾارة
ماظـصماألصؾلم ماٌؽان"مرمؿعمظممجـؾاتفمم،(Exotic Streetباإلنؾقزؼة م50وػذا
م.29عطعؿامخمؿصامظمماظشقاء"م10عطعؿامشريمحمؾل،موم10عطعؿامصقـقا،مو

اظرتصقفماظؾقؾلمظـشاراتمؿلؿقةماىدؼدةمهلذامايلماٌقجفماظمعـغاؼةماظتؽؿـم
أومعـمماظزواردقاءمطاغقامعـماظؿّفارمم،واٌؿـّقعاظعاٌلممفرابعظمماظؽشػمظروادهمسـم
مشمإ،مطؿامتلعكمػذهماظؿلؿقةمأؼضامؼققوشرباءمسـمعدؼـةمعـماظصقـقنيماٌؼقؿنيمأوم

حمقمطؾمسالعةمػقؼاتقةمععؾـةمميؽـمأنمتؾصؼمبفذاماٌؽان.م

                                                                                                                                   
 و.قاٌعطقاتماٌؼرتحةمتلؿـدمإشمماألرضامماٌؼدعةمعـمدائرةماظؿفارةماًارجقةمواظؿعاونماالضؿصاديمظؾؾدؼةمؼقم26

27 Gulf News General. En ligne : http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-

every-year-1.815650 [consulté le 18 novembre 2015]. 
 أشؾؼمػذاماٌعرضمعـمأجؾمهدؼـف.م28

29 Voir : http://english.yw.gov.cn/english_1/e_whly/e_lyzy/e_ygfqy/ (site de la 

municipalité de Yiwu, consulté le 18/11/2015). 

http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-every-year-1.815650
http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-every-year-1.815650
http://english.yw.gov.cn/english_1/e_whly/e_lyzy/e_ygfqy/
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ررقمم5عـماياراتماٌكرتضةمبقادطةمؼؿؽّقنم"ايلماظغرؼب"معـمسددمطؾريم
مومصطّػتم،عؿقازؼة ماظؿفارؼة، ماحملالت مجـؾاتفا مغشارفامسؾك مسؾك ؼلؿدل

م معؽؿقبة مالصؿات مبقادطة ماظصقـقة، موباظؾغات ماألحقانمواإلنؾقزؼة، مبعض ظم
ؿقاجدةمظمماٌلاحةماظمؾمتـّوم.اظػاردقة-اظعربقةمبادؿعؿالمايروفمباظرتطقة،مأوم

م.ثؼؾمػذامايلمٌامهؿقؼفمعـمعطاسؿموصـادقمسربقةمأومترطقةعػرتقماظطرقمعرطزم
تؿؼارعمصقؿامبقـفامخمؿؾػةمعـمأحفاممررقممبقادطةتؿقاصؾماياراتمصقؿامبقـفامو

محمالتماٌ متؿلؾلؾمسؾكمحقاصفا مظؿؽّقنمداحاتمصرسقة،مطؿا اظؼؿاش،موالبس،
م)و ماظـقعمعـماظؿفارة(،ماألدواتماظدؼـقة حمالتموررؼؼمطاعؾمخمصصمٌـؾمػذا

ماظػـادقموحمالتمايالضة.ووطاالتماظعؾقر،م
م ماظغرؼب" م"ايل ماظؿّفارمميـؾ مؼؼصده ماظعؿراغل، ماظقدط مظم معرطزؼا ععؾؿا
ماإل ماظؾؾدان معـ ماظعؿؾمدالعقةاظقاصدون مؼقم مغفاؼة م،مبعد مبعد رطزماٌمشؾؼخصقصا

مصادقا مأبقابف ماظدوظل ماظؾقؾقماظؿفاري مظؾلقق ماٌطاسؿمةاجملال موالغؿعاشمغشاط ،
معػؿقحةظيتما ماظػارقممتؾؼك مذظؽ مظم مؼلاسدػا ماظؾقؾ، معـ مداساتمعؿأخرة ظغاؼة
ؼؿقحماظؿفّقلمبنيمأروضةمسرضمومعـارؼماظعامل.ظزعينماٌقجقدمبنيماظصنيموبؼقةما

اٌـؿقجاتماجملالمظؿػاوضماظؿّفارماظؼادعنيمعـمخمؿؾػمأدماءماظعاملمععمخمؿؾػم
ماظعؿؾقةمم،عؤاغلةأثـاءمصرتاتماظعارضني،موؼؿؿمذظؽمظمماظعؿقمم مررصا ؼؿؼادؿمصقفا

ممةاظؿفارّؼ مسؾك مراوظة ماظؿػاوض موأدعارػا ماٌشرتؼات م"اظشقشة"،محقل تدخني
ماظشايممذربو مأو ماظؼفقة متـاول مأو ماظشقاء. ماظذيمو مسؾكماىؿفقر ؼؿعّرفماظزائر

ميؽـمأنمغشريمظممػذاماٌؼامموماظؾؾاسمواظؾغات،سالعيتمؼؼصدمػذامايلمعـمخاللم
م موي(Ouighours)وؼغقرمإثـقيتإشم ماظؾاطلؿاغقوم30اظصقـقؿنيم(Huis)و منيإشم

مواظعربمواألتراكمواألصارضة.م
اظقاصدؼـمعـمبدانماظعاملمأحدمأػؿمعؿطؾؾاتماظؿّفارمدانمعاوذقمؼقّصرمحلمطؿا
وؼؾدوم،ملإلدالعوتعاظقؿماظدؼـماظمماألطؾماياللماظذيمؼؿالءمممةواٌؿؿـؾمدالعلاإل

عشاطؾممظممزؾارماظزوارمشاؼةمظمماألػؿقةمخصقصامباظـلؾةمظؾؿّفتقصريمػذهماظضرورةم
م ماظؾغقي ماظصنياٌاظؿقاصؾ مظم محبّدة مععمم.طروحة مظؾقل ماظـابؿة ماٌعامل تؿـادب

م18اٌلؿقردؼـماظذؼـمالمؼؼضقنمدقىمصرتةمضصريةمترتاوحمعامبنيمبعضمماغؿظارات
مم31و مبأسؿالموارؼة. معـمأجؾماظؼقام ماٌدؼـة مترتّدمظؽؾوداسةمظممػذه دمجـلقة

                                                                                                                                   
30 Les Huis, près de 10 millions, comptent pour la moitié des Musulmans chinois. 
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م موعطاسؿفامؼققوسؾك مباظـلمصـادضفا مظؾؿقاصؾ مأعاطـ متعؿرب معـماظيت مظؾعدؼد ؾة
صػلمػذهماٌطاسؿ،موحؿكمظممصاظقغاتمايالضةماظيتمالممتـؾمظممماٌلؿقردؼـماظزوار،

برامماظعؼقدمعـمأجؾمإادؿــاء،مؼؿقاسدماظزوارمعـمأجؾمتؾادلماٌعؾقعات،مأومذظؽم
صإّنمععظؿماظعّؿالمم،تلقريماظػـادقمأوماٌطاسؿمصقـقامأومأجـؾقاوإذامطانمة.ماظؿفارّؼ
اٌشرتطةمػلماظعربقة.مظغةمتداوهلؿمو،م31(ويمو،وؼغقرن)قعلؾؿمنقصقـق
مو مدان ممعاوذقحل ماػق مععّؾرسـ ممنقذج معدؼـة متشفدػا ماظيت مؼققوظـشارات
اىددمظممطؾماٌفاجرونمارماظزوارموؾممنقذجامظعاملمعصّغرمؼؾؿؼلمصقفماظؿّفاظيتممتـّو

مأدماءمػذهماٌدؼـة.

 " صورة سقاحقة حلي مطاعم املسؾؿني يف وقوواحلي الغروب": 3صورة 

م.1025مأوتبؾقز،مملصدر:ا

 

                                                                                                                                   
31 Allès, É. (2011), « Choses vues à Yiwu », in Outre-Terre, n° 30, p. 411-412. 
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 واملصروني نيومسارات املؼاولني العابرون لؾحدود: حالة اجلزائر

اتمعـمإشممغفاؼةمدـقاتماظؿلعقـمؼققوعدؼـَةاظؿّفارماىزائرؼنيمؼعقدماطؿشافم
م مبروز مايضقر متفأوجدمعؽؿبموارياظؼرنماٌاضل،موضدمأدفؿمظممػذا ظممػذهمم

مدطقػ(. م)والؼة ماظعؾؿة معدؼـة معـ مذكصقاتمرائدة مضداٌدؼـة مػذو مدور مامتـّؾ
اٌؽؿبمظممعراصؼةماظؿّفارماىزائرؼنيمخاللماتصاهلؿمباٌؿقظنيماٌؿقاجدؼـمظممأدقاقم

ارمواٌشارطةمظممسؿؾقاتماظؿػاوضمبنيماظؿّفماىؿؾة،مطؿامطانمؼؿؽػؾمبدورماظرتصمة
اظلؾعمبإمتامماٌعاعالتماىؿرطقةمووثائؼفا،موؼراضبمغقسقةممطانمؼؿعفدوظني،مواٌؿّق

اياوؼاتمبغقةمموؼؿابعمسؿؾقاتمذقـفامظمم،وعدىماعؿـاهلامظؾؿقاصػاتماٌّؿػؼمسؾقفا
أعامماٌاظلمدورماظضاعـمماٌؽؿبؼؾعبم،مطؿامؿفاماألخريةفظقؿمغؼؾفامحبرامإشمموجتـ
مغنيماظصقـنيمصرتةمآجالمدصعممثـماظلؾع.ممماٌؿّق

مأنمؼـشئموضد ماظعؾؿة معدؼـة ماظشقـماىزائرؼنيمعـ موطالء مأحد أولممادؿطاع
م ماٌصرؼني، معطاسؿ مذاطؾة مسؾك ماٌدؼـة مػذه مظم موعطعؿ اظؾؾـاغقنيمواظلقرؼني،

م محضقرا. ماألطـر مظؾفاظقات ماٌؿـؾة ماوواألتراك مػذا متلؿقةماختذ ماظؾداؼة مظم ٌطعؿ
م"رادقؾل"األغدظ" مادؿ ماٌطعؿ معؾؽقة متغّقر مبعد مظمماألخريمم،لقة"،موضمؾ ظقلؿؼر

م"اظؾففة" متلؿقة مػاوم.سؾك مدورا ماٌطعؿ مػذا مظعب مباظؿفارمظؼد ماظؿؽػؾ مظم عا
اظقحقدماىزائرّيماٌطعؿمػذام،مأشؾؼم1022،مظؽـموظممؼققوـةمؼداىزائرؼنيماظزوارمٌ

ملمو،ؼؼعمصقفاظذيممالمإسادةماظؿفقؽةماظعؿراغقةمىزءمعـمايّلبلؾبمأذغمأبقابف
م مظؽـ ماظؿارؼخ، مذظؽ معـذ مأبقابف مذظؽؼػؿح مم،وعع ماىزائرؼقن -بلرسة–ادؿطاع

مباظؼربمعـماٌطعؿمغػلفمعـمخاللماظؿقاصدمسؾكمحمّؾماظؿؼائفؿإسادةمتشؽقؾمأعاطـم
م.ظؾقجؾاتماظلرؼعةموصـدضنيمصقـقنيمعؼابؾم"اظشارعماظغرؼب"

  



 بؾقز ألقػققهو بؾؼقدوم سعقد

28 

م"احلي الغروب" ساحة يف: 4صورة 

م.1025م،مجقؼؾقةبؾؼقدوماملصدر:

ظمماظقاضعمؼعؽلفممتزاؼدمسددماظؿّفارماىزائرؼنيماٌفؿؿنيمباألدقاقماظعاٌقةإّنم
م 71000تعدادػؿماٌلفؾمسؾكمعلؿقىمعصاحلماىؿاركماىزائرؼةمواظذيمبؾغم

،م32عصدرػاماظصنيمعـماٌـؿقجاتماٌلؿقردةمشريماظغذائقة%80صـمعلؿقرد،ممتاجر
مصق مأّؼمعؾققزمفاتقاجدػؿ معدار موسؾك ماظلـة، ماٌعارضمام متـظقؿ مصرتة معداه ؼؾؾغ

ختؿؾػمصرتاتمإضاعةماٌلؿقردؼـماىزائرؼنيمظمماظصني،موظؽـمواظؽربىمظمماظصني.م
مٌعاؼـةم مختّصص معا مشاظؾا مصرتة موػل مأؼام، مسشرة ماظغاظب مظم مؼؿفاوز مال ذظؽ

ماظطؾؾقاتموظم ماظلؾعماحملّؿؾةماٌـؿقجاتموتؼدؼؿ مبعضماألحقانمتصؾمإشممععاؼـة
مارماٌلؿقردونماظذؼـمؼؼصدونماظصنيمألولمعّرةمسؾكمسـاوؼـؼعؿؿدماظؿّفو.مظؾشقـ

مغزوهلؿ ميظة معـذ مبفؿ ماظؿؽّػؾ ماظؿؼؾقد مػذا موؼضؿـ معلؾؼا، باظصنيمعـممحمّددة
مرؾؾقاتفؿمعـمجفةمأخرى.مجفة،موؼلّفؾمسؾقفؿمتؼدؼؿ

اظشقـماىزائرؼنيمظمماظصنيمارتػاسامعؾققزامسؾكماظرشؿمالءمطؿامؼشفدمسددموطم
عامدا،مصؾعدعـمصعقباتمإحصاءمسددػؿمبدضة،مطؿامتعرفمأصقهلؿماىغراصقةمتعّد

ماظعؾؿة معدؼـة معـ ماظرواد ممطان مصؼط ماٌشفد مؼؼدم م، مظشؾابماظراػـ مجدؼدة عالعح
                                                                                                                                   
32 Voir : http://www.douane.gov.dz/Evolution%20des%20indicateurs.html 
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م مباٌؽات( مؼعد مو)تعدادػؿ مغػلف موميارسماظـشاط ماظرواد ممػقؼؼّؾد معـ والؼاتمضادم
مضلـطقـة( مبقسرؼرؼج، مبرج م)دطقػ، ماىزائري ماظشرق معـ، ماظؼؾائؾممأو عـطؼة

ظممذؽؾممظؾظفقرقطالءماظشقـماىزائرؼنيمبوػذاماظقضعمؼدصعم،33واىزائرماظعاصؿة
ؿقاجدةمظمماظصنيمواظؼادعةمعـمصماسةمعفـقةمعفؿةمسؾكمشرارمباضلماىؿاساتماٌ

مترطقا.موموظؾـانمعصر
اىؿاسةموطالءماظشقـماظدائؿةمظمماظصنيمإشمموجقدمغقسنيمعـمم34زمقؾمتصـقػ

موطقال مسشرون مسددػؿ ماظشقـ، موطالء مطؾار مػؿا: ماظروادمم،اظػاسؾني مصؽة ميـؾقن
ماالدؿريادم مبصػؼات مسمؿصقن ماألظػني، مدـقات مبداؼة معع مغشارفؿ مبدأوا اظذؼـ

ماظؿّف مطؾار مسالضاتمعع موهلؿ ماىزائر موؼغماظؽربىمدمق ماىزائرؼني، مؼدامشّغار ؾقن
ساعؾةمحمؾقةمومأؼضامذؾابامضادعامعـماىزائرم)أحدماألضاربمأوماألصدضاء(.أّعاماظػؽةم

بدأتمتؿقاصدمعـذمدـؿنيم،مسددػامععؿربوحدؼـةماظعفدمبفذاماظـشاطمصفلماظـاغقةم
دؼدمعـماىقؾماىػذاممذرعوماجملال.ظؿفّربمحظفامظممػذاممسؾكماظصنيمأومثالٍث

ماظشقـماظشؾابمظمم ماٌـاصلةماظلققمضؿـمػذهماظؿؿقضعوطالء محّدة معلؿغالم،رشؿ
مواىزائر. ماظصني مبني ماظؿفارؼة ماٌؾادالت محفؿ ماظشؾابممظؼدمارتػاع مػؤالء ضدم
م) ماٌلؿقردؼـ معع ماظؼرابة مسالضات متربطفؿ مأاظذؼـ مأبـاؤػؿ مإّعا مإخقتفؿ(صفؿ مو

ـمأحدمتعؾؿقامعفـةموطقؾماظشقـمععامبعدممشمماظصنيبطرؼؼةمعؾاذرةمعـماىزائرمإ
ماٌلؿؼرؼـ مطقاالالعؾقمGuangzhouمضاغغزػقمظمماألضارب مأو  Kualaمر)اظصني(

Lumpurم)عاظقزؼا(.مم
ماظشؾابمادؿؼرارػؿمرمّل مػؤالء مد مالدرتاوقةمشاؼؿفاموإضاعؿفؿ ظمماظصنيمتؾعا

مظمماظصني،موؼشؿغؾمػؤالءماظلؿاحمظؾؿؤدلةماظعائؾقةم مدائؿ بايصقلمسؾكمحضقر
معـم مػؿ ماظغاظب م)وظم ماظصقـقني ماظشقـ موطالء مأحد معع مرمسقة مشري بطرؼؼة
اٌرتصمنيماظذؼـمدؾؼمهلؿماالذؿغالمسـدمأحدموطالءماظشقـماىزائرؼني،مواظذؼـم

ـفؿموظمماغؿظارمتؽقؼأدلقامعؽاتؾفؿماًاصةمبعدمتعقدػؿمسؾكماظزبائـماىزائرؼني(م
ععمأحدمطؾارموطالءماظشقـماىزائرؼني،مؼشؿغؾقنم،مأومؼائؿةمعـماظزبائـماظدائؿنيظ

م.ليلابفؿماًاصموبدونمتصرؼحمرمسمفؿاظعشراتمعـمغشاطبقـؿامغلفؾم
موتعّدمإّن ماظشقـ مظقطالء ماظدائؿ مؼلّفؾمايضقر ماظؿلؾقؿمدػؿ موؼضؿـ ماظؿّفار تـؼؾ

                                                                                                                                   
 .500ماظعدؼدمعـماٌؾققثنيمأطدوامظـامؼؼقـامأنمتعدادػؿمػقم33
ػذاماظؿصـقػمسؾكماٌعطقاتماظيتممّتماغؿؼاؤػامسـمررؼؼماٌؼابالتماٌػؿقحةمومذؾفماٌػؿقحةمخاللممؼعؿؿدم34

 .1025و 1021اظػرتةماٌؿؿدةمعامبني
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اظلرؼعمظؾطؾؾقاتماظيتمميؽـمتؼدميفامبقادطةماهلاتػمصؼط،مطؿامؼضؿـمظعبمدورم
ماٌلّفؾماٌاظل.م

م مماظذؼـم،اٌصرؼقنأّعا معؿكّصؼشؽؾقن معفـقة مصماسة موطاالتمأطرب مظم صة
عصرمدـةممتصـػموضدم.ؼققومبدؼـةماجملالمظممػذامعـماألوائؾمصقعؿربونمم،اظشقـ
عالعحمالمتؽادمو،ماٌدؼـةمدمقماظؾؾدانماظعربقةعـمػذهمأوشمموجفاتماظؿصدؼرمم1022

ماظشقـم موطالء مصماسة مسـ متلفقؾف ممّت مسّؿا مختؿؾػ ماٌفـقة ماىؿاسة ػذه
موعـمحقثمتـّقماىزائرؼني معلاراتفؿ.سفؿ مأعامممتعّدد ماٌصرؼقنماجملال مصؿح ظؼد

مغشاطمػام مومازدػار ماظغرؼب" مظممحلم"اظشارع معطاسؿ مدؾعة متقاجد ؼشفدمترصمف
نيمبؾمؼصؼطماظؿّفارماٌصرالمتلؿؼطبملؾؼمعطعؿم"ماٌائدة".مػذهماٌطاسؿمسؾكمػذاماظ
متعؿربم ماظعربماظذؼـمميّرأؼضا مظؾؼقة مواظذؼـمالمرمدونمعالذا ماٌدؼـة ونمسؾكمػذه

مشقابمعطاسؿ ماحملالتمظؿغطقة ماظؿقصقػمؼـطؾؼمم،قرـقة"اظ"مفؿدقىمػذه وػذا
مسؾكماىزائرؼني.مممأؼضام

ماٌصرّؼموعلري ماٌطاسؿ معـ ماظة ماظدوظقة ماظؿفارة مطاغتمهلؿمرواد مأن مدؾؼ ذؼـ
م موربة مػفرة مأوشم مإشم مواتصاالتمدول مسالضات مؼربطقا مأن مضؾؾ ماظعربل اًؾقج

ععممؼققوباًصقصمإشممعدؼـةموم،مبقاصؾةمعلارماهلفرةمإشمماظصنيمسقتمهلؿم
ماألظػني. مدـقات مهلامػذهميعلريمإّنمبداؼة مدؾؼ مصؽة مصؽؿان، ماٌصرؼة ماٌطاسؿ

مؼققوضصدتمموصؽةمشاظؾةضؾقؾة،موػلممؼققومماردةماٌفـةمغػلفامضؾؾماالدؿؼرارمظمم
ماظؿصدؼر مغشاط ماظـشاطممريأجربتمسؾكمتغقومبفدفممماردة بلؾبمصعقباتمإّعا

قزمظؾعؿؾمظممزؾماٌـاصلةماظشدؼدة،مأومبلبمارتػاعمػاعشماظربحمايصقلمسؾكمح
دؿؼرارمظممأعاطـماظعؿؾمسدِمماالماظُةحعفـَةمعلّقرماٌطاسؿممطؾعوؼاظعائدمعـماٌطاسؿ.م

ثّؿمؼػلحمم،ربعدـقاتمإشممأمدةمثالثٌؼؾؼكمظمماحملؾممقظمماٌلاراتماٌفـقةم،مصفو
مظ مسائؾؿف مأصراد مألحد مبعضماجملال موظم ماحملؾ، مؼؾقع مأو مغػلف ماظـشاط ققاصؾ

ماٌطعؿغم مؼغؾؼ مماألحقان مأجؾ معـ مأبقابف مبغقة ماٌطعؿمماظرصعهدؼـف متصـقػ عـ
مىماًدعاتمصقف.ـمعلؿقواظرصعمع

ـػلمالمتمالايمهوظؽـمػذم،سؾكمؼدمساعؾةمصقـقةمؼققوةمظممتعؿؿدماٌطاسؿماٌصرّؼ
ريمػذهماٌطاسؿمصؾعضماظشؾابماٌـقدرمعـمسائالتمعلّقم،وجقدمؼدمساعؾةمسائؾقة

م ماظـقؾ مدظؿا مأو ماظؼاػرة معّرة مألول ممؼققومباواهشادر ماٌطعؿ. مظم مظؾعؿؾ طاغتمظؼد
م مصقفا مادؿعؿؾت معؤضؿة، ماألوشم ماظقػؾة مظم ماظشؾاب مػذا مػفرة ؿأذريةماظوربة

ػامظممػقغؽقغغمطاغقامجمربؼـمسؾكمودؼدموضدم،ظغرضمزؼارةماظصني"اظلقاحقةم"
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م ماظقاصدؼـ مسدد مارتػاع مدصع مأذفر. ماٌصرّؼطؾمثالثة مبداؼةممؼققونيمإشممعدؼـة عـذ
مإشممم1005 مأو معطاسؿ مإشممإغشاء مسؾكمضرضمعـم،مبفؿمةخاصمعؼاٍهاظؿقّجف اسؿؿادا

مظممعقاصؾةماظـشاطمغػلف.معـفؿمسؾكماظرشؿمعـمصشؾماظؾعضأحدماألضاربم
ماٌصرّؼماطؿشػ معدؼـة ماألوائؾ مزوارػامم،ؼققوقن مسدد مظم مارتػاسا اظيتمتشفد
مدـقاتماوتزاؼد معـذ ماظعاٌل ماظؿفاري مغشارفا مضـقاتمخمؿؾػة.مم،األظػنيمظم سرب

اظذؼـمنققامظممتغقريمفاجرؼـمإشمماًؾقجماظعربلماٌؿمعـماظعدؼدمعـمػذهماظػؽةمػ
ماٌؼاوال مإشم مغشارفؿ مظؾقدود. ماظعابرة ماآلخرتقة مماظؾعض ماظػرصماطؿشعـفؿ ممممػ
م معدؼـة ماظؿفاريمؼققواظيتمتؿققفا مغشارفؿ مظممجمال م، مؼؼؿينمدؾعفبعدعا مممممممممطان
ماٌؤدلاتماألوروبقة مغشارظؽـمهقؼؾمم،عـ معـ ماظصنيمدصعمبفذهممتفااجزء إشم

م مإشم ماٌصرؼني ماٌلؿقردؼـ مدسقة مإشم ماىدؼدةاٌؤدلات ماٌؤدلات مػذه .مزؼارة
ممادؿطؾعماظؾعضماآلخر معدؼـة ماظؿفاريمظم مصقينمؼققواظـشاط مودقط مررؼؼ مممممسـ

مس ماظؿّفأو مشرصة مررؼؼ مظممعصرـ ماظصقـقة معؿـاعاظيتمم،ارة بػعؾممًقاتعرفمغشارا
ماظدوظة. مػذه مإشم ماظصقـقة ماظصادرات ماٌصرؼقمارتػاع من ممؼققوظم شريمصماسة

أوماظيتمتؾدومأطـرمم،عؿفاغلة،مصاجملؿقسةماظيتمتؾدومحدؼـةماظعفدمبفذهماٌدؼـة
مبػضؾمحفؿفا معؿشّؽعؿعّدم،أػؿقة ماالغؿؿاءاتمأو مترؼدمدة مظممصماساتمصغرية ؾة

ماألوشم ماظؿفربة مباالسؿؿادمسؾكمرؤوسماألعقالممّتمم،مظمماظؿصدؼرخقضمشؿار دقاء
م.اظيتمتـؿؿلمإظقفاماظؼروّؼةصمعفامظممإرارماظعائؾةمأومظممإرارماىؿاسةم

بعدمعرورػؿمبؿفربةمأوظقةمظمممؼققواٌلؿقردونماألوائؾمعـمعصرمإشممدققمممضد
ادمعؼارغةمبػؽةماظرّوم،ػؿمبذظؽمالمميـؾقنمادؿــاء،مواالدؿريادمسؾكماٌلؿقىماظدوظل

أّعاماألجقالمم؛ظممجمالمتلقريماٌطاسؿمظمماٌدؼـةمغػلفااظذؼـمختّصصقاماٌصرؼنيم
م مإشمماٌصرؼة مصؿفقؽفا ممؼققواظشابة مصؿقتمهلؿعـدرجمضؿـمدقاقمحرطقةموادعة

أعقاهلامعّرضةمًلارةماٌ،موػذهماظػؽةماجملالمظؾدخقلمظممساملماظؿصدؼرمعـماظصني
ظممعصؾقةمروادماالدؿريادماٌصرؼنيمعـممؾقاتمذراءمسشقائقةمتصّبأثـاءمضقاعفامبعؿ

اظعدؼدمعـممؼققوطؾارماٌلؿقردؼـ.مؼؿعاؼشمظمممةاظصنيموتدصعمبفؿمظؾؿقّقلمإشممخدع
اظققممػقمبداؼةماظؿشّؽؾممغالحظفأجقالماٌلؿقردؼـمووطالءماظشقـماٌصرؼني،موعام

مبعض.عـمبعضفاملؿػقدمػرعلمبنيمػذهماجملؿقساتماظيتمؼمظؿؿاؼزاظؿدررملم
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؟: واجفة جتاروة شامؾة وقوومدوـة 

م معدؼـة ممؼققومتـؾ معدردة مبأدره ماظعامل مظم مطاذػة مبنيمسـ ماظؿداخؾ ررؼؼة
ممدؼـاعقؽقات معؿـاضضا. ماظؾعضمعـفا مبدى موإن محؿك موداصعة مإشم مغظرغا علارمظق

متشّؽ ماٌدؼـة ماظؿقّقلمم-ؾمػذه مدقاق مأّن مظقجدغا االضؿصاديماظلققم"عـماألسؾك"
مبعدػام،ماتمعـماظؼرنماٌاضلمععؾقمؾرباظلماظصقينمعـذمدـقاتماظلؾعقـاظ صؾقادر

م مإشم مرمسقا ماظصني ماغضؿام مضؾؾ مطان مظماظعاٌقةمـظؿةاٌاظدوظل مظم ممم،م1002ؾؿفارة
سؾكماظرشؿمعـموصؿفامعـماٌؤدلاتماظدوظقةم)عـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةماالضؿصادؼة،م

ماألعرؼؽ ماٌؿقدة ماظلؾعماظقالؼات ماغؿشار مظم مدورػا مبلؾب ماألوربل( ماالهاد قة،
م ماظؾؾدؼة،ماٌؼّؾدة. ماظعاٌلمػل: مظممبروزػا مدور ماٌؤدلاتماظيتمطانمهلا مػذه أػؿ

مشرصةماظؿفارةمودؾطةمتلقريمأدقاقماٌدؼـة.و
تؿقحممػذهماٌدؼـةمعـماألدػؾ"مظقجدغامأّنم"ؼققوعلارمتشّؽؾمأّعامإذامغظرغامإشمم

ظؾشؾؽاتماظيتمغلجمعالحمفاممًػقةاؾفغراصقةمظجمالماظـظرمم-ضؿـمحرطؿقفا-
سمجدؼدةمٌالحظةمقمتـؾمعؼاؼم-واظيتمطّقغتمررضامحؼقؼقةم،ظػاسؾنياآلالفمعـما

ماإلضؾقؿل مظؾؿفال ماٌؿقاصؾة مشري موم-اظطؾقعة مظؾلؾعماظيت مدؾلا متصرؼػا تضؿـ
م محمؽقم مدقاق مضؿـ ماىغراصقةاظؿفارؼة مم،بايدود مأو مممممم،اظؼاغقغقةاظؿشرؼعات

ماظؼقاممبعؿؾقةمقاجزمذاتمتقّجفمضمائل.محبموأ ؼؿطؾبمصفؿمػذهماظشؾؽاتماٌعّؼدة
ظعـاصرػاموتػؽقؽمألذؽالمتداخؾمعضاعقـفاماٌؾـقةموصؼمتضاعـمصماساتلمهدؼدم

ماتمثؼاصقةموعـطؼماضؿصاديمظؾعقٌةمعـماألدػؾ.قورائػل،مووصؼمعرجع
ماًػّقتؿفّل ماظشؾؽات مػذه ماٌؼارعةمد معـؾ مععؿادة مأعاطـ معلؿقى مسؾك ة

اظيتمهؿؾمتلؿقةمعزدوجةمػل:م"اظشارعمومؼققواٌؿقاجدةمظممم07االضؿصادؼةمرضؿم
اظؿلؿقةماألوشممصم،"اٌائدة".مػاتانماظؿلؿقؿانمظؾؿؽانمتشريانمظؾقلمغػلفوماظغرؼب"

جاءتممبؾادرةمعـماظلؾطاتماظؾؾدؼةماظيتمحاوظتمادؿقداثمحلمدقاحلمعؿعّددم
سؿراغقةمٌؼارعةم،مأّعاماظؿلؿقةماظـاغقةمصؿققؾمإشمماالغؿاجماحملؾلمظؾرتصقفصمّصخم

،موبنيمػذؼـماٌـطؼني،ممتؿقاجدماٌطاسؿماظعربقةمذاتمغشاطمسابرمظؾقدودماظقرـقة
محّدد ماظذي ماظغرؼب" م"اظشارع مظم مواضح مظمممتبشؽؾ مغشارف مجماالت معدة عـذ

مظصقـقنيمواألجاغب.معلؿفدصامظممذظؽمااظرتصقفم
م،دامجزئقامعـػرداتقاجدماىؿاسةماظعربقةمذاتماٌالعحماظطائػقةمتقاجالمؼعؿربم

مسؾك مؼؼؿصر ماظغرؼب"موال مم"اظشارع مغشارصصؼط، متشفد مغؿقفةممااٌدؼـة وحققؼة



 حالة...": احلرور صروق" سوق يف لألوصان العابرة التجاروة املؿارسات

33 

ماظؿفارّؼاظؿطّق مظؾؿؾادالت ماظلرؼع مآخروم،ةر مصاسؾقن مصـاساتفا مظم مظؼلاػؿ ؼدمن.
مضؾؾمذظؽمتقاجد مغػلفا معـظؿّفماذفدتماٌدؼـة ماألعرؼؽقةمار م،اظقالؼاتماٌؿقدة

م مواظؾعضمعـفؿ مإشم مماردؿؼراالسؿد مبعضممؼققوظم مصعؾ مواإلؼراغقنيعـؾؿا ماألتراك
ماألصغان.و

متؿقّؽ محمؾقا، ماظؿفربة مؿ مأذؽال مظم ماٌقداغقة ماظؿفارّؼاتلقري موألعاطـ ٌدنماة
،مطؿامأّنمطـاصةماٌؾادالتموػذهماظعؿؾقةمشريمعرتوطةمظؾعػقؼةم.ذاتماإلذعاعماظعاٌل

اظؿفارؼةمظممأدقاقماظؾقعمباىؿؾةمالمتؿأثرمبػعؾماألزعاتمبؾمترتػع،مصؿامتؼرتحفم
ضقاصةمباظـلؾةمظؽؾماظؼادعنيمإظقفامعـمخمؿؾػمأدماءمزروفمادؿؼؾالموعـممؼققو
ماٌؼاولؼاظعاملم معـ مزوارػا مظممعالعح متغّقر مسؾك مأؼضا ماظلائحم-عؾـ مإشم م-اٌفاجر

وبػعؾمم،اظرمسلرمسلموشريماظؾمتلاحمفامععمأذؽالماظؿؾادلماظؿفاريماظؿاجرمبػع
ماالرتؾاطماٌقجقدمبنيماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواظؿـؿقةماظعؿراغقةماحملؾقة.م

مإشممحمطاتمدائؿةمبعدممؼققوتعرفم ماظؿفارؼةموأدقاضفا عرورمهّقلمحمطاتفا
اظيتمتشفدمأؼضامم،اظؿفربةمدساعةمػذهممعـمتقاجدػامظمماٌدؼـة.مدـةمطمسمسشرة

متقّد مظم ماظشرضقةآعا م)م،دقا ماظشؾاب مذم75-11صؽة ماٌؼاوالتلممويدـة( ايّس
ظالدؿؼرارمظممػذهماٌدؼـة،مصؿقّصرماظلؽـمواظعائداتماٌعؿربةماظيتمؼلؿػادممؼـواٌلؿعّد

ػلمضقؿةمسؿقظةمطؾمسؿؾقةمعؾادظةمم(%1.5)عـفامأثـاءمطؾمسؿؾقةموارؼةمظؾؿصدؼرم
،موبايصقلمسؾكمعقضعمظمماجملؿؿعماظصقينم،بؽراءماظلؽـوارؼة(متلؿحمهلؿم)

متلفؾمحضقر ماٌلؿفقبة مظمماظصنيمػصـصػماظػؽة معـا مأطـر م،كؿسمدـقاتعـذ
ظقرـ.مزمرصماظقاصدونماىدد،مسؾكمسؽسمإشممافؿمملمؼعّؾروامسـمغّقةماظعقدةموطّؾ

مسؾكمتعّؾ ماألوائؾ، ماظصقـقة ماظلقق مظمماٌدارسماًاصةرواد ماظصقـقة ماظؾغة عـذممؿ
مععم مظعالضاتمزواج معؿزاؼد موجقد مسـ مؼؿقدثماٌلؿفقبقن مطؿا موصقهلؿ، يظة

م معـ ماظػارة ماظعائالت مأرػال مأّعا م)اظعراقماظصقـقات، ماألودط ماظشرق صراسات
ماؾغؿنيماظعربقةمواظصقـقة،مطؿظودقرؼا(مصفؿمعلفؾقنمظممعدارسمجدؼدةمتدّرسمبا

إشممعزمراهلـددةماظعؿراغقةماظشرقمأودطقةماظذيمبينمحدؼـامؼمأّنماٌلفدماظضكؿمذا
دالعل.باواهماظعاملماظعربلمواإلمؼققوظدورماظدائؿماظذيمؼؿـظرمأنمتؾعؾفما

م  
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.1025م،مأوتبؾؼقدوماملصدر:

مّثؤتغم ماظعاملماظعربلمعـذ مظم ماياصؾة ماظصراساتماىققدقادقة مم1022ر مظمدؾؾا
ػةمععمتؾدومعؿؽّقمفاماظؿفارّؼةظقاتآسؾكماظرشؿمعـمأّنمم،ؼققواٌؾادالتماظؿفارؼةمظمم
ظيتمادؿؼرارماظذيمتشفدهمذؾؽاتماظؿؿقؼـمسدمماالحاظةمععماذمػاضماالدؿفالكمو

مظعؾت مأن ممدؾؼ مػاعا مودقرؼدورا مظقؾقا معـ مطؾ مدـقاتمظم معـذ مواظقؿـ موعصر ا
ماٌاضل.اظؿلعقـ ماظؼرن مذظؽععموماتمعـ م، مراؼة بقصػفاممؼققوترصعماظصنيماظققم

مواصؿؿاح،مإشممعدرؼدمؼققوحاعؾمظؾلؾعماظؼادعةمعـمقصقلمأولمضطارمصمنقذجامهلا،م
مظ ماظصقين مباظطرؼؼماظرئقس ماحؿػاال ماظصقين ماظعربل مظؾؿعاون ماظلادس ؾؿـؿدى

اظذيمؼلّقرمعطعؿام-ؼرمعـمخاللمعـالماظؿعاونمبنيماظصنيمواألردنمظؾقرمةاىدؼد
مواجفؿانمظؿؽـقػماظعالضاتماظيتموؿعمبنيماظصنيموباضلمأدماءمػم-ؼققوظمم ؿا

ماظعاملموخصقصاماظعاملماظعربل.
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