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  إهداء

  احلمد هللا الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل إليه لوال فضل اهللا

اهدي هذا العمل املتواضع إىل أمي احلبيبة وأيب الغايل حفظهما اهللا يل 
عمل واىل أفراد أسريت سندي يف اللذان سهرا وتعبا على تعليمي إلمتام هذا ال

  الدنيا

  إىل لباشرية مجال الدين وكل األصدقاء واألحباب من دون استثناء

  إىل أساتذيت الكرام

ويف األخري أرجو من اهللا تعاىل أن جيعل عملي هذا نفعا يستفيد منه مجيع 
  الطلبة املقبلني على التخرج

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  شكر وعرفان
خلق وهدى وسدد اخلطى فخرج هذا العمل بعونه  اشكر اهللا رب العاملني الذي

  وتوفيقه

  حنمده محدا كثريا يف املبتدى واملنتهى

نِيٌّ َكِريٌم  : من قوله تعاىل بِّي َغ ِإنَّ رَ ْن َكَفرَ َف مَ ْفِسهِ وَ نـَ ِ َْشُكرُ ل ا ي ِإنَّمَ ْن َشَكرَ َف مَ سورة    وَ

  40 اآليةالنمل 

  " من ال يشكر الناسال يشكر اهللا"ومن قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ويف  لنا تقدم بالشكر والعرفان اجلميل لكل من مد يد العون واملساعدةن افإنن
على هذا البحث  بإشرافهالفاضل العطري ميلود الذي تشرف  األستاذمقدمتهم 

الكبري يف  األثروكانت ملالحظاته القيمة وتوجيهاته السديدة ومعاملته الكرمية 
خري اجلزاء   اصورة فله جزيل الشكر والتقدير وجزاه اهللا عنهذه ال إىلوصول البحث 

جبزيل الشكر  تقدمنو يف اللجنة املناقشة  األعضاء األساتذة إىلتقدم بالشكر نكما 
  هذه الدراسة   وإمتام إجناحوالعرفان لكل من ساهم وساعد على 

  
  
  
  



  
  :ملخص

حتلها في توجهات السیاسة والمكانة التي ت اإلفریقیةالقارة  أهمیةیعالج هذا الموضوع 
في  األخیرة، وقد حققت هذه السیاسة نموا في السنوات خاصة اقتصادیا الخارجیة الصینیة

والساحة الدولیة، حاولنا في البدایة التركیز على المقاربات النظریة المفسرة لسیاسة  إفریقیا
 األنسب اإلطارانالیة هما المقاربة النیوواقعیة والنیولیبر  أن إلىالصین الخارجیة حیث توصلنا 

  .لتفسیر هذه السیاسة
السیاسة الخارجیة الصینیة حیث ركزنا على البعد  أبعاد إلبرازسعت بعدها الدراسة 

هذه السیاسة فرصا  أعطت، فقد اإلستراتیجیةاالقتصادي باعتباره عامل مهم في فهم هذه 
. الكبیرة التي استفادت منها القارة للقارة تمثلت في المساعدات المالیة والتنمویة واالستثمارات

المنافسة العالمیة للقوى الغربیة وانتقادها  أبرزهاهذه السیاسة واجهت تحدیات كبیرة  أن إال
 إفریقیاسلبا على اقتصادات دول  والتأثیرسیاسیا  إفریقیابسبب دعمها للنظم التسلطیة في 

 .بسبب ضعف تنافسیة الشركات المحلیة
summary 

  This subject deals with the importance of the African continent  and its 
superior economical position in the orientations of the Chinese foreign policy. It 
has realized a development in the recent years in Africa and the international 
territory, we inceptively tried to focus on the explanatory theoretical 
approximation upon the foreign policy of china, wherein we found out that the 
new realism and new liberalism approximation are the most suitable to explain 

this policy. 
   This study aims at illustrating (demonstrating) the dimensions of the Chinese 
foreign policy, where we focused on the economical dimension because of its 
importance in understanding this strategy. It indeed gave many opportunities to 
the continent such as financial, developmental supports as well as the big 
investments that the continent benefitted from. However this policy has faces 
big challenges amongst which the international competition of the western 
powers and their critics due to its  support toward the oppressive systems in 
Africa economically, and the negative impact on the economics of the African 

countries because of the weak competition of the local companies.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اإلفریقیة خالل العقدین األخیرین تطورات كبیرة عمت -عرفت العالقات الصینیة

صادیة والثقافیة، فحجم هذه العالقات وطبیعتها ومجاالتها قد تغیرت المجاالت السیاسیة واالقت

إلى حد كبیر منذ بدایة تسعینات القرن الماضي، ولعل الشاهد األساسي على ذلك یتمثل 

لم یكن الغرض  "سیاسة إفریقیة جدیدة"بسن السلطات الصینیة مع منتصف العقد الماضي

المباشرة والمتزایدة، بل لمواكبة الصعود الصیني  منها فقط االستجابة لحاجیاتها االقتصادیة

عطائه وزنا  ونفوذا جیوستراتیجیا، لذلك  اقتصادیاالمتسارع على الساحة الدولیة أیضا، وإ

من الدول  توالت الزیارات واالتصاالت الدبلوماسیة بین القادة الصینیین وقادة عدد كبیر

  .اإلفریقیة

ماریة والرغبة في التحرر التي بدأت في حیث أن موجة الصراع ضد القوى االستع

 -منها العالقات الصینیة انطلقتخمسینات القرن الماضي تعتبر الركیزة األساسیة التي 

في عالقتها  االشتراكیة االیدولوجیااإلفریقیة، وكانت الصین خالل هذه المرحلة تركز على 

بها داخل المنتظم الدولي  فاالعترامع الدول اإلفریقیة وفي إطار سعي الصین الشعبیة إلى 

دولة إفریقیة مبنیة على المبادئ الخمسة للتعایش السلمي  44أقامت عالقات دبلوماسیة مع 

  المحددة من طرف الصین 

إفریقیا من الدعم القوي لالتجاهات  اتجاهفبعد هذه المرحلة تحولت السیاسة الصینیة 

  .اإلفریقیةجارة واالستثمارات مع الدول األیدیولوجیة إلى منهج براغماتي یعطي األولویة للت

نما  اإلبحارإن  بعیدا نحو عوالم جدیدة لم یأت من فراغ أو تحقیقا ألحالم وهمیة وإ

فانطالق الصین نحو عالمها اإلفریقي بدأ بعد أن أصبح  :على قاعدة قویة صلبة ارتكز

 ائه وتعزیز قوته وهذا ماقویا ولكنه كان وال یزال بحاجة إلفریقیا الستكمال شروط بن اقتصادها

مكانیاتها  السبل لبلوغ مجاالت التفوق الذي  االقتصادیةتحقق إذا مهدت له إفریقیا بمواردها وإ

ذا كانت إفریقی أحتاج ا فتحت أفاقا جدیدة للصین إلى سنوات طویلة مضنیة من الجانبین، وإ



إلى جانبها مواضیع  أهدافها فإن األخیرة لم تبخل علیها بشيء بل ساعدتها ووقفت لتحقیق

في سلسلة من  االنخراطوقد دفع هذا التوافق القیمي والمصلحي الطرفین إلى  شتى ،

یتسم باالیجابیة في  إلفریقیاالنشاطات والمبادرات التعاونیة المتنوعة التي أرست عهدا جدیدا 

الكبرى التي نظرته وحدوده وآفاقه في التعامل مع قوى الكبرى ال تشبه من مثیالتها من القوى 

  .      تعاونت مع إفریقیا بمنطق ال إنساني وال عقالني خلق لدیها شعورا سلبیا یصعب تجاوزه

 :الدراسة وأهداف أهمیة -2

م دورها فیما یخص ظالموضوع المدروس في تنامي قوة الصین وتعا أهمیةتكمن 

  .قاتتنتج سیاسة سلمیة ناعمة لتطویر هذه العال وأنها إفریقیاعالقاتها مع 

 إال، بعد اطالعنا على هذا الموضوع لمسنا افتقار الدراسات العربیة حول هذه القضیة

لذا فان هذه ، االنجلیزیةخاصة الفرنسیة و  األجنبیةاللغات هناك وفرة من هذه الدراسات ب أن

  .حول هذا الموضوع) بسیطا( إسهاماتعتبر ، الدراسة

 إمكانیةتتیح لنا  أنذا فان دراسته یمكن نه ممتد  في الزمن لأنه موضوع جدید بمعنى أ

  .اإلفریقیة-العالقات الصینیة استشراف تطور

  :إلىتهدف دراسة هذا الموضوع 

  .اإلفریقیة-محاولة الوقوف على خلفیات العالقات الصینیة -

  .إفریقیااقتصادیة التي تحظى بها الجیو الجیوبولتكیة و  األهمیةتعرف على ال -

في القارة الذي تلعبه في الساحة الدولیة و  الدورنمو الصیني و التعرف على حقیقة ال -

  .اإلفریقیة

  .اإلفریقیةالتحدیات التي تواجه العالقات الصینیة  إبرازمحاولة  -

  

  



  :اختیار الموضوع أسباب -3

 دقص اإلفریقیة-اختیار الموضوع في اهتمامنا بدراسة العالقات الصینیة أسبابتتلخص 

ثراءبالموضوع  اإللمامعلى بناء رؤیة علمیة قادرة  عالقات  أنوباعتبار ، التخصص وإ

 افةضإلوهذا  إلیهاهي القارة التي ننتمي  اإلفریقیةتعتبر القارة  إذ إفریقیاالصین موجهة نحو 

  .معرفة تخدم الباحثین والدارسین في هذا المجال

هم طبیعة وهذا لتعمیق وف اإلفریقیة -تحلیلي للعالقات الصینیة إطارمحاولة تقدیم 

الن الصین تسعى المتالك وزیادة قوتها للبروز في  اإلفریقیةتوجهات الصین نحو القارة 

  .الساحة العالمیة

  :الدراسة إشكالیة -4

التي  إفریقیاسعي الصین للبروز كقوة عالمیة یجعلها توجه سیاستها الخارجیة نحو  أن

 اإلشكالیةیة وعلیة یتم طرح تمتلك مقومات تمكنها من لعب دور مهم في السیاسة العالم

  :التالیة

 ؟   2017-2000في فترة  تجاه إفریقیا ما هي مرتكزات السیاسة الخارجیة الصینیة  

  :الفرعیة التالیة األسئلةالمطروحة  اإلشكالیةوتندرج من 

  ؟اإلفریقیةالتوجه الصیني نحو القارة  إستراتیجیةما هي خلفیات وبواعث  

 ؟إفریقیاها السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه هي التحدیات التي تواجه ما  

  : الفرضیات -5

 والمصالح  األهدافجاء في سیاق یرتبط بمنظومة  اإلفریقیةالتوجه الصیني نحو القارة  إن

 .لتحقیقها لمجابهة منافسة القوى العالمیةالصینیة  اإلستراتیجیةالتي تسعى 

 

  



  الصینیة في إفریقیا حیث أضحت یعتبر المتغیر االقتصادي أهم عامل یوجه السیاسة

  .بدیال استثماریا وتجاریا للقارة

  : المقاربة المنهجیة -6

منهجیة لتوجیه الباحث  أسسموضوع علمي فان ذلك یتطلب  أيفیما یخص دراسة 

ت لذلك استدع اإلفریقیة -وعلیه فان الدراسة انطلقت من خصوصیات العالقات الصینیة

  :منهجینمن  مشكال امنهجی االحمتطبیعة الموضوع ضرورة استخدام 

 المنهج التاریخي :  

یمكننا المنهج التاریخي من رصد أهم المحطات التاریخیة في مسار تطور العالقات 

فریقیا، كما أنه ال یمكن فهم وتحلیل طبیعة هذه العالقات دون وضعها في  بین الصین وإ

یقیة یحتاج إلى دینامیكیة المنهج سیاق تاریخي فالتحلیل والتفسیر في العالقات الصینیة اإلفر 

  . التاریخي في إعادة إنتاج الظاهرة التاریخیة بشروط جدیدة وفي سیاقات زمنیة مختلفة

 المنهج المقارن :  

التشابه  أوجهقد استعملنا المنهج المقارن لدوره في دعم الدراسة من خالل رصد 

ا توظیف هذا المنهج في وقد حاولن .واالختالف والتداخل والعناصر المتحكمة في ذلك

المقارنة بین سیاسات القوى العظمى في القارة، وظهر هذا في المبحث المتعلق بتقییم 

  .السیاسة الخارجیة الصینیة في إفریقیا

 المنهج اإلحصائي:  

مجموعة من الجداول  لدوره في دعم الدراسة من خالل حصائياستعملنا المنهج اإل  

  .بالسیاسة االقتصادیة الصینیة في إفریقیا واألرقام واإلحصاءات المتعلقة

  

   



  :الدراسة أدبیات-7

احد أهم  2000/2017یعتبر موضوع السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه إفریقیا فترة 

، ولقد تطلب هذا العمل االستناد إلى بعض الدراسات المتعلقة حدیثة الدراسةالموضوعات 

الماجستیر لسمیر قط تحت عنوان  بمجال البحث مقدمة في شكل مذكرة لنیل شهادة

 -نموذجاقطاع النفط - اإلستراتیجیة الصینیة االقتصادیة تجاه إفریقیا بعد الحرب الباردة 

كما اعتمدنا على بعض المقاالت حیث ركز على الدور الذي تلعبه الصین في افریقیا 

 .والمجالت المختلفة

  :تقسیم الدراسة -8

ضمن الفصل األول تأصیل تاریخي ونظري للعالقات قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین ت

المبحث األول نظرة : الصینیة اإلفریقیة بحیث قسمنا الفصل إلى ثالث مباحث أساسیة هي

تاریخیة للعالقات الصینیة اإلفریقیة حیث تم التركیز على طبیعة العالقات قبل الحرب الباردة 

ري للسیاسة الخارجیة الصینیة الذي تطرقنا وفي فترة التسعینات، أما المبحث الثاني تفسیر نظ

فیه إلى المقترب النیوواقعي والمقترب النیولبیرالي أما المبحث الثالث األهمیة الجیوبولیتیكیة 

فتناولنا فیه الموقع الجغرافي والجیوسیاسي إلفریقیا واألهمیة  والجیواقتصادیة إلفریقیا

  .االقتصادیة

بعاد السیاسیة الخارجیة الصینیة في إفریقیا وقسمناه إلى أما الفصل الثاني فتناولنا فیه أ

ثالث مباحث، تطرقنا في المبحث األول إلى البعد االقتصادي والذي قسم إلى ثالث مطالب 

األول المساعدات المالیة والتنمویة وطبیعة الشراكة والمطلب الثاني االستثمار والمبادالت 

إلفریقیة والبحث عن الثروات الطبیعیة أما المبحث التجاریة والمطلب الثالث فتح األسواق ا

الثاني فشمل البعد السیاسي واألمني وقسم إلى مطلبین المطلب األول سیاسیا والمطلب 

الثاني أمنیا والمبحث الثالث تقییم السیاسة الخارجیة الصینیة في إفریقیا حیث قسم إلى 



ارجیة الصینیة في إفریقیا أما المطلب مطلبین تناولنا في المطلب األول تحدیات السیاسة الخ

  .   الثاني فتطرقنا إلى مستقبل الدور الصیني في إفریقیا

 :الدراسة صعوبات -9

 في المتخصصة راجعالم قلةفي  ا البحثهذ إعداد في واجهتنا التي الصعوبات تتمثل

 باللغة وفرهات بخالف العربیة، باللغة خاصة إفریقیا تجاه الصینیة الخارجیة السیاسة اساتر د

  . مع الصعوبات التي تطرحها الترجمة األجنبیة

  
  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  تأصیل تاریخي ونظري للعالقات الصینیة اإلفریقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تلك العالقات التي  أنهاتعد العالقات الدولیة عالقات بین دول وشعوب مختلفة كما 

تكامل وتكون هذه العالقات  أوعاون ت أوتربط مجموعة من الدول سواء كانت عالقات تنازع 

اإلفریقیة وهذا ما نالحظه في العالقات الصینیة ، قریبة المدى أوقد مرت بحقب زمنیة بعیدة 

 إلىتطورت  أنها إالفترة زمنیة بعیدة حیث كانت ذات طابع ایدیولوجي  إلىحیث تعود 

وقد  اإلفریقیة،لقارة ا بها التي تحظى األهمیة إلىعالقات تعاونیة اقتصادیة وهذا یعود 

فهم واضح لطبیعة وماهیة هذه العالقات  إلعطاءتعددت وجهات نظر كل مفكر ومنظور 

سنتناول  األولثالث مباحث المبحث  إلىوهذا ما سنتطرق له في هذا الفصل حیث قسم 

نذكر العالقات قبل الحرب  األولفي المطلب  اإلفریقیةنظرة تاریخیة للعالقات الصینیة 

  . المطلب الثاني فالعالقات في فترة التسعینات أماة البارد

 التفسیر النظري للسیاسة الخارجیة الصینیة عبر إلىالمبحث الثاني فسنتطرق  أما

والمبحث الثالث فقد قسمناه  ،المقترب النیوواقعي والثاني المقترب النیولبیرالي األولمطلبین 

والمطلب  جغرافي والجیوسیاسي إلفریقیاالموقع ال إلىسنتطرق  األولمطلبین المطلب  إلى

  .الجیواقتصادیة األهمیةالثاني 
 

  

  

  

  

  

  

  



  .اإلفریقیة –تأصیل تاریخي للعالقات الصینیة  :المبحث األول

فالمطلب  اإلفریقیةتاریخ العالقات الصینیة  إلبرازمطلبین  إلىقسمنا هذا المبحث 

المطلب الثاني فطبیعة العالقات في  أماطبیعة العالقات قبل الحرب الباردة  یتضمن األول

  .فترة التسعینات

  .العالقات الصینیة اإلفریقیة قبل الحرب الباردة: المطلب األول

العالقات الصینیة اإلفریقیة عالقات ذات طابع سیاسي واقتصادي وعسكري وقد  تعتبر     

  .مرت هذه العالقات بحقب تاریخیة مختلفة

كانت ترسل بعثات  بین الطرفین في عهد ساللة مینغ،بحیث بدأت العالقات التعاملیة 

ویقول ، بحریة من مئات القوارب الضخمة وآالف التجار بلغت البحر األحمر والزنجبار

المؤرخون أن سقف الصین تفوقت من حیث الضخامة والمتانة على نظیرتها األوروبیة ورغم 

  .)الصومال(ذلك لم تتوغل الصین في إفریقیا وبقیت في القرن اإلفریقي

 1850لهذا منذ وال شك حتى هذه العالقة مع جزء من القارة منعها وجود المستعمر،

توغل اإلنسان الصیني في القارة بصفته عامال متخصصا في تهیئة المناجم  1950إلى 

  .والعمل فیها ومد سكة الحدید

قرن كانت بحیث یتواجد في القارة حینما وحیثما یحتاجه المستعمر أي أن الصین طیلة 

 م بدأت العالقة الجدیة الرسمیة لكونها صار1950ومنذ عام ، تتعرف على القارة اإلفریقیة

ینظر إلیها كعالقة مصیریة ضروریة بفضل تحكم السلطة الصینیة في وضعها الداخلي ما 

أتاح لها أن تتهیكل جیدا وتتدرج في القوة ومن ثم انطلقت في إنشاء عالقات متوسعة مع 

  .1الخارج

                                                             
مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ،إفریقیاالبعد االقتصادي السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه  نائلة ترفاس، 1

ستراتیجیة،   .  53، ص 2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص عالقات دولیة وإ



األسیوي ذلك التقارب الذي  -دائرة تقارب اإلفریقي وبرزت جدیة هذه العالقات في

لجأت إلیه شعوب القارتین إلبراز إرادتها في التحرر من خالل دعوات إلى مؤتمرات تقارب 

البد من تقویة الموقع أو الحضور في المسرح العالمي  ،1954-1950- 1949في السنوات 

دول من إفریقیا  6دولة 29الذي جمع  1955باندونغ في عام وهكذا انبثقت فكرة مؤتمر 

فإنه أكد على  ،"تشجیع المنفعة المتبادلة والشراكة "دولة من آسیا وأكد المؤتمر على  23و

ومن هنا  ،"االقتصاد"میالد العالم الثالث حیث أراد أن یقحم شعوب القارتین في أمر عملي 

د السوفیات على إعانة اقتصادیة محضة فإن برز الموقف التاریخي للصین ففي حین أك

الصین آمنت بأهمیة العامل مع الوعي والعواطف المتجدرة في األفارقة ومن هنا ظهرت 

   .1العالقة الوطیدة لدولة الصین مع القارة، بعد أن كانت عالقة قارة مع قارة

فریقیا إنشاء عالقة مع مصر في عام   1956ومن مظاهر العالقات بین الصین وإ

في قضیة تأمیم قناة السویس وبدأ تأسیس العالقات الثقافیة بإرسال عدد  وقفت معها حیث

من الطالب المصریین للدراسة بالصین بالمقابل حضر عدد من الطالب الصینیین لدراسة 

اللغة العربیة باألزهر الشریف، كما كانت قد رفضت مبادرة تقدمت بها م فرنسا على أساس 

ن دعمها لثوار حركة التحریر الوطنیة الجزائریة وبالمقابل تقوم فرنسا أن تتخلى الصین ع

باالعتراف بالصین وتقییم العالقات الدبلوماسیة معها وبطبیعة الحال رفضت الصین ذلك 

 1958بالحكومة المؤقتة في الجزائر عام  اعترفتالعرض وكانت من أوائل الدول التي 

  .2ریقیا تعترف بالصین بعد مصروبالمقابل كانت الجزائر ثاني دولة إف

صیني لمراجعة الحسابات، ومن اآلن نالحظ  انطواءم حدث على 1978ثم في سنة 

تحوال في السیاسة الخارجیة بعدم التركیز على اإلیدیولوجیات، كما نالحظ تخلیا عن 
                                                             

   .54نائلة ترفاس، المرجع نفسه، ص  1
 مركز العالقات نیة، ، األكادیمیة العلیا للدراسات اإلستراتیجیة واألمالعالقات الصینیة اإلفریقیة عادل حسن محمد احمد، 2

   .2015، الدولیة



قافي الث اإلیدیولوجيالمشاریع المكلفة مع رفع التبادل التجاري، مع ذلك فإن تغییر االتجاه 

بعد موت ماوتسي تونغ ال یمكن بالتأكید أن یكون قطیعة جوهر الخط المتبع، وهذا الن 

األخالقیة السیاسیة هي المیزة ألسلوب عمل القادة الصینیین وهي إرث من الكونفشیوسیة 

  .1 )باإلنسان، واإلنسان باألرض، واإلنسان بالخالق اإلنسانعالقات ( التي تؤكد

صین بإفریقیا ودفعها لعدم التضحیة بهذه العالقة بسبب النقد من مما عزز عالقة ال

  . ، وهذا ما دفع تصاعد هاته العالقات1989الغربي هو أحداث تیان آن مین 

 .التسعینات فترة في االفریقیة الصینیة العالقات طبیعة :الثاني المطلب

 انبالجو  في خاصة ،التسعینات منتصف في اإلفریقیة الصینیة العالقات نشطت

 من كل عودة دعمته الذي الصیني االقتصادي المشروع لتطور وذلك والتجاریة، االقتصادیة

 احتیاطات وفر والذي الصینیة، للسیادة 1999 عام في وماكاو 1997 عام في كونغ هونغ

 تركته الذي للفراغ وأیضا جهة، من الخارجیة، استثماراتها توسیع على ساعدها ضخمة مالیة

 .األفریقیة الدول منه تستفید كان الذي .التنموي ودعمها اهتمامها وجهت التي الغربیة الدول

 الرأسمالیة بتوجهاته الغربي النظام في واستیعابها األخیرة دمج أجل من أوربا، شرق لدول

 أوربا دول منافسة على قادرة األفریقیة الدول تعد لم وبالتالي أخرى، جهة من اللیبرالیة،

 التحتیة البنیات في اإلقلیمین بین الكبرى للفجوة نسبة الغربیة الستثماراتا جذب في الشرقیة

 بینهما الواسعة والفجوة السیاسي االستقرار مناخ توفر جانب إلى الخاص لالستثمار الجاذبة

 وتهمیش عزلة حالة التحوالت هذه عمقت لقد 2.والماهرة الفنیة والعمالة التكنولوجیا توطین في

 االقتصادیة العزلة إلى والسیاسیة الجغرافیة العزلة أضیفت أن بعد وسیاسیا، یااقتصاد أفریقیا

                                                             
.55نائلة ترفاس ، المرجع السابق، ص   1  

 .45، ص 2004،الخرطوم، مصحف إفریقیا، إفریقیا وتحدیات األلفیة الثالثة، عبد الوهاب عثمان شیخ موسى 2



 وتدهور الدیون، أزمة أعقاب في الدولیة أفریقیا عالقات بها تمیزت التي التكنولوجیا، وفجوة

  .الدولیة التجارة تبادل شروط

 عدد فیه التزمت الذي الوقت ذات في حدثت التحوالت هذه أن إلى هنا اإلشارة وتجدر

 إطار في الغربیة الدول علیها فرضتها قاسیة اقتصادیة برامج بتنفیذ األفریقیة الدول من

 وضمور االقتصادي التعاون مسار وبتراجع ،المالیة المساعدات وتقدیم االقتصادي التعاون

 تحقیق على قادرة اإلصالح برامج تعد لم الغربیة، الدول من المقدمة االقتصادیة المساعدات

 المالیة والمؤسسات الدول مع سیاسي حرج إلى األفریقیة الحكومات عرض مما هدافهاأ

 الموارد بتوفر السمراء القارة لتمتع مرده بإفریقیا الصیني االقتصادي فاالهتمام .المانحة

   .1الصینیة المنتجات من كبیر قدر الستیعاب األسواق وسعت

 مما صاعدة، دولیة اقتصادیة وةكق نفسها عن الصین أعلنت التسعینات منتصف في

 الصینیین العاملین عدد یقدر واآلن ،أفریقیا مع االقتصادیة عالقاتها على إیجابا انعكس

 235000 مقابل شخص، 1500000 حوالي دائمة بصفة أفریقیا في الصینیة بالشركات

 تسعیناتال فترة خالل الطرفین بین التجاري التبادل حجم زاد كما .بالصین یعملون أفریقي

 خمسة وخالل .ألفریقیا األول االقتصادي الشریك تمثل الصین أصبحت وبالتالي ،700%

 المشاركات غیر من أفریقیة دولة رئیس 40 حوالي الصین زار ،1997 من وبدایة أعوام،

 بكین استضافت 2005–2004 الفترة وخالل الصین، في تنظم التي المؤتمرات في الجماعیة

 زار 2013 عام وخالل ،وزراء رؤساء 6و رئیس نائب بدرجة 3و قیةأفری دولة رئیس 15

 الرئیس زار 2007 وفي ،الصین زار أفریقي 553000 مقابل صیني 1895000 أفریقیا

 بمئات قروض خاللها وقدم یوم، 12 لمدة اإلفریقیة الدول من عدد جینتاو هو الصیني

                                                             
، ان للعملة المحدودةشركة مطابع السود ،تحدیات األمن القومي السوداني بعد نهایة الباردة ،عادل حسن أحمد محمد 1
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 وموزمبیق وزامبیا والسودان ولیبیریا نمیرو االك دیون إلغاء فیها وتم الدوالرات من المالیین

 بلغت وللسودان دوالر، ملیون 100 جملتها بلغت للكامیرون میسرة وقروض بمنح ووعد

 كما ،دوالر ملیون 35 سیشل وجزر دوالر، ملیون 139 ونامیبیا دوالر، ملیون 117 جملتها

 بصیاغة تعهد كما بزامبیا، النحاس مجال في ضخمة تعدین شراكة بتدشین زیارته أثناء قام

 استخدام في الصین أسلوب عكست الزیارة ،أفریقیا جنوب مع إستراتیجیة لشراكة جدیدة أسس

 في دبلوماسیة عالقات معها لدیها بلد أي إلى الوصول في المستوى رفیع الشخصي االتصال

 األحزاب معظم مع التواصل على الصیني الشیوعي الحزب یحافظ أیضا ،األفریقیة القارة

 البرغماتیة التوجهات ذلك ویعكس ،اإلیدیولوجیة توجهاتها عن النظر بغض الحاكمة األفریقیة

 والدولیة، اإلقلیمیة القضایا في السیاسي للتعاون مختلفة آلیات الصین تبتدع كما ،للصین

 الرفیع ياالستراتیج والحوار الخارجیة، وزارات مستوى على السیاسي التشاور آلیات مثل

  .إفریقیا إلى الخاصین المبعوثین تعیینو  المستوى

 في والمساعدات واالستثمارات التفضیلیة القروض اتفاقیات من عدد الصین توقیع إن 

 الدول تفرضه الذي والحظر االقتصادیة العقوبات إلى إضافة أفریقیا، في مختلفة مجاالت

 اهتماماتها تصوب یقیةاألفر  القیادات جعل ذلك كل ،اإلفریقیة القارة دول بعض على الغربیة

 الجنوب تعاون ضرورة على تؤكد بذلك وهي عموما، والغرب أوربا دول عن بدال الصین نحو

 الدیمقراطیة بمعاییر بااللتزام التنمویة مساعداتها تقدیم تشترط الغربیة فالدول ،الجنوب –

 معظم تعتبر اأنه كما ،1وغیرها والمحسوبیة الفساد على والقضاء والشفافیة الرشید والحكم

 جهود فأي التنمیة، وفشل السیاسي واالستقرار األمن النعدام فاشلة دول اإلفریقیة الدول

  .والوقت والجهد للمال مضیعة هي بأفریقیا لالستثمار

                                                             
  . مرجع سابق ،اإلفریقیة-العالقات الصینیة، عادل حسن محمد أحمد 1



 وتشاد والسودان والجزائر ولیبیا وانغوال نیجیریا في النفط مجاالت في تستثمر الصین
 في واإلنشاءات وموزمبیق، زامبیا في والتعدین ئیة،االستوا غینیا في الغابات مجال وفي

   .األفریقیة الدول معظم في التحتیة البنیات ومجال واالتصاالت أثیوبیا، في والتصنیع بتسوانا،
 للصین أفریقیا توفر كما الخام، والمواد الطاقة، بمصادر لتمدها ألفریقیا تحتاج الصین

 لشرعیتها تعزیز وأیضا عندها، العمالة ئضفا الستیعاب عمل وساحة لمنتجاتها، أسواق
 أسس على تقوم السبعینات إلى الخمسینات من الفترة في العالقات كانت ،العالمي ونفوذها

 والمثل القیم أساس على قائم ألفریقیا الصینیة المساعدات نمط وكان وثقافیة، أیدیولوجیة
 المهني التأهیل ومراكز فیاتالمستش وتشیید الطبیة البعثات إرسال لذلك مثال ،الصینیة
 من منتجاتها فائض رغم  النسیج ومصانع الزراعیة البحوث ومراكز واألسماك ألرزا ومزارع
 الطرق وتعبید الجسور وبناء ،القارة دول ببعض المصانع بتشیید تبخل ال فهي والنسیج الغزل
نشاء  أواخر في TAZARA بزامبیا تنزانیا یربط الذي الحدید السكك خط( الحدیدیة السكك وإ

 السودان من كل في حدیثة دولیة مؤتمرات قاعات وبناء ،)الماضي القرن من الستینات
 االتحاد مقر إنشاء إلى إضافة الدولي السالم دار ومطار بتشاد البرلمان ومبني وتنزانیا

 يالثقاف التبادل بمسألة الصین تهتم وكذلك ،به صینیة بعثة وتعیین أبابا بأدیس اإلفریقي
رسال الصین إلى الطالب بإیفاد  وتقدیم الزراعیة التنمیة ودعم والریاضیة، الثقافیة البعثات وإ

ذا الدین، خدمات قیمة بدفع المطالبة دون التفضیلیة القروض  تقوم الدین سداد تعثر وإ
  .بإعفائه الصین
  
  
  
  
  
  



   .التفسیر النظري للسیاسة الخارجیة الصینیة: المبحث الثاني

ي هذا المبحث على المقاربات النظریة التي تعطي فهم وتفسیر السیاسة اعتمدنا ف

یتناول المقترب النیوواقعي والمطلب  األولالخارجیة الصینیة وذلك عبر مطلبین المطلب 

  .الثاني المقترب النیوواقعي

   .المقترب النیوواقعي: األولالمطلب 

ولتز بشرح كبیر عن واقعیة في أواخر العقد السابع من القرن العشرین جاء كینیث و 

، الذي ادخل الواقعیة )politics Amoung nations( )1948(مورغینثو التقلیدیة الشهیرة 

كمقترب لدراسة العالقات الدولیة، ومنذ شرح وولتز لهاته الواقعیة أصبحت تعرف بالواقعیة 

  .الكالسیكیة

یون الكالسیكیون عدة، والواقالواقعیة الكالسیكیة تبلورت باألساس خالل فترة الحرب البار 

یسمیه  نثو وراینهولد ناییور یعتقدون أن الدول مثلها مثل البشر تمتلك مایمثل هانس مورغ

أي الرغبة الفطریة في السیطرة على اآلخرین، وهو ما  Animus dominandiنثویمورغ

یة المتعددة یقودها نحو التصادم والحروب، مورغینثو ابرز مزایا نظام توازن القوى التقلید

األقطاب، ویرى أن نظام الثنائیة القطبیة الذي برزت فیه الوالیات المتحدة األمریكیة واإلتحاد 

  .1یحمل الكثیر من المخاطر السوفیاتي

  :من أهم المنطلقات التي تقوم علیها الواقعیة نجد

 العالمي،أو تدرج للسلطة على المستوى  انتظامیعني عدم وجود أي  :فوضویة النظام الدولي

 وجود سلطة فوق سلطة الدولة، وهذه الحالة ال أي غیاب التراتبیة في المجتمع الدولي وال

                                                             
دراسة الرؤى المتضاربة حول دور الصین  –الحوار النیوواقعي النیولیبرالي مضامین الصعود الصیني توفیق حكیمي،  1

باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص عالقات دولیة،  جامعة ،مذكرة ماجستیر -المستقبلي في النظام الدولي
ستراتیجیة،    .10، ص 2008-2007وإ



تجعل من الصعب بالنسبة للدول الوصول إلى غایاتها طالما  تسمح فقط بحدوث حروب، بل

  .ال توجد هناك مؤسسات أو هیئة علیا بإمكانها فرض وسن القوانین الدولیة

ئمة على الصراع والتنازع ویحكمها الالیقین، وبالتالي فإن الدول فالعالقات الدولیة قا

وبالرغم من أنها متشابهة وظیفیا وأنها تعاني كلها من نفس القیود التي تفرضها فوضویة 

النظام الدولي كما یرى بذلك الواقعیون الجدد فإنها تكافح من أجل أن تبقى على وضعیتها 

المزید من القوة لتحقیق  امتالكوء الدول إلى البحث عن لج في النظام الدولي، هذا ما یفسر

هذه  الستعمالاألمن، وهذا األخیر هو الوسیلة الوحیدة إلضفاء الطابع الشرعي والمشروع 

القوة في عالم یتمیز بالفوضى واالعتماد على الذات ألن االعتماد المتبادل یعني الهیمنة 

  .1لواقعیینلوالتبعیة 

النظام في العالم، الواقعیین یمیزون بین  انعدامیعني  لمیة اللكن انتقاء حكومة عا

، رغم أن حالة الالنظام قد تسود العالم لفترات chaosوالالنظام  anarchyحالتي الفوضى 

قصیرة كما في حالة الحروب العالمیة، فوضویة النظام الدولي یمكن فهمها بشكل أفضل عند 

األخیرة میزتها التسلسلیة وتقف في عالقات رؤساء  مقارنة النظم الدولیة والداخلیة، هذه

ومرؤوسین، والبعض ملزم بالخضوع، عكس النظم السیاسیة الدولیة التي میزها التشابه 

یمكن إیجاده من  الوظیفي إذ كتب كینیث وولتز الفرق بین حقلي السیاسة الدولیة والداخلیة ال

بنیاتهما المختلفة، أي األنماط المختلفة  القوة، بل في استخدامأو عدم  استخدام خالل معیار

بط استخدام الرعیة للقوة، وفي ضالقوة، أي تطبیق تشكیلة من العقوبات ل استخداملتنظیم 

  .2البعض لقوتهم الخاصة، یلجأ اآلخرون للحكومة استخدامحالة 
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للنظام  األساسیةمفهوم توازن القوى ضمن المكونات یعتبر  :سیاسة توازن القوى

یرتكز : بعنصریین أساسیین "هانس مورغینثو"رتبط مفهوم توازن القوى كما حدده ا، و الدولي

علیهما هذا المفهوم، األول مادي ینصرف إلى وجود تعادل أو تساوي حسابي بین مقدرات 

القوة العسكریة التي تمتلكها القوى الدولیة أو اإلقلیمیة والثاني، إدراكي خاص بتوافر إدراك 

الوسیلة المثلى للحفاظ على األمن، ووفق  باعتبارهبأهمیة وجود ذلك التعادل لدى تلك القوى 

تصور مورغینثو، تعتمد القوى على قدراتها الذاتیة لتحقیق التوازن مع غیرها من القوى، حیث 

الذات كمبدأ حاكم  على باالعتمادیفرض إنشاء األحالف كأداة لتحقیقه، وذلك إلیمانه 

القوة الداخلیة  یقبل بتحقیقه من خالل عناصر"كینیث وولتز"لتصرف تلك القوى، لكن 

بناء عالقات " إال "هارولد الزویل"وعناصر القوة الخارجیة معا، فما توازن القوى، كما قال 

إعادة  باتجاهالقوة بهدف للحفاظ على الوضع القائم وأیة محاولة لتغییره، تثیر رد فعل مقاوم 

  .1"تنصیبه

، معتقدین أن من طرف الواقعیون الجدد ة الكالسیكیة لتوازن القوىالرؤی تم اعادة تقییم

نظریة توازن القوى مساعدة على التنبؤ بخصوص السلوكیات والمحصالت الدولیة، فالدول 

ترتبط بسلوك توازني سواء كانت القوة المراد توازنها هي الغایة من هذا السلوك أم غیر ذلك، 

، فكل تحالف یرغب في ضم أكبر عدد من األعضاء، هو الهدف األساسي األمنطالما أن 

على   balancingغیر أن الدول تفضل دوما االنضمام للطرف الضعیف أي الموازنة 

طالما أنها تنظر دوما للقوى الكبرى  bandwagoningإلى الطرف األقوى  االنضمام

  .الوضع القائم مصدر تهدید، فإن سلوك توازن القوة هو أفضل وسیلة للحفاظ على باعتبارها

األكثر ) (multipolarityالذي یعتبر نظام التعددیة القطبیة " مورغنثو" وعلى خالف

هو  )(bipolarityومعظم الواقعیون الجدد أن نظام الثنائیة القطبیة  "والتز"استقرارا یرى 
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أما  النظام األكثر استقرارا ونظام التعددیة غیر المتوازنة األكثر عرضة للنزاعات والحروب،

في  )balanced multipolarity( یضع نظام التعددیة القطبیة المتوازنة "جون میرشایمر"

  .1موقع یتوسط الحالتین السابقتین

على أن فوضویة النظام الدولي  یؤكد الواقعیون الجدد :سیاسات االعتماد على الذات

 )selfhelps(الذات إلى انتهاج سلوك االعتماد على  )الدول(تستدرج وحدات النظام الدولي 

وانطالقا من رؤیة السیاسات الدولیة حقال لالعتماد على الذات، االكتفاء الذاتي سیكون هدفا 

رئیسیا لكل دولة والنظام الدولي یحفز كل دولة لتكون قادرة على إدارة شؤونها بنفسها طالما 

ي سعیها لتحقیق الوحدات ف" ":والتز" أنه ال توجد سلطة علیا تتولى هذه الوظیفة، ویضیف

 واإلجراءاتعلیها االعتماد على الوسائل ...أهدافها والحفاظ على أمنها في حالة فوضویة 

  .2"تشكیلها بذاتها باستطاعتهاالتي 

   .براليیالنیول مقتربال :المطلب الثاني

  .في العالقات الدولیة براليیالنیولالتحلیل : الفرع األول

والسیاسة  politicsالسیاسة  أنتعتبر ، الدولیةكتقلید في السیاسة  ةبرالییالل إن

وهذا عكس الواقعیة التي تتبنى نظرة مركزیة ، كالهما نتاج مصالح متانفسة policyالحكومیة 

ینطلق من تصوره للسیاسة ) یبراليلال(البرادایم التعددي  أن. الدولة الخاضعة للبنیة العالمیة

   :أساسیةافتراضات  أربعةالعالمیة بناء على 

، ال تعد الدولة الفاعل األساسي الوحید إنما هناك وحدات مهمة في السیاسة العالمیة

بالنسبة  الشيءونفس ، قد تكون في بعض المسائل فاعال مستقال: فالمنظمات الدولیة مثال

وجماعات حمایة البیئة  اإلنسانللمنضمات غیر الحكومیة وعبر الوطنیة كمنظمات حقوق 
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دورا مهما في صناعة السیاسة العالمیة لذا یعود تزاید الشبكات عبر  التي تلعب من جانبها

االتجاه نحو تحقیق ما یسمى  إلىمحددة  وأهدافالوطنیة الملتفة حول استراتیجیات مشتركة 

  .1"المجتمع المدني العالمي"

أن األشخاص والجماعات الخاصة هم الفواعل األساسیة ) اللیبرالیین(یعتبر التعددیین 

سیاسات الدولیة ویعتبرون أن حاجات األفراد والجماعات االجتماعیة یتم معالجتها في ال

  .2كأسباب محركة للمصالح التي ترتكز علیها سلوك الدولة

ویتحدى اللیبرالیون االفتراض الواقعي القائم على اعتبار الدولة عقالنیا فالنظرة المجزئة 

لن تؤدي دوما ، اومة والرغبة في التسویةتترك االنطباع بان صدام المصالح والمس، للدولة

السیاسة البیروقراطیة قد یسیطران  أو اإلدراكمسار صناعة قرار عقالني الن سوء  إتباع إلى

مرغوبة بالنسبة  أووبالتالي احتمال اتخاذ قرارات لم تكن منتظرة  ،على صناعة القرار

مهمة  األمنكانت مسائل  فإذا، وسیعالسیاسیة العالمیة تبقى قابلة للت األجندةفان ، للیبرالیة

االجتماعیة واالیكولوجیة البارزة بفعل تنامي حدة االعتماد المتبادل ، فان المسائل االقتصادیة

فهناك من اللیبرالیین الذین یركزون ، أهمیةذات  األخرىتبقى هي ، بین الدول والمجتمعات

تناول المسعى  إلى آخروننما یسعى بی، التجاریة والطاقویة، دراساتهم على المسائل النقدیة

ویحاول البعض ، العالم النامي أجزاءمعالجة مشكلة السكان والمجاعة في بعض لالدولي 

  .3التركیز على دراسة سیاسة التلوث الدولي وتدهور البیئة اآلخر
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یرفض اللیبرالیون تقسیم  آخرمن جانب ، وعالقة ذلك بالجوانب السیاسیة واالجتماعیة

" اقتصادیة السوسیو "المشاكل أنفهم یعتقدون ، سیاسة علیا وسیاسة دنیا إلىلدولیة السیاسة ا

  .التي تتمتع بها المسائل العسكریة األهمیةتحظى بنفس  أنالداخلیة یجب 

  : أساسیینتركز في دراساتها للسیاسة العالمیة على محورین ) اللیبرالیة(فالتعددیة 

ل من خالل دراسة صناعة القرار بتوجیه االهتمام تحلیل وتفسیر السیاسة الخارجیة للدو 

المحور  أما، الجماعات الصغیرة والمسارات التنظیمیة والسیاسة البیروقراطیة، نحو الفرد

، العصرنة) مسائل(فهو یتناول مواضیع  transnationalism" الوطنیة-بالعبر"الثاني المتعلق

  .األطرافوتعددیة ومات الدولیة ظالمن، االعتماد المتبادل، التكامل

مثل توفر  واآللیاتركز على مجموعة من المفاهیم  اللیبراليومن هذه الزاویة فالطرح 

وطني من خالل مفهوم التشعب -التعاون عبر، األمنمجلس  أعضاءالتوافق الجماعي بین 

التعاون في القطاع ما سوف یؤدي بالحكومات لتوسیع مجال " دافید میتراني"ـ واالنتشار ل

ستقلل  أنهاالذي یفترض " ارنست هاس"ـوعملیة االندماج ل، األخرىاون عبر القطاعات التع

من خالل تعدد الفواعل مجموعات المصالح " باي وكیوهن"ـثم االعتماد المتبادل ل، النزاع

والمنظمات غیر الحكومیة فاللیبرالیة الجدیدة المؤسساتیة المعروفة ، الوطنیة-والشركات عبر

عبر  إلى state-centerالمركز -تجاوزت مفهوم الدولة pluralistsالتعددیة "كذلك تحت اسم

ومما سبق فان ، وطنیة من اجل تحقیق االعتماد المتبادل وتراجع في استقاللیة الدولة

  .ألفكارهااللیبرالیة ستدعم بقوة فكرة العولمة بل وتكون انعكاساتها ونتیجة طبیعیة وتطویر 

وهذا ما أكده التعددیین على عكس الواقعیون الذین یعتبرونها تعد القوة العسكریة مهمة 

 األعمدةوالنظام ال یبرز من خالل توازن القوى ولكن من التفاعل بین العدید من  كل شيء،

والنظم الدولیة والقواعد ، الحاكمة للترتیبات والقوانین المصاغة والمعاییر المتفق علیها

وجوهریا بان السیادة مهمة في الممارسة كما یعتقد  أساساون واللیبرالیون ال یعتقد، المؤسساتیة



تتفاوض مع كل  أنفالدول قد تكون سیدة ولكن في الممارسة یجب ، بأهمیتهاالواقعیون 

فان حریتها في التصرف كما ترغب تكون منقوصة ، من الفواعل بالنتیجة األخرى األنواع

وبناءا ، ین میزة مهمة في السیاسة العالمیةواالعتماد المتبادل بین الدول في نظر اللیبرالی

العولمة كنتیجة نهائیة للتحول  إلىتنظر  اللیبرالیةفان ، على المنطلقات والفرضیات السابقة

فان العولمة تهدم حسابات الواقعیة ما دامت  إلیهمبالنسبة ، الذي حدث في السیاسة العالمیة

عقود  أوانت قبل سنوات كسة الدولیة كما تبین بان الدول لیست الفواعل الوحیدة في السیا

والعالم بالنسبة لهم ، األهمیةفي مكانة الدولة هناك هرم من الفواعل المختلفة ، من الزمن

یبدو كشبكة من العالقات والتفاعالت والعملیات والفواعل فالعولمة بالنسبة للیبرالیین نظام 

  .1"میشیل كلوغ"كما یقول، متشابك لعوامل متصلة ومرتبطة فیما بینها

كیف یمكن ترقیة التعاون : عن سؤال اإلجابةیحاول  إذنالمؤسساتي  اللیبراليفالتیار 

، مؤسسات دولیة تناط بها وظائف تعجز الدول منفردة القیام بها إیجادالدولي من خالل 

نمو االعتماد المتبادل الذي  أن إذن، والتغلب على المشكالت التي تعرقل العمل الجماعي

في مجاالت  لإلنسانیةساهم في ظهور تحدیات مشتركة " ناي"و" كیوهن" علیه كل من ركز

كذلك في میدان البیئة كمكافحة التلوث ومعالجة ظاهرة ، النوویة األسلحةكمنع انتشار  األمن

مثل هذه التحدیات  أن، العابرة للحدود األوبئةوالصحة كمحاصرة ، االحتباس الحراري

لتنسیق  إطار إیجادفال بد من ، حیل على الدول منفردة معالجتهاوالمشكالت وغیرها یست

وفي هذا الصدد تعتبر المنظمات الدولیة قناة تساهم في ، الجهود بغیة اتخاذ خطوات مالئمة

 أيفضال عن ذلك فهي تقلص من مستویات الالیقین ، العمل الجماعي أمامتذلیل العقبات 

  .2التخفیف من حدة الشكوك المتبادلة
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روبرت "حسب تعبیر" نظریة االعتماد المتبادل المركب"ما یسمى أوالعتماد المتبادل فا

 األلفیةتمیز الحیاة الدولیة منذ منتصف  أصبحتتفاعل عدة عوامل  أي أساسایعود " كیوهن

االستقاللیة المتزایدة ، تطور عالم الشبكات، الثانیة خاصة من زاویة التحول االقتصادي

فالتعددیة ، األهمیةتنامي االهتمام بالیكولوجیا وتوسیع من حیث ، یینللفاعلین غیر الدول

- عبر"،"الدولیة-بین"ترتكز على القنوات المتعددة التي تربط المجتمعات بما فیها العالقات

تكون قاعدة لضمان  أن بإمكانهاشبكة عالقات تعاونیة  إلقامة، "الوطنیة-عبر"و "الحكومیة

 .  1األطرافمتعدد  إطارمقراطیة اللیبرالیة وفي الدی أساسالسلم الدولي على 

  .في السیاسة الخارجیة الصینیة القوة الناعمةمظاهر : نيالفرع الثا

تعتمد علیها الصین في  إستراتیجیةتركز هذه الدراسة على مفهوم القوة الناعمة كأهم 

هي القدرة : تي، ویمكن تعریف مفهوم القوة الناعمة كاآلاألخرىسیاستها الخارجیة مع الدول 

إلیه الدولة من هدف معین عن طریق جعل الهدف جذابا بالنسبة  اتصبو  على تحقیق ما

بشكل أكبر من ممارسة العنف ضدهم أو إكراههم بشكل قسري على القیام  األخرى لإلطراف

  .تحقیق هذا الهدف إلىبفعل یقود 

تلك الدولة وأفكارها السیاسیة وهذه القدرة یكمن منبعها في الجاذبیة التي تتمتع بها ثقافة 

سیاسات دولة ما  إلىوساستها وشعوبها، وحینما ینظر  األخرىوسیاساتها عن الدول 

  .، تكون القوة الناعمة األولى قد تحققتاألخرىباعتبارها شرعیة من قبل الدول 

أول من تحدث عن وجود مؤشرات ومعاییر لما  )Joseph Nye(ویعتبر جوزیف ناي

السیاسة الخارجیة  أهدافهناك الكثیر من  أنیرى جوزیف ناي الناعمة حیث أسماه القوة 

یمكن تحقیقها تماما باستخدام األسالیب التقلیدیة كالقوة العسكریة أو االقتصادیة  التي ال

نماوحدها،  باستخدام القوة الناعمة التي تتمتع بها ثقافة ومؤسسات  إلیهایمكن الوصول  وإ
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 أيعناصر القوة الناعمة المتعددة ال بد وأن تكون جزءا من  أني الدولة، ویرى جوزیف نا

، فان القوة الناعمة هي واإلقناعسیاسة خارجیة فعالة، وأكثر من كونها القدرة على التأثیر 

والتقلید، وتیسیر الجهود من أجل الوصول إلى  اإلقناعالقدرة على االجتذاب الذي یقود إلى 

  .1القیادة الدولیة

الصین على كل جوانب هذه القوة الناعمة في تقدیم نفسها كنموذج اقتصادي وقد لعبت 

حیث تشغیل العمالة البشریة بصورة أكبر من اآللة، ، محبوب یقترب من النمط اإلفریقي

واالستناد إلى مبدأ عدم التدّخل في الشؤون الداخلیة، وتشجیع شركائها التجاریین اإلفریقیین 

التجارة واالستثمار في البناء التحتي والمؤسسات االجتماعیة؛ لتطویر اقتصادهم من خالل 

 .دون فرض شروط سیاسیة أو إصالحات اقتصادیة

بمعانیها اإلیجابیة ال السلبیة وال أسالیب اإلغراء واإلغواء غیر  –وهذه القوة الناعمة 

ومساعدة  اتبعها المسلمون في بدایة الدعوة، حیث الدعوة بالحسنى وعمل الخیر – األخالقیة

اآلخر وعدم فرض التغییر بالقوة واالعتماد على اإلقناع والقدوة، فهي لیست فكرة حدیثة 

تماما كفكرة العلوم المستقبلیة التي یعد المسلمون هم (بالرغم من أن الغرب برع في تأصیلها 

ه القوة إذ كان النموذج اإلسالمي لهذ ،)ولكنه أصبح علما غربیا حالیا، رواد المستقبلیات فیها

الناعمة یقوم على إیجاد نموذج أخالقي صادق منفتح عقالني وعاطفي یغریهم باالنخراط في 

تدعو إلى  ،وقد سعت المسیحیة أیضا الستخدام الفكرة نفسها بوصفها فكرة دینیة، اإلسالم

  .الفعل الحسن بواسطة المغریات والجاذبیة والقدوة الحسنة

عامل األخالقي والمصلحة المتبادلة واالستعداد للتعاون فإن الت ،أما في العالقات الدولیة

  .وجعل العالقة عالقة شعبیة؛ كان هو أكثر الخطط الناعمة في الفكر اإلسالمي
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 "نیه. جوزیف اس"یقول » صعود القوة الناعمة للصین«وفي كتابه الذي یحمل عنوان 

علومات العالمي، والمصادر إن عصر الم: الذي یعمل أستاذا للخدمة المتمیزة بجامعة هارفارد

تعد جمیعها جزءا مما یصنع قوة ، مثل الثقافة، والقیم السیاسیة والدبلوماسیة، الناعمة للقوة

  .عظیمة

نما ) بهذه القوة الناعمة(النجاح «إن : ویضیف ال یعتمد على من سیفوز جیشه، وإ

إفریقیا  أن الصین حریصة على دعم الجهود التي تقودها«، و»أیضا من ستفوز قصته

  .1»لتطویر حوكمة سلیمة، وتنمیة مستدامة في شتى أنحاء القارة

، وهذا االستخدام ألسلوب التغییر أو التغلغل الناعم الصیني في إفریقیا سوف یستمر

فریقیا، فالدكتور موسى ، بحسب خبراء سیاسیین كموّجه رئیس لتعزیز العالقات بین الصین وإ

الصین التي نجحت «شرق إفریقیا للدراسات السیاسیة یؤكد أن كافانجا المدیر التنفیذي لمعهد 

في استخدام القوة الناعمة لصالحها؛ من غیر الممكن معرفة المدى الذي یمكن أن تصل 

  .»إلیه
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  .قتصادیة إلفریقیاوالجیوااألهمیة الجیوبولتیكیة : المبحث الثالث

 األولعبر مطلبین  إفریقیاالتي تحظى بها  األهمیة إلىسنتطرق في هذا المبحث 

  .الجیواقتصادیة األهمیةوالثاني  الجیوبولتیكیة األهمیة

   .الموقع الجغرافي والجیوسیاسي إلفریقیا :المطلب األول

تعد القارة اإلفریقیة من أهم القارات في العالم وذلك المتالكها مقومات تمیزها عن 

  :غیرها ویمكن إبراز هذه األهمیة والمقومات في

  : جغرافیا  - أ

الرأس (شماال خط االستواء عند  °34.5تقع القارة اإلفریقیة بین دائرتي عرض 

غربا °17، وبین خطي طول )رأس أغولهاس( عند جنوب خط االستواء°37.5و )األبیض

في  )الرأس الهفون(شرقا عند °51في السنغال أي غربي القارة و )الرأس األخضر(عند 

  )1 ةخریطر الظأن( .1الصومال في شرق القارة 

 30.2وهي ثاني قارة في العالم من حیث المساحة تلي آسیا إذ تبلغ مساحتها حوالي 

وتصل نسبة الجزر وأشباه الجزر  2كلم 620.000، وتبلغ مساحة جزرها وحدها 2ملیون كلم

  .)جزیرة مدغشقر وجزر القمر(مثل  %2-1فیها إلى 

وشرقا البحر  )رة أوروباالذي یفصلها عن قا(یحد القارة من الشمال البحر المتوسط 

، ویحدها من الغرب المحیط األطلسي ومن الجنوب )الذي یفصلها عن قارة آسیا(األحمر 

  .المحیط الهندي

وقد أدى هذا الموقع إلى جعل القارة بمثابة نقطة تقارب المساحة بین أبعد نقطتین أي 

سواحلها یبلغ أما عن طول  الشمال والجنوب وأیضا أبعد نقطتین بین الشرق والغرب،
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یفصل إفریقیا عن أوروبا شماال لكن أوروبا تقترب من إفریقیا عند مضیق  )2كلم 30.500(

وفي الجنوب الشرقي  جبل طارق أما شماال شرقا تقترب من آسیا عند مضیق باب المندب،

وتطل غربا على المحیط األطلسي في جزئیة شماال  تشرق القارة على المحیط الهندي،

  . 1د تلك األبواب المعابر الطبیعیة حول الهجرات البشریةوتع .وجنوبا

ملیون نسمة من  783.5م بحوالي 2000لعام  اإلفریقیةیقدر عدد سكان القارة 

ملیون نسمة وتعتبر  1.111م بـ2013خالل سنة  إفریقیاوقد قدر عدد سكان  .2السكان

  .نیجیریا أكثر اتساعا من حیث السكان في القارة
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  .6الوجیز في إقلیمیة القارة اإلفریقیة، ص : نور عبد الغني العقادأ

  :مظاهر السطح في القارة -ب

تتألف قارة إفریقیا من هضبة واسعة تمتد من ساحل غانا في الغرب إلى الصومال شرقا 

ومن األطراف الجنوبیة لجبال أطلس إلى األطراف الشمالیة لجبال الكاب في الجنوب، وال 

ل األطلس جزءا من الهضبة اإلفریقیة ألنها جبال إلتوائیة تكونت حدیثا عند تعتبر جبا

ن كانت تختلف عن جبال اإلفریقیةاألطراف الشمالیة للكتلة  ، وتشبهها في ذلك جبال الكاب وإ

فهي تنقسم إلى  اإلفریقیةأما بالنسبة للسهول في القارة  .أطلس في أنها أقدم منها في التكوین

السهول الساحلیة من منطقة إلى  اتساعویختلف  ،داخلیة وسهول ساحلیة قسمین هما سهول



أخرى، وهي في األغلب سهول ضیقة، أما السهول الداخلیة في القارة قلیلة ألن أغلب سطح 

  .1القارة هضبي

 المناخ:  

ضمن األقالیم المناخیة والمداریة والمعتدلة والدافئة، ونتیجة لشكل  اإلفریقیةتقع القارة 

في النصف الجنوبي، فإن  اتساعهفي النصف الشمالي وقلة  باتساعهة الذي یتمیز القار 

بعكس النصف الشمالي الذي یتمیز بالتطرف  اعتداالاألحوال في القسم الجنوبي أكثر 

وقد كان لعدم وجود مسطحات مائیة كبیرة داخل القارة وندرة الخلجان المائیة  .والجفاف

ر على طول سواحلها أثره في قلة تأثیر العامل البحري على الكبیرة وعدم بروز أشباه الجز 

   .2مناخ القارة

 البیئة االستوائیة : 

یتمیز هذا المناخ بالحرارة والرطوبة الكبیرة طوال أیام السنة، فالهواء دوما مشبع 

   .3بالرطوبة والعواصف الرعدیة تحدث بانتظام كبیر

 المنطقة المداریة:  

، ل واحد منهما لستة أشهر فصل الجفاف وفصل األمطارلها فصالن مناخیان یدوم ك

 ال حیث یأتي الفصلین الجاف والممطر على شكل فصل حار یكون مزعجا على الغالب،

نما لرطوبته الكبیرة خاصة عندما  )تكون الشمس عمودیة تقریبا فیه(لحرارته الشدیدة فحسب  وإ

  .یقترب فصل األمطار

 البیئة الصحراویة:  
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لجاف، ویتركز المناخ الجاف في نطاق الصحراء الكبرى ویمتد لعرض تشمل النطاق ا

إلى  امتداداكم، وهي أعظم المناطق الصحراویة في العالم وتعتبر  1400-1200یتراوح من 

   .1الصحراء اآلسیویة حیث تتأثر بكتلة آسیا القاریة

 ألحجاروایمیز هذا المناخ هو قلة أمطاره وتذبذبها حتى مرتفعات تبستي  وأهم ما

بسبب تباعد أجزائها من المسطحات المائیة ووجود سالسل جبال أطلس التي تعیق الریاح 

  .الشمالیة الغربیة الممطرة

 المنطقة المتوسطة:  

تشمل المناطق الشمالیة كما في المغرب والجزائر وتونس وأجزاء من لیبیا وجنوب غرب 

ار شتویة متذبذبة التي تسببها الجبهات القارة وبالذات مقاطع الكاب، ویتمیز هذا المناخ بأمط

في  °28-°24المناخي بدرجات حرارة تقدر مابین  اإلقلیمالهوائیة القطبیة البحریة، ویتمیز 

 اإلقلیموتسقط أمطار شتویة، أما في نطاق  °13بـ فصل الصیف، أما في فصل الشتاء فتقدر

ار على المحیط ویتسبب في الجنوبي فیتمیز بأمطار شتویة بسبب وصول الهواء القطبي الم

  .رأما في الصیف فیكون جاف وحابروز جبهات هوائیة، 

مع أنه یجب أال  "مناخ بارد تسطع فیه الشمس الحارة "ویوصف المناخ المتوسط بأنه 

الواقع قرب األطراف الجنوبیة لمناخ البحر (ننسى أن حرارة الصیف في شمال إفریقیا 

  .2ا تقدمنا باتجاه الجنوب مبتعدین عن ساحل المتوسطتزداد بصورة ملحوظة كلم )المتوسط

  :السكان -ج

العناصر القدیمة بین  ،إلى أربعة مجموعات رئیسیة اإلفریقیةینقسم سكان القارة 

البوتستمن والهتنتوت واالقزام، والزنوج والخلص والحامیون، والشعوب الزنجیة ثم العناصر 
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اء كما هو الحال في جنوب إفریقیا ورودیسیا، وقد إلى أقلیات بیض باإلضافةالسامیة العربیة 

قدر  2014م، أما في سنة 2001ملیون نسمة سنة  811.605قدر عدد السكان بحوالي 

عدد  قدر" نیجیریا"ملیون نسمة، وأكثر الدول كثافة من نفس السنة دولة  38.934.334بـ

  .1ملیون نسمة 177.475.986سكانها بـ

لسنة الماضیة ترجع إلى الزیادة في  30المسجلة على مدارالدیمغرافي  إن نسبة النمو

ملیون أو نصف  340وتؤكد وثیقة النیباد أن هناك  الموالید المرتفعة وتراجع نسبة الوفیات،

سكان إفریقیا یعیشون على أقل من دوالر أمریكي واحد في الیوم وأن معدل الوفیات لدى 

ملیون أو نصف  340یقة النیباد أن هناك وتؤكد وث 14األطفال دون الخامسة من السن هو

سكان إفریقیا یعیشون على أقل من دوالر أمریكي واحد في الیوم وأن معدل الوفیات لدى 

من السكان طرق الحصول  %58 وتتوفر لدى %14األطفال دون الخامسة من السن هو

   .2على المیاه النقیة

ملیون ساكن  832حوالي تجد  2001المتحدة في سنة  األمموتبعا لتقریر صندوق 

، أي يملیون فرد إضاف 20ملیون في السنة السابقة بزیادة ما یقارب  812مقابل ما یقارب 

 .الالتینیة ألمریكا %1.4آلسیا و %1.3مقابل  ،%2.3في العالم  األعلىنسبة نمو هي 

  :جیوسیاسیا إفریقیاأهمیة قارة  - د

یا على الحركة السیاسیة الدولیة نظرا للموقع الجغرافي المهم الذي یؤثر جیوسیاس

أهمیة كبرى في القدیم من خالل  إفریقیاغرب أولى ، ة، وممرات المالحة الدولیواإلقلیمیة

من خالل محاوالت السیطرة السیاسیة واالقتصادیة علیها في فترة ما بعد  الحركة االستعماریة،

  . االستقالل
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  :تكمن أهمیة القارة سیاسیا في أنها

  .مرات المالحیة بین القارات الخمستتوسط الم -

مضیق جبل طارق، قناة السویس، مضیق باب المندب، رأس الرجاء : وتطل على -

  .الصالح، ویحیط بها جزر تطل على المحیطین األطلسي والهندي

هذا الموقع أهلها ألن تكون همزة الوصل بین قارات العالم، خصوصا في جزئها 

تسیطر على حركة المواصالت العالمیة، بین قارات آسیا  الشمالي والشمالي الشرقي، التي

فریقیا، لذلك فإن إلفریقیا دورا محوریا في األمن  وفي الحراك السیاسي  اإلقلیميوأوروبا وإ

على  اإلفریقیةواالقتصادي والثقافي للدول المحوریة في هذه القارات، ونظرا لسیطرة الدول 

عالم، كان لها أهمیة بالغة في تأمین صادرات دول التي تربط قارات ال الممرات المالحیة،

وكذا الواردات من السلع،  على عائدات النفط إلى العالم، %90الخلیج، التي تعتمد بنسبة 

  .1في مواجهة أي تحرك عسكري في المنطقة األسواقإلى جانب أهمیة 

  .اقتصادیةالجیو  األهمیة: المطلب الثاني

مبادالت العالمیة مثل المعادن والمواد الخام وتبلغ اقل من ال% 13.5نسبة  إفریقیاتحقق 

 %8من التجارة العالمیة و %2.3وتجدها ال تتجاوز ، الصناعي العالمي اإلنتاجمن  %1من 

فهي تمثل المداخیل من الصناعة للناتج الداخلي الخام ، العالمي من المواد الخام اإلنتاجمن 

من االحتیاطات العالمیة من  %8على  فریقیاإوفیما یخص مجال الطاقة فتحتوي ، %33ـب

من الطاقة  %33من الیورانیوم و %28من الفحم و %6البترول والغاز الطبیعي و

من نشاط السكان  %62على الزراعة والتي تمثل نسبتها  أساسا إفریقیاوتعتمد  ،الكهرومائیة

ال تصدر سوى المنتجات ونجدها . من الناتج الداخلي الخام للقارة %20ـالعاملین حیث تقدر ب

                                                             
  .م9/11/2015، من اإلهمال إلى عاصفة الحزم... إفریقیا واألمن االستراتیجي الخلیجي محمد الصادق األمین،  1

http://www.alkhaleejonline.com.  



 نجد الكثیر من البلدان ألننا األسعارال تتحكم في تحدید  أیضاالمنجمیة ونجدها  أوالفالحیة 

بسبب تعامل المداخیل بالعملة ، ثالثة أواثنین  أوال تصدر سوى منتوج واحد  اإلفریقیة

وقد ، رة للتصدیب تنوع المنتوجات الموجهغیا إلى أدتالتي  التبعیة المفرطة ألنهاالصعبة 

وهذا ما یؤدي  %3.4ـب 2001في الناتج الداخلي الخام سنة  اإلفریقيسجل نمو االقتصاد 

وقد سمحت ، 2002سنة  %3.5نسبة  إلىوقد یصل ، زیادة طفیفة للمدخول الفردي إلى

مقارنة  2003سنة  %3.6ـبلوغ نسبة متوسط الناتج المحلي الخام ب األولیةالمواد  أسعارزیادة 

النتائج االقتصادیة المحققة للقارة تمیزت بتسجیل نسبة النمو التقلیدیة  أنكما . 2002ة بسن

، الداخلي الخام للقارة اإلنتاجمن  %80والتي تمثل وحدها ، في القارة األساسیة لالقتصادیات

بلغت نسبة النمو  2004وخالل سنة ، األولیةالمواد  أسعاروترتبط هذه الزیادة بنسبة ارتفاع 

المراد  األهدافحد أنسبة النمو الضروریة للتنمیة التي باعتبارها  %57واقل من  3.6%

  .1تحقیقها

في ، بلد 17في  %5من  أكثروقد حققت هذه النتائج في القارة اكبر نسبة نمو بلغت 

باقي  أما، 2001خالل سنة %5و 3دولة سجلت نسبة نمو ما بین  16هناك  أنحین نجد 

  .%5و 9نمو سلبیة بلغت بین  البلدان قد حققت نسبة

ملیار دوالر وبلغت خدمة  209 إلى اإلفریقیةبلغت مجمل المدیونیة  1986وفي عام 

تجاوزت  1998سنة  أما. من الصادرات %74ما یمثل  أي، ملیار دوالر 24 إلىالدیون 

ملیار دوالر وخدمة  272 إلىارتفعت المدیونیة  1990وفي سنة ، ملیار دوالر 400

  .من الصادرات %46ما یعادل  إيملیار دوالر  38ما یقارب  إلىیة المدیون
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  :خالصة

عامل مهم في زیادة وتطویر العالقات بینهما خاصة  اإلفریقیةتعد العالقات الصینیة  -

  .االقتصادیة

تعد المقاربة النیوواقعیة والمقاربة النیولیبرالیة هما األنسب في تحلیل وتفسیر السیاسة  -

ما یجعلها تلعب دورا بارزا في الساحة العالمیة  اإلفریقیةن طرف الصین تجاه القارة المتبعة م

  .بصبغة تقوم على القوة الناعمة واالعتماد المتبادل

القارة اإلفریقیة دور كبیر في جعلها محل صراع بین الدول  احتلتهلقد لعب الموقع الذي  -

المتمثلة في أنها تتوسط الممرات  القارة،وذلك راجع لألهمیة الجیوسیاسیة التي تمتاز بها 

قتصادیة وذلك المتالكها العدید من اكما أن لها أهمیة جیو  المالحیة بین القارات الخمس،

 .الثروات

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 أبعاد السیاسة الخارجیة الصینیة في إفریقیا

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لخارجیة الصینیة تجاه إفریقیا من من خالل هذا الفصل سنتطرق لموضوع السیاسة ا

ى تنامي النفوذ الصیني في خالل تحلیل طبیعة وأبعاد السیاسة الخارجیة الصینیة إضافة إل

حیث قسمنا الفصل ، التحدیات التي تواجهها السیاسة الخارجیة الصینیة نحو إفریقیایا، و إفریق

یمثله من مساعدات مالیة إلى ثالث مباحث، المبحث األول یتناول البعد االقتصادي وما 

وتنمویة وطبیعة التعاون والشراكة أما المبحث الثاني البعد األمني والسیاسي والمبحث الثالث 

 الدور تجاه إفریقیا من تحدیات ومستقبلفهو عبارة عن تقییم للسیاسة الخارجیة الصینیة 

  .في افریقیا الصیني

   



  .البعد االقتصادي: المبحث األول

، المبحث إلى البعد االقتصادي كونه أهم محدد في القوة الصینیة سنتطرق في هذا

والركیزة األساسیة للسیاسة الخارجیة الصینیة تجاه إفریقیا وقد قسم المبحث إلى ثالث مطالب 

أما المطلب ، تناولنا في المطلب األول المساعدات المالیة والتنمویة وطبیعة التعاون والشراكة

فتح األسواق اإلفریقیة والبحث عن ادالت التجاریة وفي والمطلب الثالث الثاني االستثمار والمب

  .الثروات الطبیعیة

  .المساعدات المالیة والتنمویة وطبیعة التعاون والشراكة: المطلب األول

حظیت افریقیا باكبر نسبة من المساعدات الصینیة بنوعیها المالي والتنموي وهذا ما 

: وتقسم هذه المساعدات إلى أنواع متعددة منها، افریقیاعزز الوجود الصیني وتوسعه في 

فضال عن آلیات جدیدة مثل الضمانات الحكومیة ، المعونة المشروطة والهباتوالقروض

وهو ما یجعل الصین شریكا إلفریقیا، وتنظر الصین إلى ، لالستثمار في عدد من القطاعات

قیق مكاسب اقتصادیة وهو ما جعلها المساعدات التي تقدمها ألفریقیا على أنها وسیلة لتح

، تطبع سیاستها الرسمیة تجاهإفریقیا بهذا الطابع منذ بدایة ثمانینیات القرن الماضي

رسالفرق تقنیة إلدارة هذه المرافق وبناء القصور ، فالهدایاالعینیة وبناء المرافق الخاصة وإ

والطابع الغیر الشفاف ،والخلط ما بین التعاون والمعونة، الرئاسیة والمالعب والمكاتب

لمساعداتها الخارجیة وثنائیة هذه المساعدات وارتباطها باستخدام الشركات والمستلزمات 

  .1الصینیة كلها تعد سمات المساعدات الخارجیة الصینیة

تنتهج الصین طرقا ذكیة لضمان استثماراتها في الدول اإلفریقیة، وذلك عبر تقدیم 

ضع هذه األموال في حسابات مضمونة في بكین ثم یتم وضع إذ تو ، مساعدات مالیة وتنمویة
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قائمة بمشاریع البنیة التحتیة المطلوبة وبعد إن تحصل الشركات الصینیة على عقود بناء 

هذه المشاریع یتم تحویل هذه األمواإللى حسابات هذه الشركات وتوفر هذه الطریقة ثالث 

ضیاع هذه األموال عبر سرقتها من قبل  وعدم، ضمان بناء هذه  المشاریع: أمورأساسیة هي

المسؤولین الفاسدین وحصول الصین على سمعة جیدة لدى شعوب القارة اإلفریقیة 

وقد تنامت المساعدات التي تقدمها الصین في إفریقیا ومن ضمنها قروض بشكل  ،ومسؤولیها

أمریكي في  ملیارات دوالر 10إلى  2005ملیون دوالر في العام  800إذ ارتفعت من ، كبیر

  .1 2012-2009المدة 

تشترك وزارات ومؤسسات ودوائر صینیة في تقدیم مساعدات إلفریقیا كل حسب دوره، 

وتعد ذات طابع مؤسسي رسمي كما تشل هذه المساعدات نموذجا مالئما القتصادیات القارة 

تتسم ، وثانیها ،امتالك الصین خبرة واسعة في مجال التنمیة، أولها: اإلفریقیة العتبارات كثیرة

الدول اإلفریقیة التي ال یمكنها  مئیالمشروعاتها بجودة نسبیة وتكالیف منخفضة وهو ما 

  .2تحمل نفقات تنمویة عالیة

فریقیابأبرز معانیه في الدبلوماسیة المتعددة األطرافالمسماة  تجسد تعاون الصین وإ

وشكل آلیة فعالة 2000في عام، الذي تأسس)FOCAC(اإلفریقي  -منتدى التعاون الصیني

فریقیا، حیث أن حضور  رئیس دولة  43للحوار الجماعي وملتقى مهما للتعاون بین الصینوإ

  .إفریقیة في المنتدى، عكس اهتمام الدوالإلفریقیة بالتواجد الصیني في القارة

كین في أكتوبر ول للمنتدى اإلفریقي الصیني في بإن االجتماع الوزاري األ

كین لمنتدى التعاون اإلفریقي الصیني حیث تم تحدیدالمبادئ عالن بإ: قضیتینتناول2000

كین للتعاون اإلفریقي الصینیفي التنمیة االجتماعیة من وراء هذا المنتدى، وبرنامج بواألهداف
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واالقتصادیة، حیث تم تحدید أهداف التعاون في عدة مجاالتتشمل التجارة، االستثمار، 

  .، السیاحة، الموارد الطبیعیة،الصحة والتكنولوجیاالتعلیمالصناعة، إلغاء الدیون، الزراعة

طار للحوار الجماعیبین الصین ووفقا إلعالن ب كین، فإن المنتدى الصیني اإلفریقي هوإ

والدول اإلفریقیة، حیث التعاون یقوم على المساواةوالمصلحة المتبادلة، في حین أن األهداف 

لقد ركزاإلعالن على التاریخ الطویل للعالقات األساسیة للمنتدى هي السالم والتنمیة، و 

لى موقع إفریقیا والصینكحلفاء استراتیجیین ضمن نظام عالمي غیر  الصینیة اإلفریقیة وإ

عادل، یعرف بالشمال المتقدم والجنوبالمتخلف، حیث نادي اإلعالن لخلق نظام جدید 

  1.اقتصادي وسیاسي عادل

أعلن رئیس الوزراء وان  في اجتماعه في أدیس بابا 2003عام  وفي

ملیار دوالر 1.3دولة افریقیة قدرت بـ 31أعلن أن الصین ألغت دیون WenJiabaoجیاباو

عملیات حفظ السالم األممیة وتعهدبتقدیم الدعم لمبادرة النیباد، وزیادة المشاركة ضمن 

الزراعیة،وزیادة إفریقیا، ودعم موقف إفریقیا من التعددیة، إلغاء الحواجز التجاریة، اإلعانات فی

المساعدات وتخفیض عبء الدیون من قبل الدول المتقدمة، كما تعهد بأن الصینستقوم 

إفریقي على مدى 10.000تدریجیا بزیادة المساعدات إلفریقیا، وتوفیر التدریب المتخصص لـ 

سنوات بما في ذلك زیادة السیاحة وتشجیع استثمارات الشركاتالصینیة في إفریقیا، حیث تم 3

  .الوفاء بهذه الوعود حیث أن اآلالف من األفارقة یدرسون فیالصین

أن القادة الصینیونلعلم الطاقة الغنیة والمواد األولیة فیإفریقیا، وصلت الصین إلى مرتبة 

أصبحت الصین ثاني 2004،ففیأواخر النمو یتحقق من خالل التوفیر المستمر للمواد الخام

ملیون برمیل 5.43ملیون برمیل فیالیوم متجاوزة الیابان 5.46أكبر مستهلك للنفط في العالم بـ 
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  .ملیون برمیل في الیوم19.7في الیوم وتضعه وراء الوالیات المتحدةاألمریكیة بـ 

 %حیث شكألكثر من  2007في عام  ملیون برمیل7.7وصل استهالك النفط الصیني 

 ،2010في50%من طلب الطاقة العالمي ویتوقع إن یصل إلى أكثر من 15

كما أن خبراء الطاقة أشاروا إلى أن الواردات النفطیة الصینیة من آسیا أصبحتغیر كافیة 

: كان هناك ثالث موردینرئیسیین للصین1999لتلبیة االحتیاجات، وبالرجوع إلى الوراء ولغایة 

اندونیسیا، سلطنة عمان، إیران، حیث أن تنویع مصادر النفط أصبح أمرضروري وذلك في 

ة استهالك الصین واستنفاذ احتیاطات اندونیسیا وبطبیعةالحال أصبحت إفریقیا، ظل زیاد

األرض المرغوب فیها، ألنه منذ احتالل العراق، الوالیات المتحدةأكملت سیطرتها على دول 

الشرق األوسط باستثناء إیران كما أن المعادن في بحر قزوینثبت أنها مخیبة لآلمال ال تمثل 

 .1منحجم االحتیاطي العالمي4%إلى 2%ناقضة سوى ما بین حسب التوقعات المت

أضف لذلك تخوف الصین من المشاریع األمریكیة في منطقة القوقاز 

بدعم من منظمة األمم والتعاون في أوروبا 1996الذي تأسس في GUUAMمثل

OSCE ومجلس أوروبا،هذه المنظمة تهدف إلى تعزیز التعاون االقتصادي والعسكري

مكافحة اإلرهاب، حل (وذلك بالتشاور الوثیق مع الوالیات المتحدة  بینأعضائها،

هي بناء شبكة من إمدادات الطاقة GUUAMولكن أحد أهم أهداف ) النزاعاتالمحلیة

ینظر  GUUAMالمستقلة عنروسیا وبدعم من حلف شمال األطلسي فحسب موسكو وبیكین 

ن ما أیضا توسیعه لیشمل مستقبال إلیه لیسفقط كأداة تستخدمها واشنطن لتطویق روسیا وإ

الصین،في حین أن بیكین تحاول االلتفاف حول هذا المشروع لالقتراب من كازاخستان 

  .ولكنتهدید التطویق أثار مخاوفها وبالتالي فإفریقیا تمكنها من الحد من تبعیتها الطاقویة

  .االستثمار والمبادالت التجاریة: المطلب الثاني
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سیحقق فریقیةأفضل وجهة لتوظیف فوائضها المالیة حیث تعتبر الصین القارة اإل
االستثمار فیها فوائد عدیدة أبرزها عولمة الشركات الصینیة الكبرى التي تحظى بدعم 
الحكومة الصینیة أیأنها ال ترفض العولمة بل تتعامل معها وفق شروطها ال وفق شروط 

إن العولمة تشكل "التجاه بقولههذا ا) هوجنتاو(ویدعم الرئیس الصیني السابق ، اآلخرین
وأفریقیا بشكل خاص موضعا مشجعا الستثمار الشركات ، محورا أولیا لالقتصاد الصیني

  .1"الصینیة
تتوجه الصین في استثماراتها في إفریقیاإلى مناطق تفتقد األمن مما یجعلها عرضة 

یع الصینیة عن غیرها لكثیر من المخاطر، وهذا ما تتجنبه الشركات الغربیة، وما یمیز المشار 
هو انخفاض تكلفة المشاریع كما أنها تركز على موارد الطاقة في قطاع الخدمات خاصة 
البناء والنقل والتصنیع في القطاعات التي تتطلب مهارة عالیة وكثیفة االستخدام لرأس المال 

  .2في الدوالإلفریقیة الفقیرة هدفها التضامن مع الشعوب اإلفریقیة
 عت بسخاء القروض من دون فوائد أو ضمانات للدول المدینة األكثرإن الصین وز 

 فقرا في إفریقیا،حیث أن هذه القروض تلتها مشاریع في البنیة التحتیة،الطرق، المستشفیات،

ملیارات دوالر لنیجیریا  6المدارس، حیث أنه خالل نفس الفترة قدمت الصین أكثر من 
 ر مقدمة لكل من إفریقیا جنوب الصحراء منملیار دوال2.3نغوال، مقابل أو بیقموموز 

  .طرف البنك الدولي
 هذه الدبلوماسیة الصینیة المتعلقة بالنفط قادت واشنطن إلى حد اتهام بكین بالسعي

 إلى تأمین مصادر النفط وتعتبر السودان في مركز النزاع النفطي بین الصین والوالیات

 .المتحدة

 كة النفط الوطنیة الصینیة هي أكبر مستثمر أجنبيإن شر : الثروة النفطیة في السودان*

 1999ملیار دوالر في مجال تطویر حقول النفط ومنذ عام 5في السودان، مع حوالي 

                                                             
  .72مرجع سابق،ص-قطاع النفط نموذجا–بعد الحرب الباردة  اإلستراتیجیة الصینیة تجاه إفریقیاسمیر قط،1
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 من50%ملیار دوالر في السودان، حیث تمتلك 15استثمرت الصین ما ال یقل عن 

  .1مصفاة لتكریر النفط بالقرب من الخرطوم مع الحكومة السودانیة
 أن القیمة التجاریة لالستثمارات النفطیة في إفریقیا من قبل شركة النفط مع العلم

 من مجموع القیمة التجاریة الستثمارات الشركات النفطیة8%الصینیة هي لیست سوى 

  :العالمیة في مجال النفط اإلفریقي وهذا ما یوضحه الشكل التالي
  .في إفریقیا یمثل القیمة التجاریة لالستثمار النفطي): 01(الشكل رقم 

  
  .المرجع السابقریمة كایة، : المصدر

من مجموع الشركات المستثمرة في إفریقیا مقارنة بشركات النفطاإلفریقیة من 3%وتمثل 

ضمنها شركة سوناطراك الجزائریة، شركة النفط الوطنیة بلیبیا، وشركةالنفط الوطنیة 

  .النیجیریة

 4، 2، 1ي جنوب السودان، من الكتلة ولقد أقامت شركة النفط الوطنیة خط أنابیب ف

 یمتد إلى محطة جدیدة في بور سودان فوق البحر األحمر، حیث یتم تحمیل النفط في

  :ناقالت إلى الصین وهذا ما توضحه الخریطة التالیة
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  تبین خط األنابیب التابع للشركة النفطیة الصینیة الممتد إلى بور سودان): 02(الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 USAID: درالمص

من النفط الذي تستهلكه الصین یأتي من جنوب السودان، حیث تحصاللصین 8%إن 

عامل 10.000ولدى الصین. برمیل یومیا من إنتاج السودان500.000أي 80%إلى 65%على 

في السودان إلنجاز مشاریع الشركة، كما أن الصین تراقب معظم حقواللنفط في جنوب 

حیث قامت شركة أخرى صینیةببناء خط أنابیب من Melutمن حقل حوض 41%دارفور، و

  . هذا الحقل إلى بور سودان

إن التعاون االقتصادي تجاوز القطاع النفطي لیشمل بناء المحطات الكهربائیة وخطوط 

ملیون دوالر لبناء خط أنابیب والتیمن شأنها نقل 345بـ KAJBARالنقل،حیث تم تمویل سد 

كمانما التعاون العسكري . ملیون دوالر لنظام المیاه325سودان والمیاه من النیل إلى میناء بور 

حیث أن شحنات األسلحة الصینیة إلى السودان شملت الذخیرةاألسلحة الصغیرة، المدافع، 

الدبابات، كما ساعدت الصین في إنشاء ثالث مصانع لألسلحةفي السودان، بما في ذلك 



یر محدد منأفراد الجیش الصیني المرابط في كما أن هناك عدد غT-55واحد لتركیب الدبابات،

  .السودان لحمایة استثماراتها

وفقا للمكتب الوطني لإلحصائیات الصیني فقد بلغ االستثمار الصیني في 

ملیون دوالر أمریكي 317والذي ارتفع عن 2005ملیون دوالر أمریكي في عام392إفریقیا

شركة مملوكة من قبل 100فقطحوالي شركة صینیة تستثمر في إفریقیا 800ومن بین 2004في،

الدولة في حین أن البقیة هي شركات خاصة تتراوحمصالحها بین التجارة، التصنیع، 

یستثمرالصینیون بشكل خاص في قطاعات .الخدمات الزراعیة، وتنمیة الموارد الطبیعیة

الصید، الخشب والمواصالت أین الشركات الفرنسیةلدیها مصالح علیا حیث أن شركات 

مشروع  45مشروع طوراإلنجاز في إفریقیا في حین أن  500هندسي البناء الصینیة لدیها م

  .1تتلقى مساعدات مالیة من الحكومة الصینیة

مما سبق یتضح أن إفریقیا تمثل مصدر طاقوي مهم لالحتیاجات الصینیة حیثیشكل 

  .النفط أهم مفسر لسیاستها الخارجیة اتجاه القارة

الصینیة إلى إفریقیا بشكل رئیسي من اآلالت، معدات  لذلك تتكون الصادرات

النقل،المنسوجات، المالبس، األحذیة والمواد المصنعة األخرى، في حین تسیطر المواد 

  .الخاموالمواد األولیة على صادرات إفریقیا إلى الصین
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  .2005یوضح الصادراتاإلفریقیة إلى الصین في عام ): 02(الشكل الرقم 

  

  

 

 

 
 
 

  .سابقالمرجع الریمة كایة، : لمصدرا

تتمتع العمالة الصینیة بإنتاجیة عالیة العتماد شركاتها في استثماراتها اإلفریقیة على 

قاعدة ثالثیة المال والخبرة والعمال واألخیرة لها منافع ومضار على الدول اإلفریقیة وهو ما 

  .1تفعةیجعلها تتسبب بمشاكل في البلدان التي تعاني نسب بطالة مر 

تمثل نجاح الشركات الصینیة في عقد العدید من الصفقات في إفریقیا وبرز أكثر في 

 2005عام ) cnooc(مثال اشترت الشركة الوطنیة الصینیة حقول النفط البحري، مجال الطاقة

ووسعت ، ملیار دوالر أمریكي 2.27من حقول النفط النیجریة مقابل  % 45حصة تبلغ 

بلدا إفریقیا بما في ذلك مشروع البنیة التحتیة  39ت مشاریعها لتشمل شركة هواوي لالتصاال

ملیون دوالر كما وقعت الصین والكونغو اتفاقیة  800لسوق الهاتف النقال في نیجیریا بقیمة 

ملیون طن من النحاس  11تحصل بموجبها األولى  2008اقتصادیة في مجال التعدین عام 

مقابل تنفیذ عدد من مشاریع للبنى ، القادمة 25عوام ألف طن من الكوبالت خالل األ 620و

                                                             
، لدراساتمركز الجزیرة ل،اإلفریقیةكیف نجحت الصین في كسب القارة ، االستثمارات الصینیة بإفریقیاباي الحبیب،1

  .5- 4ص،  2014أبریل/نیسان 31الدوحة،



التحتیة مثل بناء عدد من العیادات والمستشفیات والمدارس وجامعتین وسكك الحدید وتعبید 

  .الطرق

  )2014- 2003(یبین لنا حجم االستثمارات الصینیة في إفریقیا ) 01(الجدول رقم 

  ) ملیار دوالر(القیمة                                                                      
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  30  25  14.7  12  /  9.33  5.49  /  11.7  /  0.900  0.075  حجم االستثمار

  .131مرجع سابق، صابتسام محمد العامري، : المصدر

، 2005دولة افریقیة عام  41ها الصین مع أسهمت االتفاقیات التجاریة التي عقدت

إلى حفز التجارة بین الطرفین التي لم  2000اإلفریقي عام -وتأسیس منتدي التعاون الصیني

نما شملت كل البلدان اإلفریقیة فضال ، تقتصر على منطقة معینة في إفریقیا دون سواها وإ

ن اجل إصالح الخلل في المیزان عن الخطوة الصینیة بفتح أسواقهاأمام الصادرات اإلفریقیة م

وتوقیع الصین اتفاقیات ، 2002/2003التجاري الذي كان یمیل لمصلحة الصین عامي 

وقیام البنك ، 2002/2007دولة افریقیة للمدة  47خاصة بمنع االزدواج الضریبي مع 

ون وسماح الصین في كان، الصیني للتنمیة بتمویل عملیات االستیراد والمشاریع في إفریقیا

دولة افریقیة بإدخال صادراتها إلى السوق الصینیة بال جمارك  27لنحو  2005ینایر /الثاني

  .1سلعة إلعفائها من الجمارك بین الطرفین 190في إطار اعتماد قائمة متبادلة من 

، ملیار دوالر 17.66نغوال الشریك اإلفریقیاألكبر للصین بحجم تجارة وصلت إلى أتعد 

ملیار  6.37یا نیجیر ملیار دوالر و  6.39والسودان ، ملیار دوالر 16.6ثمجنوب إفریقیا 

 2.33ملیار دوالر وتستورد الصین منتجات زراعیة تصل قیمتها إلى  5086دوالرومصر 

  .2ملیار دوالر من إفریقیا
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 .5،صالمرجع السابق باي الحبیب،2



فریقیا لمدة ما بین ):02(الجدول رقم    )2015-1950(یبین حجم التبادل التجاري ما بین الصین وإ

  )ملیار دوالر أمریكي(القیمة 

  حجم التبادل التجاري  السنة
1950  0.012  
1979  0.817  
1980  1  
1997  5.6  
1999  6.4  
2000  10.6  
2001  10.7  
2002  12.39  
2003  18.4  
2004  29.5  
2005  39.5  
2006  50  
2007  55  
2008  114  
2009  106.8  
2010  115  
2011  160  
2012  198.5  
2013  210  
2014  201.11  
2015  300  
  .132لسابق، ص ا مرجعالابتسام محمد العامري، :  مصدر

  

  

  

  



 .فتح األسواق اإلفریقیة والبحث عن الثروات الطبیعیة: المطلب الثالث

 .األفریقیة األسواق فتح – أ

 عشر من أكثر تضاعفت كبیرا،إذ تطورا األفریقیة – الصینیة التجاریة العالقات عرفت

نالحادیوالعشرین،فبعدأنانتزعتالصیننصفاألسواقاألفریقیةمنذ عام مرات منذبدایةالقر 

أما ،1ابعدالوالیاتالمتحدةاألمریكیةوقبلفرنس2010،غدتالشریكالتجاریالثانیللقارةسنة2000

إذتشیر ،فأصبحتالصینتمثاللشریك التجاري األول ألفریقیا2013فیسنة

-2013ملیاردوالر فیسنة  200اإلحصاءاتإلىأنحجمالتباداللتجاریبینالطرفینوصل إلىمستوى

لیتجاوزبذلكحجمالتباداللتجاریبین الوالیاتالمتحدةوالقارة األفریقیةبنحو  2014

  198.49إلىما یقارب2012الضعفینوقدوصلحجمالتباداللتجاریبینالطرفینسنة

 85.31،شكلتالصادرات الصینیةنحوأفریقیاماقیمته% 19.3ملیاردوالر،أیبنسبةنموسنویة

ملیاردوالر،أي 113.81، أماالواردات فقدبلغت% 16.8نسبةنموملیاردوالر،أیب

الصادرعنبرنامجاألمم 2013وحسبتقریرالتنمیةالبشریة لسنة،%21.4بنسبةنمو

-1996فقدارتفعتخالل الفترة تقدم بشریفیعالممتغیر، :نهضةالجنوبالمتحدةاإلنمائیتحتعنوان

قیمةمبادالتالصین  2011

لىأكثرمنالتجاریةمعمنطقةجنوبالصحراءاألفری ولتشجیعالصادراتاألفریق،2ملیارا140قیةمنملیاردوالرإ

 % 60الرسومالجمركیةلمایقربمن2012یةنحوالصین،ألغتهذهاألخیرة ابتداء منسنة 

 ،ادولةأفریقیةلها عالقاتدبلوماسیةمستقرةمعه30منصادرات

 % 60فنحو،یةولإلشارة،تبقىالعالقاتالتجاریةبینالصینوأفریقیامركزة مععدد قلیلمنالدول األفریق

                                                             
مجلة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، االنعكاسات: إستراتیجیة الوجود الصیني في إفریقیا، الدینامیاتلحسن الحسناوي، 1

 .110، ص 2017دیسمبر، /كانون األول، 466، العدد المستقبل العربي
 ،السیاسة الدولیة، ؟األمریكیةاإلفریقیةما الذي تریده واشنطن من القمة ،یملمحمد عبد الح ةأمیر 2

http://www.siyassa.org.eg/portal 



منالصادراتالصینیةموجهةإلىستة دوألفریقیة فقط،وهیجنوب 

منالوارداتالصینیة، %70أفریقیا،ومصر،ونیجیریا،والجزائر،والمغربوبنین؛فیحین أن

 .تأتیمنأربعدول،وهیأنغوال،وجنوبأفریقیا،والسودان،وجمهوریة الكونغو

تجاریةالتاریخیة ومایمكنمالحظتههنا،هوأنفرنساعرفت تراجعاكبیرافیمواقعهاال

بالقارةاألفریقیة،أمامصعودالصینفیالمبادالتالتجاریةلهذهالدول؛فخالاللمرحلة 

أصبحتالصینتتحكمفیالعدیدمناألسواقاألفریقیة، 2011و1990الممتدةمابین

كنیجیریا،وكینیا،وجنوبأفریقیا،والكوتدیفوار،والكامیرون،وهومانتج منهتراجعفرنسا 

نقطة 0,8نقطفیكینیا،و4نقطةفینیجیریا،و6,4: فیهذهاألسواقعلىالشكاللتالي

 .نقطةفیالكامیرون22.2نقطةفي الكوتدیفوار،و17,1فیجنوبأفریقیا،و

تتكونبنیةالصادراتالصینیةنحوأفریقیامناآلالتالمصنعة،والبضائع،والموادالغذائیة 

منالوارداتالصینیةمنأفریقیا،یستورد أغلبه  % 70والموادالكیمیائیة،فیحینیشكاللنفط

  .والوالسودانمنأنغ

 .البحثعنالثرواتالطبیعیة - ب

التزودبالثرواتالطبیعیةمنأهمأهدافالتوجهالصینینحوالقارةاألفریقیة،وخصوصا 

أصبحتالصینثانیأكبردولةمستوردةللنفطفیالعالم بعد 2013الطاقیةمنها،ففیسنة

 الوالیاتالمتحدةاألمریكیة،فهیتستوردحالیاقرابةسبعةمالیینبرمیلنفطیومیا، وبتزاید

سنویا،فإنهامنالمتوقعأنتفوقالوالیاتالمتحدة  % 30حاجاتهاللنفطبمعدل

وتأخذالصینمایقاربثلثحاجاتهامنالنفطمن ،فیاستیرادالنفطخالاللسنواتالقادمة

لذلك ،1أفریقیا،ویتوقعأنیزداداعتمادهاعلىاستیرادالنفطمنالقارةفیالسنواتالقادمة

 % 15ستوىالدولي،حیثتمدهابـ حلتأنغوالمحاللسعودیةكأكبرمزودللصینبالنفطعلىالم
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منكلوارداتهاالنفطیة،كماأنللصینأنشطةنفطیةفیالجزائر،وتشاد، 

كانتتصدر )قبلتقسیمها(فالسودان .والسودان،وغینیااالستوائیة،والكونغو،ونیجیریا

منحاجاتالصینالكلیة، كماأن 5 % نصفإنتاجهامنالنفطإلىالصین،ویمثلهذا

 2007ا النیجر،ففیأوائلعامالصینعملتعلىشراءحصصكبیرةفیمنطقةدلت

منحقلنفط  % 45أعلنتشركةالنفطالبحریةالوطنیةالصینیةشراءهاحصةنسبتها

منترخیصلالستكشاف فیدلتاالنیجر  % 35وغازنیجیریا،واشترتأیضامانسبته

  .1باإلضافةإلىاالستثماراتالصینیةفیهذاالمجالبأنغوال

توقعأنیرتفعفي أشارتبعضالدراساتالطاقیةإلىأناالستهالكالصینیللنفطمنالم

لىالضعفین،حیثیرتفعاالستهالاللفعلیمننحو ملیونبرمیلیومیا 4.2األمدالمنظورإ

،مقابلظهورفجوةكبیرةفي 2020ملیونبرمیلیومیافیعام9.5إلىنحو1997منالنفطعام

الطلبالصینیعلىالنفطوالغازالطبیعیبسببالنقصالواردفي االحتیاطیاتالمحلیةمنالطاقة، 

وهومایضطرهاإلىرفعمعدالتالبحثوالتنقیبعن مخزوناتجدیدةفیأعماقأخرىمنالمیاه 

 .2اإلقلیمیةلبحرالصینالجنوبي

ملیونبرمیل، 6.7ملیونبرمیلواستهلكت3.7أنتجتالصینمایقارب2005ففیعام

 % 45مالیینبرمیل،كانیجبتعویضهباالستیرادمنالخارج،وعندنسبة 3أیأنالعجزمقداره

 60منإجمالیاالستهالكفإنمستوىتبعیتهاكانأقلبشكلملحوظمنمعدل استیرادأمریكاالبالغ

،ولكنناتجالنفطالمحلیفیالصینیتوقعلهأنیبقىثابتا %

سنویا،مسببازیادة  % 4.3توقعأنیزدادالطلببنسبةیخالاللعقودالمقبلة،فیحین

إل2030وتتوقعبعضالتقدیراتأنیصالالستهالكالصافیللصینمنالنفطعام،الطلبعلىالمستورداتموازیةفی
                                                             

  .25ص ، )2011( 43العدد ، )بغداد( السیاسیة مجلة العلوم، من الطاقةأالتنافس الدولي وضمان ، سعد حقي توفیق1
مركز الوحدة  ،دراسة لمقومات القوة في السلوك الدولي للصین ،الصراع على موارد الطاقة،عبد اهللاعبد الصمد سعدون 2

 .107ص  ،2007، صیف 15، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیةالعربة، 



مالیینبرمیل،مماسیؤدیإلىوارداتقدر 4.1ملیونبرمیلمنالنفطیومیا،فیحینسیبقىالناتجعند15.7ىمایقربمن

،وبحلول 2001أضعافالكمیةالمستوردةعام4ملیونبرمیل یومیاتقریبا11.6ها

 .1منحاجاتها % 45نعلىمصادرخارجیةللطاقةسیبلغاعتمادالصی2045العام

 - تحاواللصین

شأنهافیذلكشأنالقوىالغربیة،وخصوصاالوالیاتالمتحدةاألمریكیةالبحثعندولومناطقجدیدةلتأمینحاجاته

لذلكعملتعلىحشدمواردها ،االطاقیة

. الدبلوماسیةوالسیاسیةواالقتصادیةوالعسكریةبهدفالسیطرةعلىالمواردالنفطیةالجدیدة فیأفریقیا

 2011سنة %14إلى 2007سنة 10فقدانتقلتالصادراتالنفطیةاألفریقیةإلىالصینمن

نتیجةزیادةالصادراتاألنغولیةوالنیجیریةوالجزائریةمنهذه 

الموادإلىالصین،بعدماكانتتعتبرمنالشركاءالتقلیدینللوالیاتالمتحدةاألمریكیة والقوىالغربیةبصفةعامة 

الصینینحوالنفط للتزودبالمواردالطاقیة،ویمكنتفسیرالتوجه

 .األفریقي،برغبتهافیالتخلصمناالعتمادعلىالمناطقالتیتتحكمالدواللغربیةفي مضایقهاالمائیة

وعلىمدىالعقداألخیر،تزایدتوارداتالصینمنأفریقیامنكاللموادالخام،باستثناء 

،فقدسعتالصینإلىتوقیع عقود مالحدید،بقدرأكبرمنزیادةوارداتهامنبقیةأنحاءالعال

التیتستخدمفیعملیاتتصنیعالهواتفالمحمولةوأجه(الكوبالت،والتنتالیم:استغاللخاماتاحتكاراستخراجو 

: ،والفحم،والیورانیوم،والذهب،والمنجنیز،واأللماس، والزنكمعحكوماتكلمن)زةالحاسوب

ثیوبیا،  الكونغو،ونیجیریا،وزامبیا،وكینیا،والسنغال،ومصر، والجزائر،وتشاد،وإ

والر،بتمویلمنبنك ملیارد 29 وقدرتقیمةهذهالعقودبنحو

التنمیةالصیني،ولهذاهناكمنیجادألنالتدخاللعسكریالفرنسیفیمالیوأفریقیا 

الوسطى،جاءفیسیاقالتنافسمعالصین،التیأصبحتتخترقمناطقنفوذهابهذه 
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، جاءعقابالهعلىتوقیع »برناردباتانا«القارة؛إذإناإلطاحةبالرئیسبوزیزي،وفق برنامج 

وهو ما لم تستسغه فرنسا، صاحبة النفوذ على ما، عقدمعالصینالستغاللحقاللنفطفي بارا

  .1الثروات الطبیعیة في البالدالموروثة عن الحقبة االستعماریة

 مابین  39%إلى % 7بصفةعامة،ارتفعتوارداتالصینمنمجموعالصادراتالمعدنیةاألفریقیةمن

فیحینعرفتوارداتاالتحاداألوروبیخالل 2009 و 2000

ةاألفریقیةتراجعاكبیرابلغنحوالنصف،إذانخفضتمن الفترةنفسهامنالصادراتالمعدنی

 2009سنة%26إلى 2000 منمجموعالصادراتالمعدنیةاألفریقیةسنة47%نسبة

،ونفسالتوجهعرفتهوارداتالوالیاتالمتحدةاألمریكیةمنالمعادناألفریقیة،فقد 

 2009سنة 6%إلى 2000 منمجموعالصادراتاألفریقیةسنة13%انخفضتمن

  .2األخیرقوىالصاعدة منالمعادناألفریقیةخالاللعقد ،وذلكنتیجةتزایدوارداتال

أصبحتالصینمنأهمالشركاءالتجاریینألفریقیاجنوبالصحراء 2010مثال،فیسنة
فیمجااللمعادن،إذاستوردتمنهذهالمنطقةخاللهذهالسنةأربعةأضعافمااستورده 

یقیة،إذ فالصینباتتالمستوردالخاصللعدیدمنالمعادن األفر . االتحاداألوروبیمنهافیهذاالمجال
: 2008-2001استوردتنسبامهمةمنمجموعماتصدرأفریقیامنالمعادنالتالیةخالل الفترة 

  ).%10(، والحدید)%20( ،والكروم)%40(والمنغنیز )%80(والكوبالت )% (95النیوبیدیوم
  .للسیاسة الخارجیة الصینیة في افریقیا البعدانالسیاسیواألمني:المبحثالثاني

األبعاد التي انتهجتها السیاسة الخارجیة الصینیة لتوجهها تطرقنا في هذا المبحث إلى 

المطلب األول تناولناهسیاسیا أما المطلب ، نحو إفریقیا حیث قسمنا المبحث إلى مطلبین

                                                             
تقاریر  ،محمد بابا ولد الشیخ :تر، تجاذبات الداخل وتنافس الخارج ،الوسطى في مهب العاصفة إفریقیا، نارد باتانابر 1

  ،5ص ، 2013ابریل /نیسان 21، الدوحة، مركز الجزیرة للدراسات
.tudies.aljazeera.net/ar/reports/2013/04/201342111304594928.htmlhttp://s. 
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  .الثاني أمنیا

  .للسیاسة الخارجیة الصینیة في افریقیا سیاسيالبعد ال:المطلب األول

؛فدعمالصینلحركاتالتحرر األفریقیة تتمیزالعالقاتالصینیةاألفریقیةالسیاسیةبالقدم

التیبدأتفیخمسینیاتالقرنالماضیتعتبرالركیزةاألساسیةالتیانطلقتمنهاهذه 

،وكانتالصینخاللهذهالمرحلةتركز علىاألیدیولوجیااالشتراكیةفیعالقاتها معالدول 1العالقات

  :وذلك من خاللأثبتتالعالقاتالصینیةاألفریقیةنجاحاكبیرا1971بحلولعام،األفریقیة

: دعمالموقفالصینیللقضیةالتایوانیة -1

تعدتایوانمنالقضایاالشائكةالتیلطالماسببتأرقاوقلقامستمرینللصینوحدتمنحركتهاودبلوماسیتهاعلىالسا

حةالدولیة، 

ولقددفعهذااألمربالصینإلىمحاولةتطویقتایوانوتهمیشحركتهاعلىالمستوىالدولي،معتبرةأنإفریقیاهیإحدى

ارسفیهاهذهالسیاسةمنخاللطرحنفسهاكبدیلمنتایوان، أهمهذهالمناطقالتییمكنأنتم

جهودالصینمنذحقبةالحربالباردةحتىاآلنأكلها،إنأقدمتعدةدوإلفریقیةعلىقطععالقتهامعتایوانوكانأتتوقد

 2005ولیبیریاعام 2004 ،والسنغالعام1998آخرهاجنوبإفریقیاعام

 . غیرهاعلىهذهالخطوة،وقدشكلتالمصلحةاالقتصادیةمعالصینالعاماللمحوریفیإقدامهذهالدولو 

2- 

توفراألممالمتحدةمنبرامهمافیتحقیقأهدافالصین:الحصولعلىالدعمالدبلوماسیاألفریقیفیاألممالمتحدة

صالحاألممالمتحدةواحتمالضمالیابانإلىمجلساأل علىالمستوىالعالمي،فمسائلمثالنتهاكحقوقاإلنسانوإ

،كلهاقضایاتحتاجالصینفیهاإلىدمنبوصفهاعضوادائما،والخالفحولحقوقالسیادةفیبحرالصینالجنوبي

عمتثبتبهوجودهاوتوسعفیهنفوذهاوتحصلمنخاللهعلىحقوقها،وتقدمأفریقیاللصینأفضلوسیلةلتحقیقمات

                                                             
فریقیاالصین ،طارق عادل الشیخ1 ، 1999 أكتوبر/األولتشرین  ،138العدد ، السیاسة الدولیة، 21القرن  إلىوالتطلع  وإ
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لیه ، صبوإ

فالحضورالكبیرللدوالإلفریقیةفیاألممالمتحدةالتیتشكألكثرمنثلثأعضائهیمثألحدالرهاناتالقویةالتیتعم

  1.اللصینعلیها

قاتالصینیةاإلفریقیةبعدمحاوالتالقوىالكبرىاستصدارقراراتفیاألمتضاعفتأهمیةالبعداألمنیفیالعال

،األمرالذیدفعاألخیرةومنأجلرفعال2000مالمتحدةتتهمفیهاالصینبانتهاكحقوقاإلنسانوبخاصةبعدعام

ضغطالغربیعلیهافیالمسألةإلىدعمالمطالباإلفریقیةفیاألممالمتحدةمنخاللمنحهامقعدینمشفوعینبحقالف

جلساألمنكماتطالبالدوالإلفریقیةبذلك،فتقویةاألخیروزیادةعددأعضائهیعنیبمقاعدغیردائمةفیم5یتوو

حدذاتهزیادةنفوذالصینالتیأخذتفیالسنواتاألخیرةتشاركبفاعلیةفیقضایاحاللخالفاتوالنزاعاتالدولیةضم

 . ناألممالمتحدة

3- 

افالقوىااختارتالصینالساحةاإلفریقیةفیمسعاهاالرامیإلىإضع:سعیالصینلخلقنظامدولیمتعدداألقطاب

لغربیة،وبخاصةالوالیاتالمتحدة،بحیثیخلقوضعدولیمالئملمصالحالصینالعالمیة،فالقارةاإلفریقیةستك

 –ونحسبرأیهامسرحالبیئةمابعدالحربالباردة،فخطابجنوب

جنوبالذیتعتمدهالصینفیتعاملهامعالدوالإلفریقیةیلقىصدىإیجابیالدىدواللقارةلتتحولبموجبهالصینوكأنها

عادةالنظالناطقباسمالدواللن ر امیةمنخاللدعوتهاإلىخلقبیئةدولیةتعددیة،وإ

همالحقوقالفقراءویؤكدالرئیسالصینیالسابق هوجنت(باالقتصادالعالمیالذییتصفبمیزتینهماعدمالعدالةوإ

، هذاالمسعىمنخالالعتقادهبأنالصینتعدحالیامشاركاأساسیافیالنظامالدولي) او

 .راجععنهالذیأصبحالتوجهنحوتعددیةاألقطابفیهأمراالیمكنالت

: مساندةالصینلألنظمةالسیاسیةالحاكمةفیإفریقیا -4

هدفتزیاراتكبارالمسؤولینالسیاسیینالصینیینللدوالإلفریقیةحسبرأىالصین،إلىتعزیزالعالقاتمعإفریقیاوتطو 
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لیها  -وبخاصةالغرب– یرها، إالأنالبعضینظرإ

ناالنتقاداتالتیتتعرضلهاالعلىأنهاتوفردعماسیاسیاصریحاألنظمةالحكمالتسلطیةفیإفریقیا،وعلىالرغمم

صینفیهذاالجانبإالأنهااستمرتفینهجدبلوماسیتهاالشخصیةالتینسجتمنطریقهاعالقاتقویةمنالنخبالسیا

" هوجنتاو"سیة،إذزارالرئیسالصینیالسابق

،فضالعنالزیاراتالمستمرةللمسؤولینالصینیین،حیثأضحتإفریقیاهیال2009إفریقیاأربعمراتكانآخرهاعام

ولزیارةرسمیةلوزیرخارجیةالصینإلىالخارج،كماعینتالصینمبعوثاخاصاإلىإفریقیامحطةاألولىسنویاأل

  2007.1فیمایو

إنأهممایمیزالتعاماللصینیمعالنظمالسیاسیةاإلفریقیةهوعدمالتدخلفیشؤونها،إذلیسلهامعاییرسی

اسیةفیالتعاطیمعهذهالنظم،فهیترىأنهمنغیرالصوابربطماتعتقدأنهصحیحأخالقیاأوثقافیابسیاستهاالخا

جیة،وسرعةتأقلمهامعأنظمةشركائهاوالتعاملمعهاحسبطبیعةالدولةالمضیفةوالحكومات،كماأنهاتقو ر 

مبتوطیدعالقاتهامعالدوالإلفریقیةالتیتتسمعالقاتهامعالغرببالتوتر،بحیثجعالألخیرینتقدسیاستهاویته

وباتاقمهابعدمدعمقراراتاألممالمتحدةالمتعلقةبدارفور،فقدوقفتالصینضدالمحاوالتاألمریكیةلفرضعق

تصادیةعلىالحكومةالسودانیةبحجةمشاركتهافیحمالتالتطهیرالعرقي،إالأنبعضمحاوالتهاباءتبالفشل
2.  

ونتیجةللتغیراتالدولیةمعبدایةتسعینیاتالقرنالماضي،والتطورالذیعرفتهالصین، 

تحولتعالقاتهابأفریقیامناالرتكازعلىالعوامالألیدیولوجیة،ومساندةالنظمالشیوعیة إلىإقامة 

كثربراغماتیة،تستندإلىالمصالحوالمنافعالمتبادلة،وربماكانالعنصر األیدیولوجي عالقاتأ

  .»صینواحدة«الوحیدالذیظلقائمافیعالقاتالصینبدواللقارة،هومبدأ 

                                                             
فریقیاالصین ، جورج تي یو1   .االلكترونيالصین واسیا مركز دراسات مقال منشور على موقع، وإ

"http://www.chinaasia.rc.org".  
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عنالسیاسةالصینیةالجدیدة في أفریقیا، ) 1999فبرایر/شباط(وقدعبرتكلماتجیانغزیمین 

 «عندماقال

هاونزاعاتهامنخالاللمفاوضاتالسلمیة،إنالحكومةالصینیةتدعإننانحبذأنتتوصألفریقیاإلىحلوللمشاكل:

مجهودالدوالألفریقیة،بشأناستكشافواختیار 

 .1»النظامالسیاسي،وأسلوبالتنمیةالذییتالءممعظروفهاالوطنیة

وحسبوسائالإلعالمالصینیة،فإنتعزیزالتعددیةالقطبیةعلىمستوىالعالم،وتزاید 

 - نموالتعاونالصیني

مایةحقوقومصالحالدواللنامیةفحسب،بلسیشكالننظاماعالمیاجدیدا،لذلكتعتباألفریقي،لنیساعدعلىح

رالصیننفسهامنالدواللنامیة،التیتتزعمجبهةهذهالدولفیالمحافاللدولیة،وذلكفیمواجهةالدواللصناعیةال

كبرىوسیاساتها،وبخاصةفیإطارمنظمةالتجارةالعالمیة،ومایتعلقبالمفاوضاتالخاصةبإزالةالدواللصنا

  .ودالتجاریةالتیتفرضهاعلىسلعالدواللنامیةعیةالغنیةللقی

إضافةإلىذلك،تعواللصینعلىالكتلةالتصویتیةلدواللقارةاألفریقیةللمطالبةبتعدیلعدةاتفاقیاتدولیة،

ومنأهمهااتفاقیةالملكیةالفكریة،التیمازالتتعتبرأهمنقاطالخالف 

فیالعالقاتبینالوالیاتالمتحدةاألمریكیةوالصین،حیثتتهماألولىالثانیة 

وممازادالمسألةتأجیجاارتباطها  .قةالبرمجیاتاألمریكیةللحاسوبواألقراصالمدمجةبسر 

بأبعادأخرىتتمثلبكوناألمریكیینیعولونعلىحقوقالملكیةالفكریةوالتراخیصلتعویض 

عجزهمالتجاریاتجاهالصین،فیالوقتالذییرىفیهالصینیونأناالتفاقیاتالدولیة لحمایةالملكیةالفكریةتجسد 

  . قانوناألقوى

یمكنفهماهتماماتالصینالحقیقیةودوافعنشاطهافیأفریقیامنخالاللمعاییر لذلك

تعدالدوالألفریقیةضروریةللمصالح  :فمنالناحیةالجیوسیاسیة .الجیوسیاسیةواالقتصادیة
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،وذلكمنأجلعزلتایوان، »الصینالواحدة«الصینیةالتیتسعىإلىتطبیقسیاسة 

هاالوالیاتالمتحدةاألمریكیة في مجال وتعدیاللتوازنلمصلحتهافیمقاباللهیمنةالغربیةالتیتقود

علىأنالسیاقاألوسع هوالدعوةالتي ،العالقاتالدولیةوالسیمافیمایخصحقوقاإلنسان

تتبناهاالصینبرفعمستویاتالتعاونبینسكانالجنوب،وتشكیل 

كمنتدىیطالب ) البرازیل،وروسیا،والهند،والصین،وجنوبأفریقیا(»البریكس«مجموعة

  .1سیة؛ منأجلتحقیقنظامیضمالجمیع،ویحققمزیدامن العدلوالمساواةبإصالحالمؤسساتالدولیةالرئی

تهدفالصین،فیإطارتطویرعالقاتهامعدواللقارةاألفریقیة،إلىمواجهةمحاولةانضمامالیابانوالهندإل

ىالعضویةالدائمةفیمجلساألمن،فیظلتزایدطرحمسألة 

تسعى إصالحالعدیدمنالمؤسساتالدولیة،وترحیبالوالیاتالمتحدةبهذااالنضمامالذی

منخاللهإلىمنعظهورمراكزقوىعالمیةمنافسة،وفیهذااإلطارعملتالوالیات 

  .المتحدةاألمریكیةإلىحثالیابانعلىإعادةالتسلحلتوظیفهاضدالصینفیشرقآسیا

وزیرالخارجیة »كولنباول «حث2004أغسطسسنة /آب13ففیخطابهفیطوكیو

ىالعضویة األمریكیآنذاكالیابانعلىالتخلیعندستورهاالسلمي،إذاأرادتأنتنضمإل

الدائمةلمجلساألمن،وهومااستجابتلهالیابانمؤخرا،فالعقیدة األمنیةالیابانیةعرفت 

مارس /تغیراتجوهریة،وخصوصابعدوصولشینزوأبیإلىالسلطة،فمعنهایةآذار

حیز 2015دخلتتشریعاتأمنیةوعسكریةجدیدةأقرهاالبرلمانالیابانیعام2016

سلحةخارجحدودالبالدألول مرةمنذ التنفیذ،حیثتسمحللقواتالیابانیةبالدخولفیصراعاتم

فهذه  (MichaelAuslin)نهایةالحربالعالمیةالثانیة،وحسبمایكألوسلین

التغیراتفیالعقیدةاألمنیةالیابانیة،جاءتنتیجةتنامیالتهدیداتاإلقلیمیة،خصوصامن طرفكوریا 
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ینالجنوبي الشمالیة،وتزاید القدراتالعسكریةالصینیة،فیظالستمرارالتنازعاإلقلیمي حولمنطقةبحرالص

التیتعدشریاناهاماسواءبوصفهامخزونااقتصادیا للطاقة،أممكونااستراتیجیا،أمممرا 

،ویمكنتفسیردعمالوالیاتالمتحدة 1حیویاإلمداداتالطاقةإلىأغلبدوالإلقلیموآسیا والباسیفیك

لهذاالتوجهالیابانیبرغبتهافیتحمیل الیابانجزءامنتكالیفحروبهافیبعضمناطقالعالم، 

مواجهةیمكنأن تحدثمستقبالمعالصین،وخصوصامعتزایدالنفوذالصیني واالستعدادألی

 .ببعضالمناطقكأفریقیا، التینتجمنهاالتضییقعلىمصالحالقوىالغربیةهناك

بصفةعامةتحاواللوالیاتالمتحدةاإلبقاءعلىالوضعفیاإلقلیماآلسیویتحتسیطرتها كي 

  .قبالالیسمحبظهورتحدكبیرقدیهددهیمنتهاعلىالنطاقینالسیاسیوالعسكریمست

 /الهندیالذیوقعهالرئیسانبوش وسینغفي آذار - وفیهذا اإلطاریندرجاتفاقالتعاونالنوویاألمریكي

،بلیؤكدالمسؤولوناألمریكیونأنالوالیاتالمتحدةستساعدالهندلتصبحقوةعالمیةكبرىفیالقرنا2006مارس

لحادیوالعشرین،فقدأعلنالرئیساألمریكیباراكأوبامافیتشرین 

كماأكدتإستراتیجیة ،ترشیحالهندعضوادائمافیمجلساألمندعمه2010نوفمبر/الثاني

علىحرصاإلدارةاألمریكیةعلىاالندفاعنحوالهند، 2015األمنالقومیاألمریكیةالصادرةسنة

  .2لتقویةالشراكةاالقتصادیةوالسیاسیةمعه

  .البعد االمني للسیاسة الخارجیة الصینیة في افریقیا: المطلب الثاني

فریقیة،وخصوصاالطاقیةمنها،باتتمنمرتكزاتاألمن إنالتزودبالمواردالطبیعیةاأل

علىالرغممنأنالصیندخلتمتأخالقومیالصیني،فمنالطبیعیأننشهدحمایةصینیةلمناطقنفوذهابهذهالقارة،

 :رةللقارةاإلفریقیةفهیاستطاعتتوطیدعالقاتهااألمنیةوالعسكریةمعدولهافیالمجاالتاآلتیة
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األمنیةالمتعددةاألوجهوالمعقدةالجوانبإلىاتخاذالددفعتالتوتراتالسیاسیةوالتهدیدات:مبیعاتاألسلحة -1

واللكبرىقراراتمهمةبعدمتوریدالسالحإلىبعضالدوالإلفریقیةالتیالتتفقمعتوجهاتها،وهوماسهلعلىالصینا

ستغاللهذهالثغرةوالدخوإللىسوقالسالحاإلفریقیعنطریقهذهالدول، 

 2003 والرفیعامملیارد 1.3 ففیبدایةتعاونهاالعسكریباعتالصینإلفریقیاأسلحةبقیمة

وعلىالرغممنأنهذهاألسلحةالتشكلرقماكبیرامنمجملمبیعاتالسالحاألجنبیإلىإفریقیا،فهیأثبتتفاعلیتهافی

صراعاتالقارةوالسیمافیمنطقةالقرناإلفریقي،التیباعتالصینلدولهاأسلحةومعداتثقیلةبمافیذلكالمروحیات

ریتریاوالوطائراتشیانغالنفاثة،وقدأدتاألسلحةالصینیةدورافیالحرباألهلی ةفیسیرالیون،والحرببینإثیوبیاوإ

كونغووتشادودارفور،كماباعتالصینأسلحةمتنوعةلنیجیریابعدرفضالكونغرساألمریكیبیعهازوارقدوریا

تالستخدامهافیمنطقةالدلتاالمضطربة،والتزمتبتدریبالفنیینالنیجریینعلىتتبععملیاتاألقمارالصناعیةمقاب

  .2006-2005لمنحالصینعقودانفطیةعامي 

یقتصرنشاطالصینالعسكریفیإفریقیاعلىمبیعاتاألسلحة بل لم

تعدتهاإلىإنشاءمصانعلألسلحةالخفیفةفیأوغنداوالسودان،التیساعدتهاالصینعلىبناءثالثةمصانعتنتجا

 .1ألسلحةالخفیفةوراجماتالصواریخواألسلحةالمضادةللدبابات

فریقیابسببمبیعاتهامنشرعتالصینكیالتتهمبأنهاسببمنأسبابتأجیجالصراعاتفیإ:عملیاتحفظالسالم -2

األسلحةالتیتتزایدعامابعدآخر،إلىدعماألمنوالسلمفیإفریقیامنخالاللمشاركةفیعملیاتحفظالسالمالتابع

ةلألممالمتحدة،شاملةكألجزاءالقارة،مبتدئةبقوةكبیرةضمنقواتحفظالسالمفیلیبیریاوفرقأصغرحجمامن

آالفجندیفیإفریقیابواقعسبع3البالغةهذهالقواتفیكلمنالكونغووالسودان،وقدقسمتقواتحفظالسالمالصینیة

بعثات،هذامایجعاللصینأكبرمساهمفیعملیاتحفظالسالممنبیناألعضاءالدائمینفیمجلساألمن،خالالل

 3.5 دعمامالیایصإللى2006،كماقدمتالصینعام2008-2000مدة 
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 ملیوندوالرلدعمعملیاتحفظالسالمالتابعةلالتحاداإلفریقي،فضالعنتقدیممساعداتمالیةأخرىتصإللى

 .2004 آالفدوالرللمساعدةعلىحألزمةدارفورعام610و1999 ألفدوالرلمكافحةالتصحرعام 200

كماأرسلتالصینفیلقامنالمتطوعینالشبابالذینیتماختیارهممنبینرابطةالشبیبةالشیوعیةإلعدادهمب

صفتهمسفراءالنیاتالحسنة،وتتمحورمهمتهمفیتقدیمالخدماتوالمساعدةفیمجاالتالصحةوالزراعةوتربیة

  .نوعلماللغةلألفارقةالحیوا

بینماالیبدوأنثمةصعودالحروبالمواردبینالقوىالغربیةوالصینبأفریقیاحالیا، 

والحتىفیالمستقباللمنظور،إالأنهالیبدومنالممكنإنكارنمواألبعادالعسكریةواألمنیةفیالعالقاتالتیتجمعال

قارةاألفریقیةبالقوىالدولیة،هذاالتوجهالعامالمتجذرفیتوجه 

زایدفیالتوجهاتالصینیةنحوالقارةاألفریقیة،نتیجةعدماالستقرارالذیأصبحتتعرفهالعدیدالقوىالغربیةبدأیت

مندولها؛فالصینلمتعدمجردمشاهدسلبیلدینامیاتهذهالصراعات،ولكنهاباتتشریكانشطابشكلمزایدفیهال

 .1تأثیرهافیمصالحها

ذاكانتالقوىالغربیة  لقدأضفتقراراتاألممالمتحدةشرعیةعلىعسكرةالقارةاألفریقیة،وإ

هیالمحركلهذهالقراراتعلىالمستوىالسیاسیوالعسكري،وهومایفسرهالبعضبكونه 

ضرباتاستباقیةمنهذهالقوىللحفاظعلىمصالحهااالقتصادیةالطویلةاألمدبهذهالقارة، 

 وزیرخارجیةفرنساسابقافیحوارمعصحیفةلوباریسیان"آالنجوبیه"وهومایؤكدهتصریح

(LeParisien))27لعسكریةبلیبیاوصلتإلىملیونیورو ،أنتكلفةالعملیاتا)2011أغسطس/آب

غیرأن مایلفتالنظر لیسفقطمدىموافقةبكینعلى 2للمستقبل »استثمارا«یومیا،وهیتمثل

هذهالمناورات،ولكنتأییدهااألجندةاألمنیةالغربیةبأفریقیا بشكلمتزایدبدالمنمعارضتهاكمافعلت 

لعقود، فالصینمنبینجمیعأعضاءمجلس األمن 
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 2000ممالمتحدةبإرسالهامایصإللىالدائمینهیأكبرمساهمفیبعثاتاأل

عسكریبشكلجماعیإلىلیبیریاودارفوروجنوبالسودان،كماأرسلتمئاتالجنودإلى 

مالي،وهوماأصبحیشكلتغیرا ملحوظافیالسیاسةالصینیةتجاهأفریقیا، وهوماتؤكده 

التیأصبحتتمثل مقاربة  2013- 2011الوساطةالصینیةفیجنوبالسودانسنوات

لقارة،حیثتملكعالقاتتجاریةمهمةجدامعشمال صینیةجدیدةلتعاملهامعقضایاا

- أیالصین-وهیأدت،)لویكیجان(وجنوبالسودان،األمرالذیجعلهاتعینمبعوثاخاصابهاللمنطقة

دوراأساسیابمجلساألمنالدولیفیحاللخالفاتبینالطرفین،منأجل حمایة 

 % 70منالنفطالمنتجفي جنوبالسودان، وزهاء % 82مصالحها،وخصوصاإذاعلمناأنهاتستوردنحو

 .1منإنتاجشمااللسودان

كمانالحظأنهللمرةاألولىمنذالقرنالخامسعشر،تنشطالبحریةالصینیةعلىالساحالألفریقیضمنالق

بموازاةتأییدالصینللمواقفالدولیةالمتالصومالواتالمتعددةالجنسیاتالتیتقومبدوریاتلمحاربةالقرصنةقبالة

تالصینالضوءاألخضرللتدخالشددةلمقاومةحركةشبابالصومااللمتمردةوالجهادییناألجانب،كماأعط

لفرنسیفیمالیوساحاللعاج،بالرغممنكونتلكالعملیاتعملتعلىحسموتحویلتوازنالسیاسةالداخلیةلمصلحةأ

 .2حدالمتحاربین

وبالرغممن  ،خلفالحراكالشعبیفیدولشماألفریقیاوضعاجدیدافیهذهالمنطقة

كال أنهالیزالمنالمبكرتحدیدتأثیرهذهاألحداثفیمصالحالقوىاألجنبیة،إالأنذل

 ،یحولدونتبینبعضاإلرهاصاتاألولیةإنصحالتعبیر،وبخاصةفیمایتعلقبسلوكالقوىالكبرىكالصین

فمنأكثراألمورالكاشفةلتحواللسیاسةالصینیةتجاهاألحداث 

األفریقیة،هوموقفهامناألزمةاللیبیة،فالصینلمتستخدمحقالفیتوكماتوقعالبعضضدالقوىالغربیةالتیطبقت
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سقاطالنظاماللیبي،األمرالذیكلفالصینخسائراقتصادیةكبیرة،فقدو الحظرالجویفوقلیبیاممهدةالطریقإل

ملیاردوالرسنة 6.6صلحجممبادالتهاالتجاریةالثنائیةمع لیبیاإلى

قبیلسقوطالنظامالسابق،كماوصلتقیمة 2010

. ملیاردوالر،أغلبهافیقطاعالنفط59االستثماراتالصینیةغیرالمالیةفیلیبیاقرابة

 % 1.3منمجملصادراتهاالنفطیة،وهومایشكلنسبة % 11فهذهاألخیرةتصدرللصینمانسبته

كماتمالتخلیعنبعضالشركاتوالمشاریعالمتفقعلیهاوالتیتساویملیاراتمنالدوالراتن1منوارداتالصینالنفطیة،

وبینمااستنكرالمثقفونالصینیونتصرفاتالقوىالغربیةبلیبیابعدهذاالقرار،فإنمایمكنم،ملیاردوالر18.8حو

وىالغربیةلهذاالقرار،بداوكأنهیخدمالمصلحةالمحلیةبإرضاءالدوائرالمالحظتههوأننقدبكینلتفسیراتالق

ضادةلإلمبریالیةفیالحزبالشیوعیالصیني،بالرغممنكونالبعضیجادلفیأنرفضالصینرفقةروسیالقراراتم

جلساألمنضدسوریةجاءكردفعلعلى 

هذهالتجاوزاتالغربیةبلیبیا،غیرأناستخدامالصینحقالفیتوضدقرارفرضالعقوبات 

 :جلساألمن،جاءنتیجةمعطیینأساسینعلىسوریةفیم

التأثربالموقفالروسیالمدافععنمصالحهاإلستراتیجیةهناك،أیأنالصینقررتعلىمایبدوأنهمنااألول،

ألفضألالتعرضعالقاتهامعالروسللخطروأالتخاطربفقداندعمموسكو،التیقدتحتاجإلیهابكینفیالمستقب

 .ل

یراحاسمافیعملیةصنعالقرارفیمجلساألمنلقدأصبحاآلنمحورروسیاالصینالذییعرقلقراراتمجلساألمنمتغ

،أیأنالبلدینقدوصالإلىتفاهماستراتیجیسوفیعملعلىتقییدالوالیات 

المتحدةوتحقیقالتوازنمعها،والتقلیلمنقدراتهاعلىفرضحلولهاعلىمشاكاللشرقاألوسط،التیأصبحتترىفیها
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عتكلفتهالمادیة،فالصینمزیدامنتأججاألوضاعاألمنیةبالمنطقة،وهومامنشأنهأنیؤثرفیأمنهاالطاقیبرف

 .یظالالكتشافاتالطاقیةاألمریكیةبأراضیهاالتیمنشأنهاتعویضوارداتهاالنفطیةمنهذهالمنطقة

یكشفهذاالموقفالصینیأحدردودالفعاللمباشرةعلىاإلعالناألمریكیعنالتحولفیإستراتیجیتهاالثاني،

نحومنطقةالمحیطالهادئاآلسیوي،وهیاإلستراتیجیةالتیعبرعنهاالرئیس 

مراجعةدفاعیةتقومعلىتركیزالقواتاألم«بالحدیثعن2012ینایر/ابقباراكأوبامافیكانونالثانياألمریكیالس

. »ریكیةفیآسیاوالمحیطالهادئ

فإذاربطناهذهاإلستراتیجیةبتكرارالوالیاتالمتحدةالتعبیرعنقلقهامنزیادةالصینلنفقاتهاالعسكریةنستدلعلىت

وتربین 

الهندسةالج«اتالمتحدةتقومبماأطلقعلیهبعضالباحثینالطرفینفیهذهالمنطقة،نظراإلىإدراكالصینأنالوالی

 XiJinping)(وهومادفعنائبالرئیسالصینیتشیجینبنغ) GeopoliticalEngineering( »یوسیاسیة

إننانأملبأنتحترمالوالیاتالمتحدةمصالحوهواجسالصینوالدول  «إلىالقول

،وهومایجعاللصینتردفیمناطقأخرى،وقدشكلتاألزمة »األخرىفیهذهالمنطقة

  .1سوریةفرصةلبعضهذاالردال

لقدأعطتاألحداثالتیعرفتهالیبیافرصةإستراتیجیةللصینإلظهارقدراتهاالعسكریة، 

فعملیاتاإلنقاذالتینفذتهاالصینفیلیبیاتوضحالتحواللعمیقلسیاستهااألمنیة بالمنطقة، 

فیحینتمنقلمعظمالمدنیینبالسفنالتجاریةأوالطائراتالمستأجرةمنجانب الدبلوماسیین 

فرقاطةسوزهوجدیدة (PLAN)الشركاتالصینیة،كمابعثتبحریةجیشالتحریرالشعبي الصینیینو 

-Jiangkaiمننوع
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classإلىالساحالللیبیلتنسیقعملیاتاإلجالءبحرا،وهومایعتبرالمرةاألولىالتیتظهرفیهاسفینةعسكریةصین

 .میةفیالبحراألبیضالمتوسط،وهومایبعث برسالةقویةإلىالمنطقةوالعال

جویةوالبحریةلجیشالتحریرالشعبیفیلیبیاأهمیةخاصة، حیثأنها ال كانتلعملیاتنشرالقواتال

تمثألواللعملیاتالصینیةفیأفریقیافقط،إلىجانبالمشاركةفي 

بعثاتحفظالسالمالتابعةلألممالمتحدةوفیدوریاتمكافحةالقرصنةقبالةسواحل 

الصومال،بلكونهاتمثألیضاأولعملعسكریللصینفي 

جیشالصینیعلىالتدخاللسریعحتى البحرالمتوسط،وهومؤشررئیسیلتطورقدراتال

ملیاردوالرفیحامالتالطائرات 56ضختالصین2012فیالمناطقالبعیدة،ففیعام 

والبوارج،ووسعتقدراتهاالجویة، وأنظمةالصواریخالقادرةعلىاستهدافأساطیلناقالت 

الوالیاتالمتحدةالتیتقبعفیغربالمحیطالهادئ،وكانهذاجزءامنبرنامجالتحدیث 

الدفاععن مصادرهامنالطاقة،وحمایةالممارالبحریة العسكریالذیسیسمحللصینب

التیتحماللوقودإلیها،ومحاولةتحقیقالتوازنمعقدراتالوالیاتالمتحدةالبحریةوفي 

خطوةجدیدةتؤكدالتحوالالستراتیجیفیالسیاسةالخارجیةالصینیةوتزایداألهمیةاإلستراتیجیةألفریقیافیه

التوصإللىاتفاقمعجیبوتیلبناءقاعد2016ینایر/ذهالسیاسة،أعلنتوزارةالخارجیةالصینیةفیكانونالثاني

ةعسكریةبحریةصینیةهناك، 

،كماأنهناكتقاریرتتحدثعنتوجه صینیلبناءقواعد 1ستعدأولقاعدةعسكریةتملكهاالصینفیالخارج
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، عسكریةفیكلمنالسیشلوجزرموریس

  .1وهومایعنیتصاعداالنخراطالصینیفیالقضایااألمنیةاألفریقیةمستقبال

 .إفریقیا تقییمیة للسیاسة الخارجیة الصینیة فينظرة :المبحث الثالث

سنقوم في هذا المبحث بتقییم السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه إفریقیا حیث 

تناولنا فیه التحدیات التي تواجه الصین في إفریقیا  ولالمطلب األ، ینقسمناالمبحث إلى مطلب

المنظمات غیر رسمیة  منقوى غربیة وعمالة صینیة وتهدید للصناعات المحلیة ومعارضة

  .في إفریقیا الدورالصینيفتناولنا مستقبل  نيأما المطلب الثا، وغیرحكومیة للوجود الصیني

  .تحدیات السیاسة الخارجیة الصینیة فیإفریقیا: األولالمطلب 

نجد الحضور الصیني في القارة اإلفریقیة قد حقق فرص وایجابیات كانت نتاج للسیاسة 

إالأنها تواجه بعض التحدیات من جراء هذاالحضور ، ین تجاهإفریقیاالمتبعة من طرف الص

  : وابرز هذه التحدیات، بحیث ال یمكن التغاضي عنها

  :منافسةالقوى الغربیة -1

اعتمدت الصین لنفسها إستراتیجیة جدیدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وحالة 

أسس جدیدة هدفها تنویع  تقوم على، عدم االستقرار التي سادت منطقة الشرق األوسط

التي ، معطیة إفریقیاأولویة جیوسیاسیة  في هذه اإلستراتیجیة، مصادر الطاقة واألسواق

، علىالرغم من أنها حملت وجها اقتصادیا إال أنها حملت قیمة أخرى من الناحیة اإلستراتیجیة

في  وذلك ألن توجه الصین نحو تأمین جزء من مصادر طاقتها من إفریقیاإنما یتم

ستراتیجیة بكین العالمیة المرتكزة على قاعدة المساعدات مقابل النفط   .2إطارإ
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لقد أثار تطبیق هذه اإلستراتیجیة في إفریقیا خشیة القوى الغربیة من تهدید الصین 

وتعاظمت هذه المخاوف واشتدت وتیرتها ، لمصالحها الحیویة في مناطق نفوذها التقلیدیة

تراتیجیة لكیفیة تعامل الدول اإلفریقیة مع الدول الكبرى سمیت عندما طرحت الصین رؤیة إس

وغیر "المارقة("الذي تعمل الصین بموجبه على تشجیع الدول اإلفریقیةواألسیویة "اتفاق بكین'

بمقاومة المطالب الغربیة المفروضة علیها في ) الدیمقراطیة في نظر الوالیات المتحدة

سك بقیمها وسیاساتها القائمة على استمرار هیمنة والتم، اإلصالح السیاسي واالقتصادي

الدولة على مفاصل االقتصاد والسیاسة، ومساعدتها على اإلفالت من العقوبات الدولیة، مثل 

ثیوبیا، وامتناعها عن ممارسة أي ضغوط على الدول اإلفریقیة  السودان ونیجیریا والكونغو وإ

  .1راعاتها الداخلیةلالذعان للقرارات الدولیة لتسویة نزاعاتها وص

دفعت هذه التطورات الوالیات المتحدة إلى درء الخطر الصیني من خالل الدعوة إلى 

، دولة افریقیة 51حضرها رؤساء دول وحكومات  2014افریقیة في أوت -عقد قمة أمریكیة

 وهذا یعني أن، ولوحظ في القمة غلبة الطابع االقتصادي على مداوالتها ومناقشاتها ومقرراتها

الوالیات المتحدة أخذت تحذو حذو اإلستراتیجیة الصینیة في إفریقیا التي تركز على هذا 

وابتعدت عما یحرج القادة األفارقة في ما یخص  حقوق اإلنسان ، الجانب أكثر من سواه

، إذا ما رغبوا في الحصول على المساعدات األمریكیة، والدیمقراطیة ومراعاة تطبیقهما

  .قشة قضایا االستثمار وتهیئة المناخ المالئم لهواالقتصار على منا

لكنها فضلت الخیار األمریكي ، تمتلك بریطانیا هي األخرى مصالح كبیرة في إفریقیا

في التعامل مع الدور الصیني من خالل إتباع سیاسة المشاركة البناءة مع الصین أمال في 

الممارسات التي وضعها الغرب التأثیر في بكین العتماد وجهة النظر التي تتفق مع أفضل 
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في حین یساور القلق فرنسا التي ترى أن مشاركة الصین في مجال ، حول التنمیة واالستثمار

  .نفوذها التقلیدي یعد تحدیا بارزا لتفوقها في إفریقیا وان أیامها كقوة عظمى أخذت في األفول

  :العمالة الصینیة وتهدید الصناعات المحلیة -2

تي تواجهها الصین في إفریقیا في معارضة بعض جماعات المصالح تتمثل التحدیات ال

إلغراق األسواق اإلفریقیة بالبضائع الصینیة زهیدة الثمن مما یؤدي إلى اإلضرار بمصالحهم، 

كما یؤدي إلى تهدیدالصناعات المحلیة، كما یؤدي هذا التحول من االعتماد على الذات إلى 

  .االعتماد على الخارج

إلفریقیة تخلق مناصب شغل في الصین ألنها خام، في حین صادرات فالصادرات ا

في القارة، ) الوظائف(الصین للقارة اإلفریقیة یزداد تهدیدها الستقرار األسواق وثبات العمالة 

ضافة إلى دفق من السلع یلغي قوة تواجد  ثم هناك دفق غیر مراقب للعمالة الصینیة وإ

خطیر مضاد للطموح في التصنیع في القارة، أي تدفق المنتجات اإلفریقیة حسب أراء أمر 

  .السلع منخفضة السعر والتجارة أضر بالصناعة والتجارة المحلیة

في غانا كان : نجد تدفق مصنوعات النسیج اضر بهذه الصناعة في إفریقیا مثال

عامل، 3000صار عدد العمال  2005وفي عام  25000یوظف  1977القطاع في سنة 

دول جنوب الصحراء جلبت من المالبس  2003 أما في ،دث مع زامبیاونفس األمر ح

  .1من وارداتها وهو رقم مهول% 26الصینیة ما یشكل 

بهذا تقوم الصین بدراسة السوق الذي تسعى لدخوله ثم تنتج بعض السلع بأقل تكالیف 

قیا التي ممكنة مثلما حصل في إفریقیا فالسلع الصینیة الرخیصة تلقى رواجا كبیرا في إفری

  .2تتناسب والقدرة الشرائیة الضعیفة للمواطن اإلفریقي
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  : التحدیات البیئیة -3

تتعرض البیئة في إفریقیا للتدمیر والتدهور ممنهجین طویلي األمد وتشترك الشركات 

الصینیة في جزء منهما إذ تتعرض الغابات سواء بصفة قانونیة أو غیر قانونیة في كل من 

ینیا االستوائیة والكامیرون والموزنبیق وغیرها لقطع متواصل ألشجارها التي لیبیریا والغابون وغ

تم تحویلها إلى خشب ومن ثم تصدیرها إلى مصانع الخشب في الصین ویمثل استعداد 

الصین لتمویل مشاریع البنیة التحتیة الكبیرة المتمثلة ببناء السدود عامال آخر من عوامل 

ا لما تسببه هذه السدود من تهجیر وتشرید تعسفي للسكان التدهور االیكولوجي في إفریقی

المحلیین فضال عن عواقبها البیئیة األخرى كما حدث في السودان عند بناء سد میروي 

، ملیار دوالر الذي أدىإلى تهجیر عدد من سكان المنطقة التي أقیم فیها السد 1.8بتكلفة 

فضال عن التلوث الناجم عن استخراج ، بحریةوامتد تدمیر البیئة أیضا إلى الحیاة البریة وال

معاییر العمل ، وبخاصة الصغیرة والمتوسطة، إذ ال تراعي الشركات الصینیة، النفط والمعادن

  .1والبیئة في الدول اإلفریقیة

  :معارضة المنظمات غیر الرسمیة وغیر الحكومیة للوجود الصیني -4

راتها في إفریقیا تحدیا من جانب تواجه رغبة الصین في المحافظة على وضعها واستثما

منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في الدول اإلفریقیة في قضایا العمل والبیئة 

إذ لم تتوان عن انتقاد سیاسة المساعدات التي تقدمها الصین مع الحكام ، والتجارة والحكم

ذات قیمة رمزیة مثل بناء األفارقة المستبدین لمواجهة هذا النقد قامت الصین بإقامة مشاریع 

  .مستشفى أو تقدیم مساعدات مالیة للتخفیف من حدة بعض المشاكل الداخلیة
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لم تتردد المعارضة السیاسیة في بعض الدول اإلفریقیة في استخدام الوجود الصیني 

مستغلة ، كأداة للمناورة بهدف كسب الدعم الشعبي ومن ثم الوصول إلى السلطة السیاسیة

فعلى سبیل المثال انتقدت أحزاب ، الوثیقة مع األنظمة الحاكمة في إفریقیا عالقة الصین

المعارضة في بوتسوانا شروط القروض الصینیة لحكومة بالدها للحصول على مشروع بناء 

  .1السكن باستخدام الشركات الصینیة

ة إن شكوى الدول الغربیة وبعض الجهات غیر الحكومیة اإلفریقیة من التأثیرات السلبی

بل انه یفتقر إلى الدقة ، للوجود الصیني في إفریقیا ال یعني أن هذا االتهام صحیح

ویمثل حالة من القلق المتنامي لدور الصین في إفریقیا الذي ، والموضوعیة والمصداقیة

عكس حالة ایجابیة تمثلت بمساعدة الدول األفریقیة على تطویر اقتصاداتها من خالل سلسلة 

قتصادیة والفنیة أعانتها على تنویع مبادالتها التجاریة مع الصین وزیادتها من المساعدات اال

ووضعها في طریق التنمیة، كما استجابت الصین لشكاوى الدول اإلفریقیة في ما یخص 

وبخاصة صناعة النسیج التي تعد من أهم الصناعات ، تهدید صادراتها للصناعات المحلیة

خالل اتخاذ خطوات تجنب إغراق السوق اإلفریقیة بالبضائع  فیها وأكثرها استیعابا للعمالة من

  .على حساب اإلنتاج المحلي

إن توجیه االستثمار الصیني لتطویر البنیة التحتیة بتكالیف منخفضة وجودة عالیة 

رفع مستویات النمو ، األولى: وسرعة في االنجاز كان لها دور ایجابي من ناحیتین

تجاوز الصین االنتقادات الموجهة ، الثانیةو، فریقیةاالقتصادي في عدد من الدول اإل

  .2الستثماراتها في قطاع الطاقة اإلفریقي
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تبذل الصین جهودا كبیرة من اجل مساعدة الدول اإلفریقیة على تطویر اقتصاداتها 

، الوطنیة من خالل استلهام التجربة التنمویة الصینیة وتكییفها لتالءم الظروف اإلفریقیة

شراك الی د العاملةاإلفریقیةفي المشاریع الصینیة وتدریبها على أخالقیات العمل الصینیة وإ

من اجل ، وفي ظروف صعبة أحیانا، القائمة على اإلنتاجیة العالیة والعمل لساعات طویلة

فضال عن إقامة عدد من الدورات التدریبیة لتطویر قابلیات ، انجاز المهمات المكلفة بها

مكانات العمال األفا   .رقةوإ

  .أفریقیا في الصیني الدور مستقبل: نيالمطلب الثا

 البیئة متغیرات دراسة خالل من یتحدد األفریقیة – الصینیة العالقات مستقبل إن   

 المتغیرات تلك على تؤثر أن یمكن التي الدولیة والعوامل وأفریقیا، الصین من لكل الداخلیة

 والموقف الصین، في قتصادياال الوضع علیه سیكون ما معرفة أهمیة هنا فتأتي ..

 ذلك إلى یضاف بها، التنمیة خطط وانجاز االقتصادي والتقدم بأفریقیا واألمني السیاسي

 ودول المتحدة الوالیات مع عالقاتها ذلك مقدمة في ویأتي الدولیة الصین عالقات في التطور

 الحصص حول  یةاألفریق الساحة في الدولي والصراع والتنافس جهة، من األوربي، االتحاد

   .أخري جهة من اإلستراتیجیة،

 إالأن صاعدة عظمى دولیة كقوى الصین مستقبل حول المختلفة التنبوءات رغم

 الصینیة الرؤیة وأن الثالث، العالم دول من جزء الصین أن على یؤكدون ما دائما الصینیین

 2049 عام بحلول المتحدة الوالیات قوة تعادل عظمى قوة تصبح أن یمكن الصین أن تقول

 لوكالة دراسة وفي الشعبیة، الصین جمهوریة إعالن على عام مائة مرور بعد أي

 أو المتحدة الوالیات قوة ستعادل الصین أن إلى أشارت ،CIAاألمریكیة المركزیة  المخابرات

 الصیني االقتصاد أن الصینیة الدراسات بعض وذكرت ،2031 عام بحلول بقلیل تتجاوزها

  .2025 عام المحلي اإلجمالي الناتج حیث من األمریكي االقتصاد جاوزیت أن یمكن



 أن قبل 1890 عام حتى العالم في اقتصاد أكبر كانت الصین أن ذكره والجدیر

 )1976 – 1949( االشتراكي البناء مرحلة وتمیزت ،1األمریكیة المتحدة الوالیات تتجاوزها

 القضاء إلى إضافة والتجهیزیة األساسیة تالصناعا على واالعتماد الزراعة تنظیم بإعادة

 االقتصادات على باالنفتاح المرحلة هذه تمیزت 1978 عام ومنذ .. اإلقطاعي النظام على

دخال الرأسمالیة،  خاصة مقاوالت بإدخال والسماح االقتصاد على جذریة إصالحات وإ

 2003 سنة وفي .الغربیة التكنولوجیا وجلب الصناعة وتحدیث لألراضي الخاصة والملكیة

 وحجم أمریكي، دوالر ترلیون الثابتة األصول في الصینیة االستثمارات قیمة إجمالي بلغ

 أكثر الخارجیة التجارة وحجم دوالر، ملیار 900 حوالي بالتجزئة االستهالكیة المواد مبیعات

 والیابان نیاوألما األمریكیة المتحدة الوالیات بعد الرابعة المرتبة محتلة دوالر، ملیار 850 من

 بعد العالم في اقتصاد أكبر ثاني یعتبر الصیني االقتصاد واآلن وفرنسا، بریطانیا وقبل

 نتریلیو 4.19 بـ یقدر محلي بناتج 2010 عام سبقتها التي الیابان وقبل المتحدة الوالیات

 نیلیو تر  8.8 بـ یقدر إجمالي بناتج المتحدة الوالیات بعد اقتصاد أكبر وثاني أمریكي، دوالر

 على حساباتها وضعت التي لالكونومیست طبقا - 2016 عام وبحلول  )2009( دوالر

 الستعادة   ستتجه الصین أن -  الدولي والبنك الدولیة، المقارنات برنامج على بیانات أساس

 الشرائیة القوة تعادل حیث من األول اقتصادها وسیصبح )2016( عام في أخرى مرة عرشها

 بتاریخ العربیة قناة ذلك أكدت العالمیة،وقد التقدیرات من أقوى الصیني اداالقتص تظهر التي

  .2األمریكي على الصیني االقتصاد سیتفوق 2016 عام في بأنه 2013 مارس 18

 في االقتصادیة القوى أكبر من سیصبحان ونیودلهي بكین من كل أن إلى أشارت كما

 الصیني االقتصادیین أن الشرائیة القدرة حیث ومن 2016 العام بنهایة وأنه العالم،
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 وفرنسا وكندا وبریطانیا والیابان المتحدة الوالیات من كل اقتصاد سیتجاوزان والهندیمجتمعین

 مرات سبعة تتضاعف سوف والهند الصین من كل في األفراد دخول وأن مجتمعة، وألمانیا

 بعض إالأن الصیني االقتصاد لمستقبل االیجابیة المؤشرات هذه رغم ،2060 عام بحلول

 أن یرجح والتي فیه حدثت التي واالختالالت العالمي االقتصاد على طرأت التي العوامل

 معدل في تراجع عنها نتج الصین داخل المتغیرات بعض إضافةإلى 2030 عام حتى تستمر

 25 منذ نمو أبطأ مسجلة 2014و 2013 العامین خالل الصیني االقتصادي النمو

 عام في %7 بمعدل بالده اقتصاد ینمو أن تشیانغ كه لي الصیني الوزراء رئیس وتوقع سنة،

 ألمریكا االقتصادیة اللجنة مقر في لي وقال سنة، 25 منذ معدل أبطأ وهو ،)2015(

 أن سانتیاجو، التشیلیة العاصمة في المتحدة لألمم التابعة الكاریبي البحر ومنطقة الالتینیة

 الدافعة قوته على حافظ الصیني االقتصاد أن تظهر 2015 ومایو ابریل شهري في البیانات

 الدولي النقد صندوق حث متصل سیاق وفي السالبة، الماضیین العامین مؤشرات رغم

 %56 من ألقل النمو معدل هبط إذا القتصادها المالي الدعم تعزیز على الصین

 النمو ارتفع ما إذا ارواالستثم االئتمان جماح لكبح إجراءات التخاذ التأهب أو ،2015عام

 النمو معدل یبلغ أن یتوقع أنه له، تقریر في الصندوق وقال المستوى، هذا عن مفاجئ بشكل

 التراجع من مزیدا یشهد أن قبل %6.8 الصین في2015 عام السنوي االقتصادي

 الحكومة اتخذت الصیني االقتصاد تواجه التي التحدیات ،إزاء2016 عام في %6.25إلى

 وتشجیع المحلي االستهالك معدل زیادة إلى هدفت اإلجراءاتاالقتصادیة من حزمة الصینیة

  .1نسبیا المتخلفة المقاطعات بعض في االختالالت ومعالجة المدن نحو الهجرة
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 تقدمها التي والقروض المساعدات حجم على سینعكس الصیني االقتصاد في فالتراجع

 حجم في زیادة تشهد التي األوربي االتحاد بدول الصیني االهتمام سیزید كما ألفریقیا، الصین

 بین التجاریة التبادالت حجم بلغ 2014 عام في مثال الطرفین، بین التجاریة التبادالت

 وهذا دوالر، ملیار 70 حوالي وألمانیا الصین وبین دوالر ملیار 50 حوالي والصین ایطالیا

 أن كما بأوربا، الصیني واالهتمام بیةاألور  الدول من لعدد بنج الصیني الرئیس زیارة یفسر

 االقتصادي الشریك تمثل والتي األمریكیة المتحدة الوالیات مع التجاري التبادل حجم زیادة

 معها، االستراتیجي الحوار آلیة خالل من سیاسیا لتوظیفه الصین تسعى للصین، األول

 في االستمرار عن بدال للصین المتحدة الوالیات أعلنتها التي اإلدماج سیاسة بعد وخاصة

 عالقات على المستمر التأكید عن بدال القاضي الصیني التوجه یفسر وهذا االحتواء، سیاسة

 أن كما الشمال، – الجنوب عالقة لتعزیز الصین نفوذ یجیر أن الجنوب، – الجنوب

 بجانب األفریقیة الهندیة العالقات على إیجابا ینعكس سوف الهندي االقتصاد التطورفي

 العبین بواسطة الدولي للتنافس عرضة األفریقیة الساحة یجعل مما بأفریقیا، الروسي االهتمام

 جنوب مركزیة ذلك بأفریقیا،إضافةإلى الصین لعالقة تحدي ذلك یشكل سوف وبالتالي جدد

 الدول ستمكن البریكس ومجموعة العشرین مجموعة في وكعضو الدولي النظام في أفریقیا

 أیضا الجنوبیة، أمریكا في كالبرازیل الصاعدة االقتصادیات خاصة ریقیاأف لدخول الغنیة

 الدولي الصراع فظاهرة ألفریقیا، نافذة لفتح  جاهدة تركیا  سیجعل التركي االقتصاد تطور

 نتوقع ال كذلك السمراء، القارة في الموقف سیدة الصین تبقى ولن ستستمر الموارد حول

 األزمات وحل السیاسیة األفریقیة القارة مشاكل تسویة في فعال بشكل تساهم أن للصین

 كبیر، بشكل التنمیة إشكاالت وحل االقتصادي والتدهور المسلحة األهلیة والصراعات األمنیة

 من بإفریقیا اهتمامها سیتركز فالصین الخارجي، للدعم دائمة حاجة في القارة یجعل مما

 انعدام حالة أن كما سیاسیة، اعتبارات أي نم أكثر االقتصادیة مصالحها تحقیق زاویة خالل



 مما أفرادها وأمن الصینیة الشركات أمن على سیؤثر المختلفة األفریقیة األقالیم في األمن

 سیدفع وبالتالي أفریقیا في لمواطنیها والحمایة األمن لتوفیر شعبي ضغط تحت الصین یجعل

 االعتمادات ضعف مع خاصة اإفریقی في نشاطها حجم تقلیص في الصینیة الشركات ذلك

 التنمیة مشروعات لتمویل  BANK EXIM الصیني واالستیراد التصدیر بنك قبل من المالیة

 سیفقد ذلك كل االجتماعیة، والبرامج المشروعات دعم اعتمادات ستتقلص كما بأفریقیا،

  .األفارقة لدى النسبیة قیمتها الصین

 لعامالألكثرأهمیةمنغیرهافیتشكیاللعالقاتالصینیةستبقىاالعتباراتاالقتصادیةحالیاومستقبال ا

- 

األفریقیةوالتحكمفیمساراتها،فحاجةالصینإلىالنفطاألفریقیوزیادةالمبادالتالتجاریةوتوسیعمجاالتهاسی

  .1كونأهمالمتغیراتالمؤثرةفیإستراتیجیةالصینالمستقبلیةحیاألفریقیا

: سیعتمدكلذلكبالشكعلىأمرین،هما

عالمشاغالألفریقیةفیالوقتالذیتسعىلتحقیقأهدافهااألوسعالخاصةعلىمستوىالقدرةالصینعلىتكییفنفسهام

ذاتمكنتالدوالألفریقیةمنامتال قارة،وقدرةاألفارقةأنفسهمعلىتحدیدطبیعةوعمقالتغلغاللصینیفیقارتهم،وإ

 .كهذهاإلمكانیةفإنهذااألمرسیؤثرسلبافیالوجودالغربیفیأفریقیامنمنظورالمصالحالحالیةوالمستقبلیة

نمدعوةفیظلهذهاالحتماالتإلىتبنیإستراتیجیةتمكنهامنبلوغغایتهاهذهوتثبیتأركانوجودهافإنالصی

یالقارةمنقبلتأكیدأهمیةالعاماللثقافیفیتعزیزالروابطمعأفریقیامنخاللمنحالمواطنینالصینیینالمسلمینمواق

غلبیةاإلسعمهمةفیالمؤسساتواألنشطةالصینیةذاتالصلةبأفریقیاأوبمناطقإنتاجالنفطفیهافیالدولذاتاأل

ومساعدةالدوالإلفریقیةعل،2المیةلكییتمكنوامنالتأثیرفیالمجتمعاتالمحلیةوخلقانطباعجیدعنالصینفیها

ىبناءنظامأمنغذائیمتطوریمكنهامنالتخلصمنالمجاعاتالتیتعانیهامنذسنواتعدیدة،وعدمالسماحللشركات
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لىأنظمةالدواللتیتت عاملمعهاوطبیعتهاوطمالصینیةبرسمسیاستهاتجاهإفریقیاوفقمصالحهامندونالنظرإ

وحاتهاوارتباطاتها،ومراقبةسلوكشركاتهافیإفریقیافیإطارحملتهاالناجحةلمكافحةالفساد،والتأكدمنم

،وضرورةإعادةالنظرفیالسیاسةالصینیةحیاألالدولصیرمساعداتهاالمالیةواالقتصادیةالمقدمةإلىهذه

یومنتدىالتعاونالصینیاإلفریقيفریقیامنخالالعتمادالقواعدالمنصوصعلیهافیالشراكةبیناالتحاداإلفریق

یجادالحلولللكثیرمنالمشاكلوالصیغالمناسبةللتعاون،وأهمیةتوظیفالصینلالتحاداإلفریقیكونهواجهة ،وإ

متعددةاألطرافلوضعالمعاییرالمشتركةالتیستحمیالصینمنتهمةالتدخلفیالشؤونالداخلیةللدوالإلفریقیة،و 

سهمفیتركیزالفسادفیإفریقیاوتحولدونإمكانإحالاللتخفیفالنقدالموجهإلىسمعتهاعلىالصعیدالعالمیكونهات

  .1سالمفیها

ستواجهجهودالصینفیسبیلتطویرسیاستهاتجاهالقارةاإلفریقیةفیالمستقباللمنظوربعضالمعوقاتال

 -1:فیهذااإلطارنوجزأبرزهافي .تییمكنأنتقللمنالمكاسبالتیتحققها

عدمانتشاراللغةالصینیةع:اصر،منهاضعفالمكونالثقافیفیعالقةالصینبإفریقیا،الذییرتكزعلىعددمنالعن

الصیناهتماماكبیرابالدالءیإالمیا،عدمإلمامالنخبةالصینیةالمثقفةباللغاتالمستخدمةفیهذهالدول؛عدم

یاناتالمنتشرةفیهذهالدولوالتنظیماتالمتعددةالمروجةلها؛وتجاهلمنظماتالمجتمعالمدنیالعاملةفیمجاالل

  .خدمةاالجتماعیة

2-

دیمیالصینیبالقارةاألفریقیة،مثلمحدودیةاهتماماإلعالمالصینیبهذهالمنضعفاالهتماماإلعالمیواألكا

طقة،وقلةعددالمراكزوالبرامجالبحثیةالمتخصصةفیدراسةكلمایتعلقبهذهالدولمنناحیةثقافتهاوقیمتهاو 

دیاناتهاوعالقاتهاالخارجیةالسیاسیةواالقتصادیة،واستقاءالصینمعلوماتهاوبیاناتهاعنهذهالدولمنالمر 

 .بحثیةالغربیة،األمرالذیینقللهاصورةغیردقیقةعنهااكزوالبرامجال
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3 - 

إناستمراراعتمادالصینعلىالموادالخامومواردالطاقةمنأفریقیاودفعشركاتهاعموالتللمسؤولینالسیاسیینفی

هذهالدولنظیرتسهیلهماإلجراءاتالمتعلقةباالستثمارسیشوهصورتهاویضعهافیخانةالدوالالستعماریة،

  .1حفاظعلىعالقاتمتوازنةمعالدوالألفریقیةوهومایعرقلجهودهامستقبالفیال
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 :خالصة

  یعد الجانب االقتصادي أهم محدد في الموضوع من حیث امتالك إفریقیا للموارد والثروات

الطبیعیة ما جعل الدول الكبرى تتنافس علیها، كما أن التجربة التنمویة الصینیة ساعدتها 

 .على امتالك القدرات االقتصادیة

 في إفریقیا إضافة للمشاریع التنمویة التي تقوم بها  یةلصینااعدات المالیة تعتبر المس

، إال أنها تواجه تحدیات في تحقیق ذلك متمثلة عامال ایجابیاالصین في إفریقیا للنهوض بها

 .في دعم النظم التسلطیة ومنافسات الشركات الصینیة القتصادیات القارة اإلفریقیة
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

  

  



حاولنا في هذا الموضوع اإلجابة على اإلشكالیة المتعلقة بمحددات السیاسة الخارجیة 
وذلك من خالل فحص ابرز األبعاد المتحكمة  2017-2000الصینیة تجاه إفریقیا في فترة 

في  توجهات السیاسة الخارجیة الصینیة نحو القارة اإلفریقیة في سعیها لتعزیز مكانتها في 
  :توصلنا للنتائج التالیة وقد الدولي، النسق

 إن االعتبارات الثقافیة واإلیدیولوجیة لم تعد هي التي تتحكم في مسار العالقات الصینیة -
اإلفریقیة مثلما كان سابقا كما إن المبادئ التي تحكم سیاسة الصین الخارجیة لم تعد واقعیة 

على المعاییر واألعراف التي تحكم  وذلك لطبیعة التغیرات التي طرأت، في كثیر من األحیان
، حیث تتبنى الصین في سیاستها الخارجیة القوة الناعمة التي تتحقق بوجود 1العالقات الدولیة

  .عكس الدول الغربیة التي تستخدم القوة والتهدیدمبادالت تجاریة وثقافیة 
  مكانة كبیرة تمتلك إفریقیا مقومات تتمثل في الموارد والثروات الطبیعیة جعلتها تحتل

فأصبحت إفریقیا تشكل حلبة منافسة دولیة على ما تمتلكه من ، بالنسبة للسیاسات العالمیة
مقومات، حیث تستطیع إفریقیا اإلفادة من مشاریع الصین العالمیة في تحقیق تنمیتها 
 االقتصادیة من خالل االنضمام إلى البنك اآلسیوي لالستثمار في البنیة التحتیة الذي أنشأته

والذي سیمنح الصین مستقبال مكانة كبیرة في مجالي التنمیة  2014الصین في أكتوبر 
واإلدارة المالیة على المستوى العالمي، ویفتح الطریق أمامها إلعادة تشكیل النظام المالي 
العالمي، وسیمكن هذا االنضمام إفریقیا من اإلفادة من برامجه في تطویر اقتصاداتها المحلیة 

  .2ل أوسع أمامهاوفتح مجا
  لقد أضحت الصین تقدم نفسها ألفریقیا كبدیل للنموذج الـغـربـي مـن خـالل نـمـوذج

اقـتـصـادي یستند إلـى مـبـدأ االستثمار والـتـجـارة والمساعدات المالیة، وتقدیم القروض المیسرة 
سالیب من دون شروط سیاسیة، على عكس السیاسات الغربیة التي ما زالت تعتمد على األ

االستعماریة القدیمة لحمایة مصالحها اإلستراتیجیة في كثیر من الدول األفریقیة، كالتدخالت 
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العسكریة، التي كان آخرها التدخل الفرنسي بمالي، وأفریقیا الوسطى، وتدخل حلف الناتو 
وهو  بلیبیا، وما أسفر عنه من انقسامات داخل المجتمع اللیبي ال تزال تبعاتها مستمرة حالیا،

ن تطور  ما یعني محدودیة تأثیر الصین في األوضاع السیاسیة واألمنیة األفریقیة، وإ
في تقویة وضعها ویع خیارات الحكومات األفریقیة، العالقات بین الصین وأفریقیا أسهم في تن

في المفاوضات مع شركائها التقلیدیین، بید أنه رغم االختالفات بین نهج الصین في التعامل 
یقیا ونظیره الغربي، فال بد من أن تشهد العالقات بین الطرفین بعض مشاكل العالقات مع أفر 

بین الغرب وأفریقیا، ویتمثل الخطر الذي یواجه البلدان األفریقیة في هذا اإلطار بأن یقتصر 
دورهـا على مجرد تزوید الصین بالسلع األولیة، وعـدم استطاعتها، ألسباب مختلفة، تتضمن 

یة غیر مواتیة، والمنافسة الدولیة، والفساد الداخلي وغیاب اإلرادة السیاسیة شروطا تجار 
والتحرك أبعد من هـذا ورفـع نموها االقتصادي من خـالل تنویع األنشطة االقتصادیة، 
فالصادرات الصناعیة الصینیة أدت إلى وقف التصنیع في بعض البلدان والسیما في مجال 

وجه الصین إلى بناء قواعد عسكریة بأفریقیا، وما سیكون له النسیج، لكن األخطر من ذلك ت
من انعكاسات على األوضاع األمنیة بالقارة األفریقیة مستقبـال في ظل تزاید نفوذها 

  .1االقتصادي بهذه القارة، واختراقه مصالح القوى الغربیة هناك
  القوى الكبرى ان تزاید حدة التنافس الدولي في افریقیا التیتواجهها الصین من قبل

كالوالیات المتحدة واالتحاد االوروبي دفعها الى توطید عالقاتها اكثر مع افریقیا وذلك من 
خالل االستثمارات وفتح اسواقها لتصریف منتجاتها الصناعیة والحصول على موارد الطاقة 

عى الى لتصبح بذلك الشریك التجاري االول بالقارة االفریقیة، فاستراتیجیة االخیرة انما تس
  . تاكید نفوذها كقوة عالمیة تتحدى القوى الغربیة الكبرى

  من اهداف السیاسة الخارجیة الصینیة في افریقیا تامین مصادر النفط والبحث عن السوق
واالستفادة من الدعم الدبلوماسي للدول االفریقیة في عدة محافل دولیة لتصبح بذلك احد 

                                                             
 .124لحسن الحسناوي، مرجع سابق، ص  1

 



ما دفع الصین الى توجیه سیاستها الخارجیة نحو القارة اقطاب النظام المتعدد االقطاب، وهذا 
 . االفریقیة باعتبار االخیرة اهم مناطق نفوذ الدول الغربیة
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