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مرتكزات السياسة الخارجية للصين
في أفريقيا

تهــدف هــذه الدراســة إلــى مواكبة الجــدل الدائر فــي الدراســات واألبحاث المهتمة باألســباب
الكامنــة وراء تزايــد النفــوذ الصيني في أفريقيا ،ونجاح السياســة الخارجية للعمالق اآلســيوي
الصاعــد فــي القارة الغنية بالثروات .ووجدت الدراســة أنه على الرغم مــن التقدم الكبير على
فإن السياســة الخارجية مــا زالت بعيدة في
المســتوى الجيو-اقتصــادي فــي القارة األفريقيةّ ،
جعــل الصيــن الالعــب الذي لــه الكلمة العليا في الســاحة األفريقية بشــأن الثأثير السياســي
فــي األنظمــة السياســية األفريقية .أما الــدول األفريقية فعليهــا أن تواجه التحديــات العالمية
وتأخذ على عاتقها مهمة اإلصالح السياسي واالقتصادي من خالل تبني منظور جامع لألمن
وتحمل المســؤولية التاريخية للدفاع عن اســتقاللها وكرامتها بما يحقق لها شعار
والتنمية،
ّ
جميعــا.
"أفريقيــا لألفريقييــن" ويجعــل ثــروات القــارة الغنيــة ومواردهــا تعــود بالنفــع عليهــم
ً
*

أكادميي مغريب متخصص يف العلوم السياس ّية.
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مقدمة
تزايدت أهمية حضور الصني يف القارة األفريقية ،حتى صارت الرشيك
التجاري الثاين لدول القارة مع نهاية عام  .2010فمنذ وصول الرئيس
الصيني السابق هو جينتاو إىل السلطة عام  ،2003تسارعت وترية
الحضور الصيني املكثف يف أفريقيا ،ليتفاجأ العامل يف ترشين الثاين/
نوفمرب  2006بانعقاد قمة صينية  -أفريقية يف بكني ،حرضها 48
زعيم أفريق ًيا؛ ولتكون مبنزلة اإلعالن املبارش ملا بات يعرف بالظاهرة
ً
الصينية يف أفريقيا ،وتصبح من أهم املوضوعات الدراسية للخرباء
والباحثني ال سيام يف الدول الغربية ،كام شكلت النقطة األهم يف
جدول أعامل رجال السياسة والدبلوماسية يف عدد من عواصم العامل.

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

جسدت الصني الشعبية هذه السياسة عىل مستوى املامرسة
وقد ّ
السياسية ،فق ّدمت الدعم للحركات التحررية ،مثل حركة
"يونيتا" UNITAبأنغوال ،وكانت الدولة األوىل من غري البلدان
العربية التي اعرتفت بالحكومة الجزائرية املؤقتة عام  ،1958كام
قامت ببناء أطول خط للسكك الحديدية ربط بني العاصمتني الزامبية
والتنزانية(((.

تهدف هذه الدراسة إىل مواكبة الجدل الدائر يف الدراسات واألبحاث
املهتمة باألسباب الكامنة وراء تزايد النفوذ الصيني يف أفريقيا ،ونجاح
السياسة الخارجية للعمالق اآلسيوي الصاعد يف القارة الغنية بالرثوات.
كام تهدف إىل عرض هذا املوضوع أمام صانعي القرار السيايس وميكن القول إ ّن مرحلة جديدة يف سياسة الصني الخارجية بدأت بعد
والدبلومايس يف دول املغرب العريب ،بهدف التنبه لهذا الالعب املهم وفاة الزعيم ماو تيس تونغ ووصول دينغ هسياو بينغ إىل السلطة
يف الساحتني اإلقليمية والدولية.
عام  ،1978وما أحدثه هذا الزعيم من قفزة نوعية يف السياستني
فإذا كانت السياسات الخارجية لدول املغرب العريب تتميز بكونها الداخلية والخارجية الصينية؛ إذ شكل نهجه االقتصادي املستند
سمه "اشرتاكية السوق" إىل
تتحرك يف إطار جغرايف محدود يتمثل يف عالقاتها مع الدول األوروبية إىل فلسفة االنفتاح الخارجي  -أو ما ّ
عب عنها عامل الجيوبوليتيك
والواليات املتحدة األمريكية ،فهذا مل يعد كافيًا لتحقيق املصالح جانب نظرية "العوامل الثالثة" ،أو كام ّ
الحيوية لتلك الدول ،بل يتعني عليها اليوم تكييف سياساتها وسلم الفرنيس يفيس الكوست بـ "الرأساملية الفريدة"؛ أي اقتصاد رأساميل
أولوياتها بشكل مستمر ليتوافق مع التحوالت التي فرضتها املتغريات بقيادة شيوعية  -اإلطار املو ِّجه يف عملية البناء اإلسرتاتيجي للسياسة
توسع جغرافية املصالح .الخارجية ،بهدف إيجاد دور أسايس للصني يف ميزان تفاعالت القوى
السياسية واالقتصادية يف العامل ،وليتامىش مع ّ
العاملية.
وتحاول الدراسة اإلجابة عن السؤالني التاليني :ما هي مرتكزات
السياسة الخارجية للصني يف أفريقيا؟ وكيف استطاعت الصني النجاح وبحسب الباحث الفرنيس فالريي باون يف مركز تيو سيديد بجامعة
باريس ،فقد بنيت إسرتاتيجية القيادة الصينية عىل العمل لبناء
يف تقديم نفسها كحليف للبلدان األفريقية وكنموذج للتنمية؟
اقتصاد قوي ،وهنا برزت الرغبة الصينية يف البحث عن دعائم هذا
إ ّن االهتامم الصيني بأفريقيا ليس حديث العهد ،لكون العالقة الصينية  -االقتصاد واملتمثلة يف قطاع الطاقة واملواد األولية إىل جانب البحث
األفريقية قدمية وترجع بدايتها إىل الخمسينيات من القرن املايض؛ فمنذ العلمي من خالل إنشاء الجامعات واملدارس العليا(((.
مؤمتر باندونغ بأندونيسيا للدول األفرو-آسيوية عام  ،1955الذي عقد
وإذا نظرنا إىل التحليالت والدراسات اإلسرتاتيجية املرتبطة باملكانة
يف ظل املناخ التحرري للبلدان اآلسيوية واألفريقية من نري االستعامر ،التي تحتلها أفريقيا يف ساحة التنافس والرصاع الجيوسيايس للقوى
تعب عن مكانة أفريقيا يف سياستها
بدأت جمهورية الصني الشعبية ِّ
الخارجية ،ويرجع ذلك لاللتقاء املوضوعي للصني بعد الثورة الشيوعية 1 François la Fargue, “La chine une puissance Africaine,” Perspectives
chinoises, no. 90 (Juillet – Août 2005), p. 2.
مع حركات التحرر األفريقية يف مواجهة اإلمربيالية من جهة ،وتقديم
2 Valérie Paone, “L’influence de la chine en Afrique, une Alternative au
الصني نفسها كدولة نامية تختلف من حيث التوجهات واألهداف مع
poste colonialisme?” Afrique Contemporaine, p. 319, at: http://www.afri-ct.
رشيكها األيديولوجي االتحاد السوفيتي سابقًا من جهة ثانية.
org/IMG/pdf/20_Paone.pdf
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الدولية ،ميكن للباحث االستعانة بنامذج جديدة للعلوم االجتامعية كل هذه املعطيات واملتغريات التي أرشنا إليها ستشكل اإلطار
بهدف التفسري؛ كالجغرافيا االقتصادية والجغرافيا السياسية وتحديد املوضوعي واملنهجي للدراسة ،والتي تتكون من ثالثة محاور رئيسة،
املواقع .كام يتعني يف هذا السياق النظر إىل دور أفريقيا يف الفضاء باإلضافة إىل الخامتة.
العاملي؛ أي يف االقتصاد والدبلوماسية والتوازنات الجيوسياسية يف
العامل؛ فالقارة تشكل خزانًا كب ًريا للمواد الخام ومنها النفط والغاز(((،
والصني تستهلك
حسب إحصاءات عام  2010نسبة  %30من اإلنتاج الشراكة االقتصادية
(((
األفريقي من النفط  ،كام أ ّن أفريقيا تشكل سوقًا واعدة للتسويق،
فهي تضم نحو مليار نسمة ،ومن املتوقع أن تصل إىل حوايل  1.4مليار وهيمنة الطاقة
نسمة بحلول .(((2030
جاءت العودة الصينية إىل أفريقيا يف إطار النظرة اإلسرتاتيحية للقيادة
وإذا استندنا إىل الدراسات الجيوسياسية ،فإ ّن أفريقيا كانت حارضة
يف كتابات الجيل األول يف هذا الحقل العلمي مع الربيطاين هالفورد
ماكيندر يف إطار نظرية "الجزيرة العاملية" التي تتكون من القارات
الثالثة (أفريقيا وأوروبا وآسيا) .أما األمرييك نيكوالس سبيكامن فقد
نظر إىل أفريقيا وأسرتاليا كقارتني ساحليتني؛ إذ تتصل أفريقيا بالسواحل
الجنوبية الغربية ألوراسيا عن طريق البحر األبيض املتوسط((( .أما
الصني ،فهي يف طريقها إىل أن تصبح مركز العامل الجديد ليس اقتصاديًا
(((
وحسب ،ولكن سياس ًيا وإسرتاتيج ًيا أيضً ا.
وبالنظر إىل متغريات دراسة قوة الدول يف النظام السيايس للعالقات
الدولية للقرن الحايل الذي تزداد فيه العالقات املتبادلة ،سيجري قياس
قوة أي دولة بناء عىل ثقلها النوعي يف ساحة التأثري الدولية ،فقيمة
الدولة الحقيقية ليس يف قوتها الفعلية داخل محيطها وحسب ،بل
أيضً ا يف التأثري االقتصادي والسيايس ،إضافة للتأثري الدبلومايس والثقايف
خارجيًا.

وعند النظر إىل التحوالت الجديدة يف االقتصاد السيايس الدويل،
وتوزيع املوارد الجيو-اقتصادية يف املناطق الجغرافية ،نجد املفكر
اإلسرتاتيجي ومنظّر السياسة الخارجية الرتكية ،وزير الخارجية الحايل
أحمد داود أوغلو ،يقول "إ ّن القرن الواحد والعرشين مرشح ألن يكون
قرنًا آسيويًا يف بدايته ،وأفريق ًيا يف نهايته"(((.
3 François la Fargue, “États-Unis, Inde, chine: Rivalité pétrolières en
Afrique,” Afrique Contemporaine, no. 216 (2005).
4 Djibril Diop, La ruée des chinois vers l’Afrique: entre amour et désamour
(Québec: université de montérial, 2010).
 5هارون باه" ،دول غرب أفريقيا يف ميزان الجيوبوليتيك" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات
املع ّمقة ،كلية الحقوق يف سال باملغرب ،2008-2007 ،ص .42
 6املرجع نفسه ،ص .12
7 Yves la Coste, “La chine change l’ordre du monde,” Hérodote, no. 125
(second trimestre 2007).
 8أحمد داود أوغلو ،العمق االسرتاتيجي :موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية ،ترجمة
محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل (بريوت/الدوحة :الدار العربية للعلوم نارشون – مركز

الصينية يف التعامل مع الخارج ،والتي بدأت منذ التسعينيات من
القرن املايض ،كمرحلة ثالثة يف مسلسل اإلصالحات؛ إذ ربطت بني
التنمية الداخلية واالنفتاح الخارجي واالنخراط يف االقتصاد العاملي.
فقد سعت القيادة الصينية خالل هذه املرحلة إىل االنضامم للمنظامت
الدولية االقتصادية ،فدخلت يف منظمة التجارة العاملية عام 2001؛
بهدف تدعيم تجارتها الخارجية وتوفري حاجاتها من الطاقة(((.

هذه النظرة اإلسرتاتيجية محكومة مبتغريات البنية الدولية من ناحية،
وباألولويات امللحة يف السياسة الخارجية الصينية من ناحية أخرى.
فبكني تطرح منوذ ًجا للرشاكة وفق شعار "املشاركة يف الحصول عىل
املكاسب" (ربح – ربح  ،)win–winوهو معارض بشكل مبارش
للنموذجني الغريب والياباين.
فعال وبراغامت ًيا
فالصني حسب فالريي نييك تقدم منوذ ًجا للتنمية يعد ً
ومخصصا حسب املقاس للبلدان األفريقية ،وقوامه الفصل بني األهداف
ً
االقتصادية واإلصالح السيايس؛ فهي التي مل تعرف الدميقراطية حسب
الفهم الغريب ،نجحت يف صناعة مجتمع أخرج ماليني الصينيني من
الفقر املدقع ،وهو ما شكّل عامل جذب ورغبة للنخبة األفريقية يف
التعامل مع هذا النموذج( .((1وعىل الرغم من سلوك الصني ملسار
التحول إىل قوة كربى ،فام زالت تعترب نفسها زعيمة الدول النامية،
فهي تقول دامئًا يف طرحها اإلسرتاتيجي للرشاكة مع القارة :إ ّن أفريقيا
هي القارة التي تضم أكرب عدد من البلدان النامية ،وإ ّن الصني هي
أكرب بلدان العامل النامية عىل اإلطالق(.((1
الجزيرة للدراسات ،)2010 ،ص .244
9 Thierry Sanjuan, “comprendre la chine contemporaine par les mots des
science sociales,” Hérodote, no. 125 (second trimestre 2007), pp. 7- 8.
10 Valérie Niquet, “la stratégie Africaine de la chine, pékin et de reteur en
Afrique,” Politique étrangère, no. 2 (2006), p. 364 .
11 He Wenping, “The Balancing Act of China’s Africa Policy,” China
Security, vol. 3, no. 3 (Summer 2007), p. 27.
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وقد نرشت الحكومة الصينية ألول مرة يف كانون الثاين /يناير ،2006
فست فيه سياستها يف أفريقيا .وقد
تقري ًرا يسمى "الكتاب األبيض"؛ ّ
ش ّدد التقرير عىل مسألة "أ ّن الصني تسعى إلقامة نوع من الرشاكة
اإلسرتاتيجية مع القارة ،قامئة عىل املساواة السياسية والثقة املتبادلة
والتعاون االقتصادي والتبادل الثقايف انسجا ًما مع شعار ربح – ربح"(.((1
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هذا"( .((1أما وزير الخارجية الصيني السابق زهو وين زهونع فقد
كان أكرث وضو ًحا عندما قال "إ ّن التعامل مع أفريقيا يتعلق بالجوانب
العملية وليس حقوق اإلنسان؛ فالتجارة تجارة ،وإ ّن بكني ال تتدخل
يف الشؤون الداخلية ،فهي تحاول الفصل بني التجارة والسياسة"(.((1

وقد وجد القادة األفارقة يف االستثامرات واملساعدات الصينية الفرصة
ومن أهم املبادئ واألهداف التي جاءت بها الوثيقة انسجا ًما مع االقتصادية للتنمية وبناء البنية التحتية ،التي تخلت عنها املؤسسات
شعارها املتعلق بالعالقة الصينية  -األفريقية ،ويف ما يتعلق بأهمية املالية الدولية ،عرب وضعها لــروط متعلقة بسياسة الحكامة
الرشاكة االقتصادية ،التأكيد عىل(:((1
والشفافية الدولية وقيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،والتي ال تجد
القبول عند بعض القادة األفارقة الذين يرون فيها مجرد تربيرات
عب عن
الستغالل القارة ،أو ال تدخل ضمن األولويات السياسية ،كام ّ
ذلك مستشار الرئيس الكونغويل سريج موبويل؛ إذ قال" :الصينيون
قيم بال أثر" ،ويضيف
عرضوا علينا أشياء واقعية ،والغربيون عرضوا ً
"ما معنى الشفافية والحكامة ألشخاص ال ميلكون الكهرباء وليس
لديهم نقل ،الدميقراطية ال تطعم"(.((1

املنفعة املتبادلة واالزدهار املشرتك من خالل التأييد والدعم الصيني
للدول األفريقية يف مجال التنمية االقتصادية ،وإقامة تعاون متنوع
األشكال يف مجاالت االقتصاد والتجارة والتنمية االجتامعية ،باإلضافة
إىل تعزيز التنمية املشرتكة.
التعلّم املشرتك والسعي لتحقيق التنمية املشرتكة من خالل االستفادة
من بعضهام البعض يف خربات اإلدارة والتنمية ،وتعزيز التبادل
والتعاون يف مجاالت العلوم والتعليم والثقافة والصحة ،ودعم الصني
للدول األفريقية يف بناء قدراتها ،والعمل عىل استكشاف طرق التنمية
املستدامة.
فاألولية بالنسبة إىل الرشاكة الجديدة تتمثل يف الحقوق االقتصادية
عب عنه العديد من القادة واملسؤولني
واالجتامعية ،وهذا ما قد ّ
الصينيني واألفارقة؛ ففي ترصيح ملديرة قسم الدراسات األفريقية يف
األكادميية الصينية للدراسات االجتامعية يف بكني ،هي ويننغ بني،
قالت "نحن يف الصني ال نؤمن بأ ّن حقوق اإلنسان يجب أن تسمو عىل
السيادة  ...لنا رأينا املختلف يف هذا األمر وتشاطرنا الدول األفريقية
12 Jean-Raphaël Chaponnière, “L’aide chinoise à l’Afrique: origines,
modalités et enjeux,” L’économie politique, no. 38 (Avril 2008), p. 11.
 13حمدي عبد الرحمن حسن" ،العالقة الصينية األفريقية :رشاكة أم هيمنة؟" كراسات
إسرتاتيجية ،العدد ( 172القاهرة :شباط /فرباير .)2007

فحسب هذا الفهم ،هناك حاجة متبادلة للطرفني؛ فاالقتصاد الصيني
الذي ينمو مبعدالت متسارعة بات يف حاجة متزايدة ملوارد الطاقة
واملعادن واملواد الخام ،وهو ما يجده يف قارة تضم احتياطات مهمة
من الطاقة العاملية (نحو  %9.4من النفط ،و %8من الغاز الطبيعي).
فالنفط األفريقي يشكل  %60من واردات الصني من القارة ،فهي
تستورد  %60من إنتاج السودان و ُربع إنتاج أنغوال ،كام أ ّن الصني
تسعى إليجاد موقع متميز يف خليج غينيا (نيجرييا ،أنغوال ،غينيا
االستوائية ،الغابون ،الكامريون) الغني بالنفط( ،((1إضافة إىل أ ّن
أفريقيا هي القارة األغنى باحتياطات املعادن املختلفة يف العامل (%80
من البالتني ،ونحو  %40من األملاس ،و %20من الذهب ،و %20من
الكوبالت) ،وهي التي متتلك ثروة زراعية وحيوانية وسمكية ضخمة.
وتحتاج الصني أيضً ا إىل أفريقيا بوصفها سوقًا ملنتجاتها ،استنا ًدا إىل
أ ّن االقتصاد الصيني هو باألساس اقتصاد موجه للتصدير ويحتاج إىل
أسواق واسعة وكبرية لتسويق منتجاته املتنوعة(.((1
 14أيان تايلور" ،دبلوماسية الصني النفطية يف أفريقيا" ،دراسات عاملية ،العدد( 63أبوظبي:
 ،)2007ص .10
 15بدر حسن الشافعي" ،االهتامم الصيني بأفريقيا :األسباب  ..اآلليات  ..التحديات" ،آفاق
أفريقية ،العدد ( 30القاهرة.)2009 :
16 Serge Michel et Michel Beuret, La China Afrique pékin à la conquête du
continent noir (Paris: Bernard Grasset, 2008), p. 13.
17 Niquet, pp. 367-368
 18إسامعيل خريت" ،التعاون الصيني األفريقي :مرحلة االزدهار وجني الثامر" ،آفاق
أفريقية ،العدد ( 30القاهرة.)2009 :
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الجدول ()1
الرشكاء التجاريون الخمسة األوائل للصني يف أفريقيا حسب الصادرات والواردات لعام 2010
		

املصدر:

%

الواردات

%

الصادرات
جنوب أفريقيا

20

أنغوال

33

مرص

12

جنوب أفريقيا

19

نيجرييا

10

السودان

13

الجزائر

7

جمهورية الكونغو

8

املغرب

6

غينيا االستوائية

6

Raphael Kaplinsky et Masuma Farooki, La coopération de l’Afrique avec les partenaires de développement nouveaux et émergents: option pour
le dévelopement de l’Afrique (New York: Rapport, réalisé pour bureau du coseiller spécial pour l’Afrique en Nation Unies, 2010), p. 51.

إ ّن حجم التبادل التجاري مع أفريقيا بلغ  114.8مليار دوالر بنسبة
زيادة بلغت  .((2(%43.5هذه األرقام واملؤرشات جعلت من موضوع
العالقة الصينية  -األفريقية يتصدر اهتامم الصحف الغربية وتحليالت
علامء االقتصاد والعالقات الدولية ،وال سيام بعد أن تجاوزت الصني
فرنسا كقوة ذات نفوذ كبري يف أفريقيا واحتلت املرتبة الثانية كرشيك
تجاري بعد الواليات املتحدة األمريكية مع القارة(.((2

أما أفريقيا ،فتحتاج إىل األمــوال واالستثامرات ونقل الخربات
والتكنولوجيا؛ ملساعدتها يف التنمية وإخراج املاليني من سكانها من
براثن الفقر ،وهو ما وجدته لدى الصينيني الذين يفاخرون برقم
قيايس يف حجم االحتياطي النقدي األجنبي ،البالغ  3.0447تريليونات
دوالر يف نهاية آذار /مارس  ،2011وفق ما أعلنه بنك الشعب الصيني
(البنك املركزي)( ،((1وبخاصة بعد تخيل القوى االستعامرية السابقة
واملؤسسات املالية وانسحابها من أفريقيا ،نتيجة تراجع سياسة هذا التطور الكبري يف حجم التجارة جعل بكني تصبح الرشيك التجاري
االستقطاب الغربية السوفيتية أثناء عقود الحرب الباردة(.((2
للعديد من البلدان األفريقية( ،((2وهذا ما يوضحه الجدول (.)1
ً
أول :التجارة البينية
تضاعفت املبادالت التجارية بني الصني وأفريقيا  50مرة منذ عام
 1980وحتى عام 2005؛ إذ ناهزت نحو  40مليار دوالر ،ومثلت نسبة
 %2.5من حجم التجارة الخارجية للصني .انطلق هذا االرتفاع بشكل
كبري بعد انعقاد املنتدى األول للتعاون الصيني  -األفريقي ببكني يف
عام 2000؛ ففي الفرتة  2006-2001ارتفع حجم التبادل التجاري
بني الرشيكني بنسبة  ،%80نظ ًرا للطلب املرتفع للصني عىل النفط
واملواد األولية خاصة املعادن والقطن( .((2ويف عام  ،2010قالت بكني
19 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B75DEE23-0E33-40DB-BF97B1BD464C897D.htm
20 Marc Aicardi de Saint–Paul, “Les Relation Taiwan–Afrique: Entre
continuité et rupture,” Géostratégique no. 25, p. 267, at: http://www.youscribe.
com/catalogue/presentations/les-relations-taiwan-afrique-entre-continuiteet-rupture-marc-379198
”21 Jiang ye Wang et Abdoulay bio Tchané, “Afrique – Chine des liens,
Finance et Développement (mars 2008), p. 114.

ثان ًيا :االستثامرات
أمام الفرص االستثامرية التي تتوافر يف أفريقيا ،ر ّجح البنك الدويل
عام  2011أن تدفع األجور املتزايدة للعاملة يف الصني رشكات
اإلنتاج الصناعي الخفيف الصينية إىل الذهاب إىل أفريقيا حاملة
معها ما بني  83إىل  85مليون فرصة عمل يف السنوات الثالث إىل
الخمس التالية .ومن جانبها قالت أوبيجال ازاكوسل ،نائبة رئيس
البنك الدويل يف أفريقيا" ،أ ّن النجاح االقتصادي للصني وحاجاته
املتزايدة للمواد األولية ساعد يف منو االقتصاد األفريقي"( .((2وكان
صندوق النقد الدويل ق ّدر نسبة منو االقتصاد األفريقي قبل األزمة
االقتصادية لعام  2008بـ  ،%6وهي النسبة األكرث ارتفا ًعا منذ نحو
22

25

جريدة أخبار اليوم املغربية ،العدد .2011/7/7 ،490
23 Michel et Beuret, p. 13.
24 La Fargue, “La chine une puissance Africaine,” p. 7.
جريدة أخبار اليوم.
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 30عا ًما؛ إذ أرجع هذه النسبة للديناميكية التي وفرتها االستثامرات
الصينية القتصاد القارة(.((2
واملالحظ أ ّن بكني تركز استثامراتها ومساعداتها عىل الدول الغنية
بالرثوات ،وبخاصة النفط واملعادن ،وهذه أهم االتفاقيات النفطية
التي أبرمتها الرشكات الصينية مع تلك الدول للفرتة :((2(2008–2002
 :2002وقعت رشكة النفط والغاز الصينية  SINOPECعق ًدا بقيمة
 525مليون دوالر لتطوير حقول زار زاتني يف الجزائر.

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

 :2006حصلت الصني عىل صفقة بقيمة أربعة مليارات دوالر
للحصول عىل تراخيص حفر وتنقيب يف نيجرييا.
 :2006حصلت رشكة النفط والغاز الصينية عىل  %40من حقول النفط
يف املنطقة رقم  18الغنية يف أنغوال ،بعد موافقتها عىل منح الحكومة
األنغولية عالوة توقيع بقيمة  1.1مليار دوالر ،وذلك إضافة إىل إجاميل
قيمة االستثامر املعلن عنه والتي تزيد عىل  1.4مليار دوالر.
 :2006وقعت الرشكات الصينية عىل عقود للتنقيب عن النفط
واستغالله يف الكونغو برازفيل ،كام أنها بدأت اسكتشاف النفط يف
شامل ناميبيا.

 :2003قامت رشكة النفط الوطنية الصينية  CNPCبرشاء عدد من
مصايف النفط الجزائرية بقيمة  350مليون دوالر ،كام وقعت عىل
 :2008بدأت رشكة نفط صينية بأعامل التنقيب يف غرب أثيوبيا ،كام
صفقة تقوم مبقتضاها بأعامل التنقيب عن النفط يف منطقتني مهمتني.
تحاول الرشكات الصينية تأسيس رشاكة من أجل استغالل احتياطات
 :2003قامت رشكة برتوتشاينا  PetroChinaبتوقيع عقد مع رشكة النفط يف جزيرة مدغشقر.
هيدروجني كاربايد  Hydrogen Carbideالجزائرية لتطوير بعض
 :2008عقدت رشكة النفط الوطنية الصينية اتفاقًا مع حكومة النيجر
حقول النفط وإنشاء مصفاة لتكريره.
الستغالل حقول نفطية يف منطقة أغادم ،وبناء  2000كيلومرت من
 :2004وقعت رشكة توتال غابون  Total Gabonعق ًدا مع رشكة أنابيب النفط.
النفط والغاز الصينية تحصل الصني مبقتضاه عىل النفط الغابوين.
ويقول مسؤولو املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية إ ّن حجم
 :2005منحت الصني الحكومة األنغولية قرضً ا بقيمة ملياري دوالر االستثامرات الصينية يف الواقع أكرث بكثري مام ترصح به السلطات
مقابل الحصول عىل صفقات نفطية ،وقد أضافت الصني مليا ًرا ثالثًا واملؤسسات الحكومية الصينية ،عىل الرغم من الضغوط واملطالب
يف آذار /مارس . 2006
التي تتعرض لها الصني للكشف عن سياساتها وبرامجها وخططها
 :2005وقعت رشكة برتوتشاينا عق ًدا بقيمة  800مليون دوالر مع االقتصادية والسياسية يف أفريقيا(.((2
رشكة البرتول الوطنية النيجريية مقابل الحصول عىل النفط الخام
مبعدل  30ألف برميل يوم ًيا تص َّدر إىل الصني.

 :2006وافقت املؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري CNOOC
عىل رشاء  %45من حقوق استغالل حقول النفط والغاز الطبيعي
النيجريية بقيمة  2.7مليار دوالر.
 :2006أُعلن عن صفقة للتنقيب عن النفط يف كينيا بحيث يجري
السامح للمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري بالتنقيب يف ست
مناطق تغطي مساحة  44500ميل مربع شاميل البالد وجنوبها.
26 Evaluation des engagements de la chine en Afrique dans le cadre du
FOCAC et cartographie de perspectives (Centre d’études chinoises, Université
de Stellenbosch, 2010), p. 228, at: http://www.ccs.org.za/wp-content/
uploads/2010/03/FRENCH-Evaluating-Chinas-FOCAC-commitments-toAfrica-2010.pdf
 27عبد الرحمن؛ وانظر أيضً ا تايلور ،ص 17-16؛ وكذلك:
Tanguy Strye de Swilande, Offensive Chinoise en Afrique (Louvain: université
catholique de louvain, Avril 2009), p. 16.

وكدليل عىل الرشاكة ذات النفع املتبادل ،كرد عىل بعض االنتقادات
املوجهة لبكني بتوجيه االستثامرات إىل دول غنية بالرثوات ،وتشجيعها
عىل الفساد االقتصادي والسيايس مع حكومات مثل أنغوال والسودان
وزميبابوي وهي الدول املقربة من بكني ،تق ِّدم الصني إحصاءات
لحجم املشاريع التي أنجزتها للنهوض بالبنية التحتية سواء بشكل
مبارش كاستثامرات أو عن طريق منحها لقروض بفائدة منخفضة
دول أخرى فقرية نسبيًا
وملدة طويلة األجل ،لتشمل هذه املساعدات ً
من حيث الرثوات ،عرب إعفائها من الديون أو منح منتجاتها التجارية
امتيازات جمركية وفق قانون "صفر تعريفة"(.((2
ففي إحصاءات عام  ،2007قالت بكني إ ّن بنك الصادرات والواردات
الحكومي الصيني  EXIMق ّدم  12مليار دوالر لتنمية قطاع البنية

 28رضا محمد هالل" ،العالقات الصينية بالدول النامية :املنطلقات واألبعاد" ،السياسة
الدولية ،العدد ( 173القاهرة :متوز /يوليو  ،)2008ص .133
29 Wenping, p. 24.

دراسات وأوراق تحليليّة
مرتكزات السياسة الخارجية للصين في أفريقيا

التحتية يف أفريقيا( .((3ووقعت الصني  48اتفاقية لتقديم مساعدات
لـ  22بل ًدا أفريقيًا ابتدا ًء من عام  2007حتى عام  ،2009كام أ ّن
عام  2009عرف نسبة زيادة يف املساعدات بلغت %200؛ فبكني عىل
الرغم من األزمة املالية التي هزت العامل عام  ،2008ما فتئت تؤكد
التزامها مبواصلة أجندتها االستثامرية ومساعدة القارة؛ فخالل انعقاد
قمة العرشين  G20يف لندن عام  ،2009رصح الرئيس الصيني السابق
قائل" :إ ّن بالده ستحافظ عىل مستوى استثامراتها ومساعداتها للقارة
ً
(((3
بل إنها ستتضاعف" .

111
وقد أشار فالريي نييك إىل أ ّن الصني تتعامل يف عالقاتها األفريقية
بصفتها دولة قائدة للدول النامية إىل جانب كونها قوى موازنة يف
التفاعالت الدولية ،ويشري هنا إىل وقوف الصني ضد قرار مجلس األمن
رقم  1547املتعلق بالسودان عام  ،2004كام أنّها تستفيد من أصوات
الدول األفريقية ملناهضة املطالب الغربية للصني باحرتام حقوق
اإلنسان(.((3

إ ّن سياسة بكني األفريقية تعمل مببدأ "الدولة غري الحليفة يجب أن
تبقى صديقة" ،وهي إسرتاتيجية طويلة األمد إلزاحة القوى الكربى
عن املنافسة يف القارة وباقي مناطق العامل ،فقد ًميا قال املفكر
اإلسرتاتيجي الصيني صن تسو "ليس صحي ًحا أ ّن املعارك تكسب أو
تخرس لحظة املواجهة ،ففي حقيقة األمر تحسم املعارك فوزًا أو
خسارة قبل خوضها"(.((3

الرؤية السياسية المشتركة
ومحورية موضوع تايوان

ويذهب الباحث فرنسوا الفارج يف تفسريه للمصالح السياسية املتبادلة
إىل عدة اعتبارات(:((3

محورية املسألة التايوانية يف السياسة الخارجية للصني؛ فقد نجحت
فست الحكومة الصينية يف تقرير "الكتاب األبيض" السياسة الصينية الصني يف رصاعها مع حكومة تايوان يف متثيلها للصني الواحدة يف
ّ
يف أفريقيا؛ فقد ش ّدد هذا التقرير عىل مسألة كون الصني تسعى إلقامة مجلس األمن بفضل األصوات األفريقية عام .1971
نوع من الرشاكة اإلسرتاتيجية مع القارة ،قامئة عىل املساواة والثقة سحب معظم الدول األفريقية اعرتافها باستقالل تايوان عن الصني األم؛
املتبادلة عىل املستوى السيايس ،وهو ما ّ
عب عنه الرئيس السابق جيانغ فعىل الرغم من حضور العالقات االقتصادية األفريقية – التايوانية،
زميني يف رشحه للسياسة الخارجية يف أفريقيا
( ((3أثناء انعقاد "املنتدى فإ ّن التأثري السيايس لتايوان يف أفريقيا يكاد يكون معدو ًما.
األول للتعاون الصيني األفريقي" عام  2000؛ فالصني تدعم جهود
الدول األفريقية بشأن اختيار طبيعة النظام السيايس وأسلوب التنمية ال تشكل الصني ذلك اله ّم املزعج للقادة األفارقة ،والذي يطالب
الذي يتالءم مع الظروف الوطنية ،انسجا ًما مع املبادئ التي رفعتها باإلصالحات السياسية والدميقراطية والتزام حقوق اإلنسان كمقدمة
الصني يف عالقتها مع أفريقيا وعالقات الجنوب – الجنوب القامئة عىل للتعاون والدعم.
مبدأ "التنمية والسالم الدويل" ،وهذه سياسة تناقض سياسة الدول إىل جانب هذه االعتبارات ،هناك مسألة غاية يف األهمية بالنسبة إىل
الكربى القدمية والجديدة يف أفريقيا(.((3
املصالح الجيوسياسية للصني؛ فأفريقيا أصبحت ورقة مهمة تضاف إىل
األوراق املؤثرة التي بإمكان الصني استعاملها يف لعبة بناء التوازنات
 30 de Swilande, p. 20.اإلقليمية مع كل من اليابان والهند ،أو عىل مستوى التوازنات
31 Nola Nouck Lucien, “China’s Promises to Africa,” pp. 367-369, at: http://
 www.academicjournals.org/ajpsir/pdf/pdf2011/July/Lucien.pdfالدولية خاصة يف رصاعها مع الواليات املتحدة األمريكية ،نظ ًرا للموقع
 32حنان قنديل" ،الصني منوذج جديد للقوة الصاعدة" ،السياسة الدولية ،العدد  173اإلسرتاتيجي ألفريقيا الواقع يف جنوب أوروبا ،وثرواتها االقتصادية ،إىل
(القاهرة :متوز /يوليو  ،)2008ص .84

33 Niquet, p. 363.
34 Antoine Kernen, “Les stratégies chinoises en Afrique: du pétrole aux
bassines en plastique,” Politique africaine, no. 105 (Mars 2007).

35 Niquet, p. 363.
36 La Fargue, La chine une puissance Africaine, pp. 7-8.
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جانب القوة العددية التي تشغلها أفريقيا داخل املنظامت الدولية
الحكومية .كام أصبحت أفريقيا يف السنوات األخرية سوقًا مهم ًة
لتجارة السالح الصيني ,مام يتيح تجريب أسلحة تقليدية غري موافق
عليها من طرف الغرب .فقد أقامت الصني مصانع للسالح يف السودان
ومايل وزميبابوي ،وأرشفت عىل تدريب  15000جندي أفريقي يف
الفرتة  2010-2008يف إطار إسرتاتيجية بناء عمق عسكري لحامية
أمنها القومي( .((3ويف هذا السياق ،يأيت سعي الصني الحثيث لبناء
قوة بحرية متكنها من تأمني حامية تدفق النفط األفريقي والعريب
عرب املحيطات البعيدة عنها ،ففي عام  2009أعلنت القيادة الصينية
عزمها بناء قاعدة بحرية يف خليج عدن لحامية سفنها من القرصنة
الصومالية(.((3

تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

ولعل من أهم الدوافع املنطقية التي جعلتنا نهتم بدراسة األطر
التعبريية والتفسريية ملفهوم القوة الناعمة ،قدرة املفهوم عىل
املساعدة يف تفسري رس انجذاب البلدان األفريقية للنموذج التنموي
الصيني يف السنوات األخرية .فإىل أي حد ساهمت عنارص هذا املفهوم
يف تعميق تو ّجه القارة نحو الصني؟
تجدر اإلشارة أولً إىل أ ّن قوة الصني الناعمة ترضب بجذورها يف أعامق
التاريخ؛ إذ إنها ليست وليدة اللحظة ،فمنذ بدايات تجارة طريق
الحرير ،كانت الصني تعتمد يف بناء شبكة عالقاتها الخارجية عىل
بدل من الرصاع والسيطرة
كسب النفوذ من خالل التأثري واإلقناع ً
املبارشة ،ففي عهد اإلمرباطور تيش داي كانت البعثات الصينية تنطلق
إىل أنحاء العامل املعروف آنذاك كافة وهي تحمل معها الهدايا والسلع
التجارية(.((4

ويف الوقت الراهن ،تعمل بكني منذ عام  2004عىل إنشاء شبكة ملعهد
القوة الناعمة
كونفوشيوس يف أرجاء العامل لنرش اللغة والثقافة الصينية( .((4ويرى
في ظل النموذج الصيني
الكثري من الباحثني أ ّن استخدام الصني لقوتها الناعمة يف أفريقيا ،من
عندما تسلّم الرئيس السابق هو جينتاو السلطة يف عام  ،2003أكد خالل الرتكيز عىل األدوات الدبلوماسية والسوسيوثقافية ،سوف يدفع
يف خطابه املوجه للخارج أ ّن بالده ستواصل سياسة الصعود السلمي باتجاه الرشاكة اإلسرتاتيجية مع الدول األفريقية ،والتي تقوم عىل
التي رسمها مؤسس الصني الحديثة الزعيم دينغ هسياو بينغ واملسامة تبادل املصالح وتكافؤ األهداف والفرص(.((4
"التنمية السلمية" .وألجل دعم هذه السياسة وتقوية الحضور عىل ويف هذا اإلطار يرى جوشوا كورلندزيك يف مؤلفه الهجوم السحري:
الساحة الدولية ،عملت السلطات الصينية عىل االهتامم بالعنارص
تغي العامل ،وهو باحث زائر يف مؤسسة كارنيغي
القوة الناعمة الصينية ّ
االقتصادية والسوسيوثقافية والدبلوماسية بوصفها ركائز للقوة للسالم الدويل ،وعاش يف الصني كمراسل ملجلة اإليكونوميست ولعدد
الناعمة  ،Soft Powerوهو املفهوم الذي جاء به عامل السياسة
كبري من الدوريات األمريكية ،أ ّن الصعود الصيني يف أفريقيا اعتمد
األمرييك جوزيف ناي( .((3ويشري املفهوم إىل استخدام األدوات غري
عىل استخدام القوة الناعمة التي يصفها املؤلف بأنها دبلوماسية
العسكرية للرتويج لسياسات الدول وأفكارها يف محيطها الدويل؛ إذ
إنها متثل أحد جوانب الدبلوماسية التي تنطوي عىل جهود الحكومة الحوافز التجارية والتبادل الثقايف والتعليمي وتقديم الصني لنفسها
لتقديم ثقافتها الوطنية إىل الرأي العام األجنبي بهدف تحقيق فهم ورسم صورة قومية لها عىل أنها دولة نامية متثل منوذ ًجا للنجاح
االقتصادي يف العامل .وقد اتبعت الصني هذه السياسة يف جنوب رشق
أفضل ملثلها العليا ومؤسساتها الوطنية(.((4
آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا .ويشري املؤلف إىل أ ّن الصني عملت عىل
 37 Marie Bal et Laura Valentin, “La stratégie de puissance de la chine enاالستفادة من أخطاء السياسة األمريكية ،بد ًءا برد الفعل البطيء حيال
Afrique,” Étude réalisée par l’ESSEC (Juin 2008), p. 7, at: http://bdc.aege.fr/
وصول
 public/La_strategie_de_puissance_de_la_Chine_en_Afrique.pdfاألزمة املالية اآلسيوية لعام  1997يف عهد الرئيس بيل كلينتونً ،
 38محمد السيد سليم" ،واقع ومستقبل التحالفات يف آسيا" ،السياسة الدولية ،العدد  182إىل قرص نظر إدارة الرئيس جورج بوش االبن يف مواجهة اإلرهاب
(القاهرة :كانون الثاين /يناير  ،)2011ص .52
 39 Jean-pierre Cabestan, “La politique étrangère chinois: une chineبعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب  .2001ويؤكد عىل أ ّن الصني

sans ennemis n’est pas forcément une chine rassurante,” Hérodote, no. 125
(Décembre, second trimestre, 2007), p. 16.
 40حمدي عبد الرحمن" ،القوة الناعمة ومستقبل العالقات الصينية األفريقية" ،آفاق
أفريقية ،العدد ( 30القاهرة.)2009 :

41

املرجع نفسه.

43

عبد الرحمن" ،القوة الناعمة".

42 Cabestan, p. 16.
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رمبا تكون األمة األوىل منذ االتحاد السوفيتي التي استطاعت منافسة يف أفريقيا يف إطار دول عدم االنحياز ،ويحظى الطالب املرصيون
بالحصة األوىل يف املنح الدراسية بالقارة ،وأثيوبيا وهي مقر االتحاد
الواليات املتحدة عىل النفوذ الدويل(.((4
وترتكز أدوات القوة الناعمة الصينية يف أفريقيا عىل العنارص التالية :األفريقي وتضم ثاين أكرب سفارة صينية يف الخارج بعد الهند.
ويف الذكرى السنوية لتأسيس االتحاد األفريقي يف  25أيار /مايو ،2007
ً
أول :العنرص السوسيوثقايف
أعلنت بكني منح االتحاد  150مليون دوالر هدية لبناء مقر جديد،
إدراكًـــا منها ألهمية النخب يف التأثري االقتصادي والسيايس والذي جرى افتتاحه يف نهاية عام  .2011وبهذه املناسبة قال نائب
والسوسيوثقايف ،وعىل أمل كسب قيادات سياسية يف األمد املتوسط وزير التجارة الصيني السابق وانغ شاو" ،إ ّن الصني متثل عض ًوا رشف ًيا
والبعيد والتحكم فيها ،عىل غرار ما تفعله القوى الكربى ،اتجهت لالتحاد األفريقي" ،ورصح بأ ّن "الهدية مثرة للعالقة الصينية اإلثيوبية
الصني إىل تشجيع الطالب األفارقة عىل الدراسة والتكوين يف املعاهد واألفريقية"( .((4ويف عام  2004جرى تنظيم مهرجان "موعدكم ببكني"
والجامعات الصينية ،فحرصت عىل تأمني العديد من املنح التعليمية للشباب الصيني – األفريقي ،كام جرى تأسيس أول محطة دولية
لعدد كبري منهم ،إضافة إىل عقد ورش للعمل والتدريب املشرتك ،كام للراديو الصيني يف كينيا بداية شباط /فرباير .((4(2006
تم تضمني بنود يف تقرير "الكتاب األبيض" تحث عىل العمل عىل
تعميق العالقات الثقافية مع أفريقيا مبا فيها التعليم والصحة والعلوم ثان ًيا :دبلوماسية الزيارات الرفيعة املستوى
نركز يف هذه النقطة عىل فرتة نهاية التسعينيات من القرن العرشين
والتبادل الشعبي.
وخالل منتدى التعاون الصيني  -األفريقي الثالث ،الذي أقيم مبناسبة وبداية األلفية الجديدة ،والتي شهدت العودة القوية للصني للمرسح
مرور  50عاما عىل العالقات الصينية  -األفريقية عام  ،2006حني األفريقي؛ إذ متيزت بالنشاط الكثيف والفعال لدبلوماسية الزيارات
ً
ربطت بكني أوىل عالقاتها الدبلوماسية مع جمهورية مرص العربية الرفيعة املستوى .ففي أيار /مايو  1996قام الرئيس الصيني السابق
كأول دولة أفريقية يف عام  ،1956أُعلن عن برنامج جرى إعداده من جيانغ زميني واألمني العام للحزب الشيوعي الصيني ،بزيارة رسمية لستة
قبل القيادة الصينية لتدريب  15000اختصايص أفريقي ،إضافة إىل بلدان أفريقية؛ إذ رصح يف مقر منظمة الوحدة األفريقية آنذاك يف أديس
رفع املنح التعليمية للطالب األفارقة يف الصني من  2000إىل  4000أبابا "بأ ّن الرشاكة اإلسرتاتيجية الصينية األفريقية يف حاجة لعمل جديد
يف عام  .2009فالصني أصبحت البلد رقم واحد يف استقبال طالب لتعزيز عقود الصداقة األخوية وتكريسها بني الصني وأفريقيا"(.((4

الدراسات التقنية األفارقة( .((4كام قامت بافتتاح معاهد كونفوشيوس
لتعليم اللغة والثقافة الصينية ودراستهام يف العديد من الجامعات
األفريقية عىل غرار النموذج الفرنيس ،مع اختالف أ ّن األفارقة ال
يساهمون يف متويل الدراسة يف هذه املعاهد؛ فالحكومة الصينية
تتحمل وحدها املصاريف .افتتحت تلك املعاهد يف  10ترشين
الثاين /نوفمرب  2005يف كينيا التي تعد مقر فرع األمم املتحدة يف
أفريقيا ،ويف زميبابوي حليفة الصني ،وجنوب أفريقيا الدولة األكرب
من حيث حضور املجموعات الصينية ،ورواندا قلب منطقة البحريات
العظمى وجارة جمهورية الكونغو الدولة الغنية بالرثوات ،والكامريون وميكن القول إ ّن فرتة الرئيس هو جينتاو يف بداية عام  ،2003شكلت
املحاذية لخليج غينيا الغني بالنفط ،وجزر موريس التي تعد نسبة عالمة فارقة يف دينامية الدبلوماسية الصينية وبراعتها بوصفها أحد
الصينيني مقارنة مع عدد السكان األكرب فيها ،ومرص التي تضم ثاين املفاتيح املهمة يف بناء السياسة الخارجية؛ فقد كانت أول زيارة
أكرب معهد كونفوشيوس يف العامل وهي الحليف األول والقديم للصني
 44فتحي حسن عطوة" ،الصورة اإليجابية للصني بأفريقيا" ،آفاق أفريقية ،العدد 30
(القاهرة.)2009 :
45 Diop, p. 8.

46 Michel et Beuret, p. 53.
47 Mbaye Cisse, “L’affirmation d’une stratégie de puissance: la politique
africaine de la chine,” at: http://www.diploweb.com/forum/chine07102.htm
48 Bal et Valentin, p. 19.
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بشأن الثأثري السيايس يف األنظمة السياسية األفريقية؛ فعىل الرغم من
نجاحها الكبري يف امللف التايواين ،وبشكل نسبي يف املنظامت الدولية،
فهي ال ترقى يف تأثريها إىل مستوى القوى االستعامرية السابقة
وبخاصة بريطانيا وفرنسا ،أو مستوى الواليات املتحدة األمريكية.

له يف كانون الثاين /يناير  2004لكل من مرص والغابون والجزائر،
ويف نيسان /أبريل  2006قام مع فريقه الدبلومايس الثاليث املشكل
من رئيس الوزراء ون جياباو ووزير الخارجية يل تشاو شينغ بزيارة
تاريخية لبلدان القارة مبناسبة الذكرى الخمسينية للعالقة الدبلوماسية
الصينية – األفريقية والتي شملت خمسة عرش بل ًدا .كام عرفت فرتة
كانون الثاين /يناير – شباط /فرباير  2007جولة جديدة لدبلوماسية
الزيارات الرفيعة املستوى ،فقد زار الرئيس هو جينتاو عرشة بلدان
أفريقية إلعطاء حيوية للعالقة الصينية – األفريقية( .((4وتعد الصني
اليوم البلد األكرث حضو ًرا عىل املستوى الدبلومايس يف القارة ( 48سفارة
و 7قنصليات)( .((5ويف السنوات األخرية كانت أفريقيا الوجهة املفضلة
للمسؤولني الصينيني يف مختلف القطاعات ومبختلف الدرجات( .((5بل
وذهبت بكني أبعد من ذلك إىل نسج عالقات قوية تتجاوز النخب
السياسية للطرفني عرب نهج الدبلوماسية الشعبية التي أعلن عنها
تدفع املصلحة الجيو-اقتصادية والجيوسياسية للصني يف عملية بناء
جينتاو يف عام  ،2009والتي يسعى من خاللها لتعزيز الروابط الشعبية
التوازنات اإلقليمية مع اليابان والهند من جهة ،وإيجاد موقع متقدم
من خالل تبادل زيارات الفنانني واملثقفني والصحفيني وغريهم(.((5
يف لعبة التنافس ورصاع الزعامة مع الواليات املتحدة يف رسم معامل
جديدة للتوازنات الدولية من جهة أخرى ،إىل التساؤل :إىل متى
ستبقى الصني وفيّة لنهجها التشاريك والتعاوين يف ظل هذا التنافس؟
خاتـمة
وما الذي ميكن أن يسفر عنه استعامل كل األساليب مثل الورقة
حققت السياسة الخارجية الصينية يف أفريقيا تقد ًما كب ًريا يف العقد
األفريقية بهدف تعزيز املصالح الجيوسياسية للبلدان املتنافسة؟
األخري عىل املستوى الجيو-اقتصادي ،ومتثل يف جعل القارة خزانًا
وهل ميكن أن تكون أفريقيا عىل مشارف عهد جديد شبيه مبؤمتر
للمواد األولية الرضورية للصني؛ ملواصلة بناء اقتصادها الصاعد نحو
قسم أفريقيا عىل الدول االستعامرية؟ أم
برلني عام  ،1885والذي ّ
السيطرة عىل االقتصاد العاملي .إ ّن بكني يف طريقها إلضعاف الحضور أ ّن الدول األفريقية ستعي الدرس وتستغل هذا التنافس من أجل
االقتصادي للقوى االستعامرية السابقة مثل بريطانيا وفرنسا ،كام نهضتها ،وتنتقل من دور املتفرج إىل دور الفاعل؟
أنها أصبحت املنافس األسايس للوجود األمرييك .وبالنسبة إىل القوى
ومهام كان األمر ،فإ ّن عىل أفريقيا أن تتحد ملواجهة هذه التحديات،
اإلقليمية املنافسة كالهند واليابان ،فإنها ال تزال بعيدة عن مقارعة
وتأخذ عىل عاتقها مهمة اإلصالح السيايس واالقتصادي من خالل
التنني الصيني.
تبني منظور جامع لألمن والتنمية .وعىل األفارقة تح ّمل املسؤولية
عىل مستوى الرتجمة السياسية لهذا الحضور من حيث تحقيق التاريخية للدفاع عن استقاللهم وكرامتهم مبا يحقق لهم شعار
املصالح الجيوسياسية للصني ،ما زالت السياسة الخارجية بعيدة يف "أفريقيا لألفريقيني" ويجعل ثروات القارة الغنية ومواردها تعود
بالنفع عليهم جمي ًعا.
جعل الصني الالعب الذي له الكلمة العليا يف الساحة األفريقية

49 Cisse.
50 Bal et Valentin, p. 18.
51 de Swilande, p. 25.
 52محمد شوقي عبد العال" ،العالقات الصينية األفريقية وقضايا القارة يف املنظامت
الدولية" ،آفاق أفريقية ،العدد ( 30القاهرة.)2009 :

