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إستراتيجية الوجود الصيني في أفريقيا
The Strategy of the Chinese Presence in Africa

تســ ّلط هــذه الدراســة الضوء على إســتراتيجية الصيــن الرامية إلــى تعزيز وجودها فــي القارة
 كالقوة،األفريقيــة الغنيــة بالثروات التــي تحتاج إليها قــوى متقدمة وصاعدة على ح ٍد ســواء
 وتعمل على متابعة التوجهات واألســس التي تنتهجها اإلســتراتيجية الصينية في.الصينية
ً
إضافة إلى األشكال التي يتخذها الوجود الصيني في القارة؛ كالوجود الديموغرافي
،أفريقيا
ً
 تحاول الدراسة أيضا أن تقف على تقييم اآلثار والتأثيرات التي يمكن.الذي تنامى تنام ًيا مثي ًرا
 كما تحاول إلقاء نظرة مستقبلية.أن تتركها إستراتيجية الوجود الصيني في القارة األفريقية
.على آفاق تطور إستراتيجية الصين األفريقية وأبعادها
. تايوان، أفريقيا، الصين:كلمات مفتاحية
This study highlights the strategy outlined by China for strengthening its presence
in the African continent which is rich in resources that newly emerging powers,
such as Chania are in need for. The paper attempts to track the Chinese strategic
plans throughout Africa and the variety of forms through which the Chinese
presence manifested itself in the continent, thus far. The paper also discusses
the phenomenal proliferation of the Chinese workforce in Africa and the future
demographic impact of this proliferation on it. Besides, the paper will also touch
on the anticipated future developments of this strategy.
Keywords: China, Africa, Taiwan.
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مقدمة
للحديث عن العالقات الصينية األفريقية ،نجد من الصعوبة تحديد
تاريخ واحد مهم ومفصيل لتأطري هذه العالقة تاريخ ًيا ،بل نجد
أنفسنا أمام أكرث من تاريخ أو حدث تاريخي مهم؛ فالصني الشيوعية
التي تأسست يف األول من ترشين األول /أكتوبر  1949بوصفها
أول بلد شيوعي يف آسيا ،كانت تُساير السياسة السوفياتية يف إطار
توازن القوة األمريكية ،واألوضاع التي فرضتها الحرب الباردة ،وبقيت
عالقاتها الخارجية محدودة .وجاء مؤمتر باندونغ يف إندونيسيا يف
عام  ،1955ليُمثّل عالمة فارقة يف عالقات الصني الخارجية ،ال سيام
مع البلدان النامية ،حيث بدأت إمرباطورية الوسط يف رسم طريق
خاص بها يف عالقاتها الخارجية ،وبخاصة األفريقية .وقد ساعد الحشد
الضخم لألصوات األفريقية يف األمم املتحدة يف عودة الصني إىل
الهيئة الدولية يف عام  .(((1971إال أ ّن العالقات الصينية – األفريقية
تراجعت يف الثامنينيات من القرن املايض ،بعد أن أهملت الصني تلك
العالقات ،وأدارت وجهها نحو الغرب يف عملية انفتاحها عىل العامل
الخارجي ،بهدف االستفادة من التقدم التقني والتكنولوجي الذي
حققه العامل الرأساميل.

ويُشري أستاذ العلوم السياسية يف السوربون شونغ ليان جيانغ إىل
حادثتني مهمتني أث ّرتا يف التقارب الصيني األفريقي :األوىل هي مجزرة
 1متتعت الصني بتأييد كبري وواسع من جانب األفارقة لدعم دخولها إىل األمم املتحدة،
عىل الرغم من الفاعلية الدبلوماسية لجمهورية الصني الوطنية ،تايوان ،يف أفريقيا يف ذلك
الوقت .ففي الخامس والعرشين من ترشين األول /أكتوبر  ،1971كان من بني الــ  76صوت ًا
التي ُسمح لها بالتصويت عىل القرار  2758إلعادة مقعد الصني يف األمم املتحدة لجمهورية
الصني الشعبية 25 ،صوت ًا من أفريقيا .وبفضل الدعم الكبري الذي حصلت عليه من الدول
أساسا
األفريقية ،نجحت الصني يف إحباط املشاريع الخاصة بحقوق اإلنسان املوجهة لها ً
ومحاوالت تايوان العودة إىل األمم املتحدة .هذا ،ويُشار إىل تراجع نشاط الوجود األفريقي
وفاعليته يف سنوات الثورة الثقافية التي عاشتها الصني يف الفرتة  ،1976 - 1966انظر:
Barthélemy Courmont, Chine, la grande séduction essai sur le soft power
chinois (Paris : Choiseul Éditions, 2009), pp. 87 - 88.
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تيان آن مني يف عام  1989وتأثرياتها السلبية يف عالقات الصني مع
الغرب ،والثانية انهيار االتحاد السوفيايت الذي أظهر عدم مالءمة
تحل
النظام الشيوعي الصيني يف عامل حر منترص ،والخوف من أن ّ
الصني محل االتحاد السوفيايت يف دور العدو رقم واحد للعامل الغريب.
وقد استغلت جمهورية الصني الشعبية القوة السياسية  -العددية
األفريقية ملقاومة الضغوط الغربية؛ بحيث نرى بعد ذلك اكتساح
القيادة الصينية القارة األفريقية ،وهي مز ّودة ومتمتعة بصالت
ً
حاسم يف ما يتعلق بسياسة
خاصة معها((( .وميثّل عام  1979عا ًما
الصني يف املستوى الخارجي؛ بحيث مثّل ذلك بداية سياسة اإلصالح
واالنفتاح (االقتصادي) الكامل للصني عىل العامل الخارجي.
وعىل الرغم من قدم العالقة الصينية  -األفريقية ،فهي مل تصل إىل
مستوى العالقات اإلسرتاتيجية؛ فعام َ 1990مثّل إطالق الصني سياستها
األفريقية من خالل إعادة تنشيط منتدى التعاون الصيني األفريقي؛
فاالجتامع األول يف عام ُ 2000عقد يف بكني ،والثاين بعد ثالث سنوات
يف أديس أبابا يف ترشين األول /أكتوبر  ،2003إذ حصلت  34دولة
أفريقية عىل وعد من رئيس الوزراء الصيني ون جياو باو بإلغاء
الرسوم الجمركية عىل صادرات بلدانها إىل الصني .و ُعقد االجتامع
الثالث يف العاصمة الصينية بكني يف عام  ،2006حيث حرضه زعامء
وممثلون عن مثانٍ وأربعني دولة من أصل ثالث وخمسني دولة
أفريقية .وقد استغلت السلطات الصينية هذا االجتامع لإلعالن
عن مساعدات ضخمة للدول األفريقية قُ ّدرت بثالثة مليارات دوالر
عىل شكل قروض ،إضاف ًة إىل مليا َري دوالر من القروض التفضيلية
الرشائية للسنتني  .2009 - 2007و ُعززت هذه املساعدة بعد ستة
أشهر بــ  20مليار دوالر إضافية تعهدت الصني بتقدميها خالل
السنوات الثالث التالية؛ منها  7مليارات دوالر عىل هيئة استثامرات
يف مشاريع البنية التحتية(((.
وميكن اإلشارة إىل أ ّن عام  2006يُع ّد أحد أهم التواريخ يف تاريخ
العالقات الصينية األفريقية؛ ففي الثاين عرش من كانون الثاين /يناير
 ،2006قام وزير الخارجية الصيني يل زهاو سينغ بجولة مكوكية
يف عدد من البلدان األفريقية (ليبيا ،ومايل ،والسنغال ،ونيجرييا،
عىل سبيل املثال) ،بحيث أخذت تلك العالقات تتطور يف خط
تصاعدي واضــح وقـــوي((( .وقد أدرك القادة الصينيون أهمية
2 Jiang Chung-Lian, "les relations de la Chine avec l'Afrique: fondements,
réalités et perspectives," Monde Chinois, no. 8 (été/automne 2006), pp. 7 - 26.
3 Jean-Pierre Cabestan, La politique internationale de la Chine (Paris:
Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2010), p. 377.
 4شهد العام نفسه قيام ٍ
وفد عايل املستوى ضم رئيس جمهورية الصني الشعبية هو جينتاو
ورئيس مجلس وزرائه ون جيا باو وعضو املكتب السيايس للجنة املركزية للحزب الشيوعي
الصيني وو غوان شينغ بجولة مكوكية زار فيها أربع عرشة دولة من دول القارة األفريقية.
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تطوير عالقات التعاون والصداقة مع دول القارة وتعزيزها بوصفها
مهم من سياسة الصني الخارجية .ففي تعليقه عىل أهمية
متثّل جز ًءا ً
األحداث التي شهدها عام  ،2006وتأثريها يف العالقات الصينية
األفريقية ،يُق ّدم جيانغ شون ليان مخططًا لتلك األحداث :فهذا العام
يتزامن مع املناسبة الرمزية لليوبيل الذهبي لتأسيس العالقات بني
الصني ومرص (تأسست يف عام  ،)1956وهي العالقة التي فتحت
أبواب القارة األفريقية أمام الصني .وطرحت الصني يف هذا العام
أيضً ا وثيقة "سياسة الصني نحو أفريقيا" التي ض ّمنتها إقامة العالقات
بني الطرفني عىل أساس الرشاكة اإلسرتاتيجية ،وهو أيضً ا عام منتدى
التعاون الصيني األفريقي يف العاصمة بكني الذي يُعرف أيضً ا
مبنتدى بكني فقد ت ّم افتتاحه يف عام  ،2000ومثّل منوذ ًجا للحوار
املتعدد األطراف(((.

وت ُساعد الجغرافيا االقتصادية والجغرافيا السياسية وتحديد املواقع
الجغرافية  -بوصفها مناذج للعلوم االجتامعية  -إضافة إىل الدراسات
الجيوسياسية ومتغريات العالقات عىل املستوى الدويل يف القرن الحادي
والعرشين والتحوالت الجديدة يف االقتصاد السيايس الدويل ،يف تشكيل
إطار موضوعي ومنهجي للدراسة؛ فأفريقيا تُ ثّل خزانًا كب ًريا للمواد
الخام (النفط والغاز) ،بحيث تستهلك الصني ما نسبته  %30من نفط
أفريقيا بحسب إحصاءات  .2010كام ميكن أن ت ُصبح أفريقيا مركز
العامل الجديد عىل املستويات االقتصادية والسياسية واإلسرتاتيجية(((.
فالصني تبحث عن تأثري شامل لق ّوتها انطالقًا من أ ّن مدى تأثري الدول ال
يقترص عىل محيطها اإلقليمي فقط ،بل يشمل الخارجي أيضً ا.
ويع ّد مصطلح اإلسرتاتيجية من املصطلحات القدمية املستمدة من
الكلمة اإلغريقية  .Strategosومعناه ف ّن التخطيط للعمليات العسكرية
قبل نشوب الحرب ،وفن إدارة العمليات العسكرية بعد نشوبها .وقد
5 Jiang, pp. 8 - 9.
 6توفيق عبد الصادق" ،مرتكزات السياسة الخارجية للصني يف إفريقيا" ،مجلة سياسات
عربية ،العدد ( 5ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2013ص .114-105
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شهد هذا املصطلح تطو ًرا كب ًريا؛ بحيث أصبح يُقصد به "التخطيط
املستقبيل الراشد الذي يهدف إىل تحقيق غايات عليا وفق وسائل
وأدوات إجرائية وعملية محددة"((( .ويهدف هذا البحث إىل دراسة
إسرتاتيجية الوجود الصيني يف أفريقيا وتحليلها ،استنا ًدا إىل أ ّن أهداف
اإلسرتاتيجية هي سياسية واقتصادية وعسكرية واجتامعية ودبلوماسية
ونفسية ،تسعى اإلسرتاتيجية إىل تحقيقها .ولتحقيق أهدافها تستعمل
اإلسرتاتيجية وسائل وإجراءات سياسية واقتصادية واجتامعية وعسكرية
ال سيام مع التطور الكبري الذي شهده مفهوم اإلسرتاتيجية ،بحيث أصبح
الحديث عن اإلسرتاتيجية هو الحديث نفسه عن إسرتاتيجية سياسية
واقتصادية واجتامعية وعسكرية.
وتهدف هذه الدراسة أيضً ا إىل مواكبة اإلسرتاتيجية الصينية يف أفريقيا
وتأثرياتها ومدى استجابة الدول األفريقية وتعاملها مع هذه السياسة،
يف الوقت الذي يحتدم فيه الجدل حول تحديد شكل دور الصني،
وطبيعة اإلسرتاتيجية الصينية يف أفريقيا ،إضاف ًة إىل تحديد الخيارات
اإلسرتاتيجية املطروحة أمام سياسة الصني الشعبية ،وعالقاتها مع الدول
املتعددة التي تُ ثّل القارة السمراء .ومن األهداف التي تسعى لها
الدراسة تشكيل قاعدة بيانات وبوصلة سواء أكان ذلك بالنسبة إىل
املهتمني بالعالقات الصينية – األفريقية أم بالنسبة إىل القامئني عىل
السياسات العربية ،لالستفادة من التجربة الصينية يف تحقيق املصالح.
وتسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية :ما هي أهداف
اإلسرتاتيجية الصينية نحو أفريقيا ودوافعها وتوجهاتها األساسية؟ وما
هي الوسائل والسبل التي تتبعها القيادة الصينية يف تطوير الوجود
الصيني يف القارة األفريقية وتعزيزه؟ وما هي حقيقة املوقف األمرييك
من إسرتاتيجية الوجود الصيني يف أفريقيا؟ وما هي آفاق إسرتاتيجية
الصني ومستقبلها وتأثرياتها يف املشهد األفريقي سلب ًيا وإيجاب ًيا؟
تكمن أهمية دراســـة هــذا املــوضــوع يف تــح ـ ّول العالقات
الصينية – األفريقية إىل عالقات مؤسساتية منظمة ومبنية عىل
توجهات وإسرتاتيجيات واضحة ومدروسة؛ فمنتدى التعاون الصيني
األفريقي ّأسس لعالقات مؤسساتية تحكمها االجتامعات والقمم
واملنتديات الدورية التي سمحت  -بصورة واسعة  -مبناقشة القضايا
املحورية للصني مع الفرقاء األفارقة وتكوين رؤية واضحة لتطوير
إسرتاتيجية مستقبلية للمصالح املتبادلة التي تربط بينهام.
ولإلجابة عن هذه التساؤالت ،قسمنا هذا البحث إىل خمسة
محاور أساسية تتمثل مبتابعة التوجهات اإلسرتاتيجية للصني نحو
القارة األفريقية ،والوسائل التي تستخدمها القيادة الصينية لتحقيق
 7أحمد أبو شوك" ،االسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف السودان ()1885 – 1881
املرتكزات واملتغريات" ،مجلة أسطور ،العدد ( 2متوز /يوليو  ،)2015ص .138 - 120
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إسرتاتيجيتها تلك ،إضاف ًة إىل املظاهر التي اعتمدتها الصني يف
إسرتاتيجيتها لتعزيز وجودها األفريقي ،ومحاولة تفسري املوقف
األمرييك من الوجود املتنامي للصني يف القارة األفريقية ،ثم محاولة
تقييم تأثريات الوجود الصيني يف دول القارة األفريقية ،وأخ ًريا إلقاء
نظرة مستقبلية استرشافية عىل آفاق إسرتاتيجية الصني يف القارة
الغنية باملواد األولية.

توجهات اإلستراتيجية
الصينية األفريقية
تقوم سياسة الصني وإسرتاتيجيتها يف عالقاتها مع الدول األخرى عىل
االحرتام املتبادل ،ورضورة اعرتاف الدول بسيادة الصني ،ووحدة
أراضيها يف إشارة إىل أمرين أساسيني :يتمثل األول بالرتويج للصعود
السلمي للصني وعدم تدخّلها يف الشأن السيايس للدول األخرى،
ويتعلق الثاين بالقضية التايوانية ومبدأ االعرتاف بصني واحدة.
ظاهريًا ،يبدو الرتكيز اإلسرتاتيجي للصني يف القارة السمراء عىل
الجوانب االقتصادية ،إال أ ّن البحث يف الجوانب األخرى والخطوات
التي تعمل الصني عىل تحقيقها يُظهر جوانب وأهدافًا أكرث وأبعد
تعمل الصني عىل الظفر بها .فاألهداف اإلسرتاتيجية للوجود الصيني
يف دول القارة املتعددة تتجاوز الجانب االقتصادي إىل تحقيق أهداف
غري معلنة تتعلق بالجوانب السياسية والدبلوماسية عىل املستويَني
اإلقليمي والدويل.

11قضية تايوان
يُشري التقرير الذي أصدره معهد سياسة األمن والتنمية يف ستوكهومل
وأع ّده جورج يت يو حول الصني وأفريقيا إىل التو ّجه الصيني نحو
أفريقيا يف السنوات األوىل من القرن الحايل ،أو كام يصفه مغامرة
السياسة الخارجية الجديدة للصني؛ فالصني ال تسعى سع ًيا حثيثًا
للبحث عن موارد الطاقة ومصادرها وتأمينها فحسب ،بل تسعى
إىل السيطرة عليها .فاألولوية اإلسرتاتيجية للصني وسياستها مع الدول
األخرى – األفريقية منها – تقومان عىل رضورة االحرتام املتبادل
للسيادة ووحدة األرايض الصينية(((.
كانت تايوان ومازالت حارضة يف عالقات الصني وإسرتاتيجيتها؛
تاريخ ًيا ،كانت تايوان تحتل املقعد الدائم للصني يف األمم املتحدة
8 George T. Yu, "China, Africa, and Globalization: The 'China
Alternative'," Institute for Security and Development Policy (June 2009),
accessed on 26/9/2016, at: http://bit.ly/2edIDZ0
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منذ عام  .1949وعىل مستوى العالقات الصينية األفريقية ،نجد أ ّن
االعرتاف األفريقي بتايوان استمر حتى عام  ،1971وهو العام الذي
بدأ فيه تطبيع العالقات الصينية  -األمريكية .فمنذ ذلك التاريخ،
تغي وجه الصني العاملي؛ إذ إ ّن االعرتاف الدويل ،األفريقي منه عىل
ّ
وجه الخصوص ،انتقل من تايوان الوطنية إىل الصني الشعبية التي
أصبحت املمثل الرشعي للصني يف األمم املتحدة ،وحظيت باعرتاف
أغلب الدول األفريقية .فالدول االثنتان والعرشون التي كانت تعرتف
بتايوان قبل عام  1971انخفض عددها يف نهاية العقد األول من القرن
العرشين إىل أربع دول فقط .وهو ما مثّل انتصا ًرا سياسيًا ودبلوماسيًا
كل الدول بصني واحدة.
ملطالبة الصني الدامئة برضورة اعرتاف ّ
يف رصاع الصني اإلقليمي والدويل حول القضية التايوانية ،تعتمد
كل املساعي التي تساهم يف
أساسا عىل بذل ّ
اإلسرتاتيجية الصينية ً
كل مناسبة.
أي مكان ويف ّ
تهميش تايوان سياسيًا ودبلوماسيًا يف ّ
وتعمل الصني جاهدة عىل استغالل الساحة األفريقية واستثامرها
لتحقيق هذا الهدف .ويف الوقت نفسه ،ال ت ُهمل جهدها يف ما يتعلق
بسياستها مع تايوان نفسها ،بحيث تعمل عىل تقديم اإلغراءات
والعروض والتنازالت السياسية واالقتصادية ،بهدف إعادة ربطها بالبلد
األم ،معتمد ًة يف ذلك عىل أهم سياساتها :سياسة النفس الطويل.

ويع ّد أحد أبرز التنازالت السياسية التي ق ّدمتها الصني لتايبيه هو
إمكانية التعايش الصيني مع مشاركة تايوان يف بعض النشاطات
الدولية واإلقليمية ،رشيطة أن تؤيد األخرية املفهوم الصيني الذي
طرحته إلعادة الوحدة الصينية؛ وهو دولة واحدة ونظامان((( .لقد
استطاعت الصني أن ت ُهمش الوجود التايواين يف أفريقيا من خالل
تعزيز وجودها عىل جميع املستويات ،األمر الذي أدى إىل تح ّول
أغلب دول القارة األفريقية نحو الصني الشعبيةُ ،مغلّبة يف ذلك
مصالحها االقتصادية األهم واألكرب مع الصني عىل حساب تلك التي
تربطها مع تايوان.
زخم كب ًريا عندما طرحها الرئيس الصيني جيانغ زميني يف
 9اتخذت هذه السياسة ً
عام .1995

دراسات
إستراتيجية الوجود الصيني في أفريقيا

عندما جاءت الصني إىل أفريقيا ،كانت تعلم بثقل عالقات تايوان
وأهميتها بالنسبة إىل األفارقة الفقراء ،وتعلم أيضً ا أ ّن هذه القارة ستكون
مرس ًحا للمواجهة الصينية  -الصينية .فبدأت الصني من خالل ذراعها
االقتصادية ،وسالح املساعدات يف تقليص الدور التايواين من جهة(،((1
والضغط عىل الدول األفريقية بقطع عالقاتها الدبلوماسية معها من
جهة ثانية .صحيح أ ّن تلك السياسة كانت موجهة إىل عموم أفريقيا ،إال
أساسا نحو الدول األفريقية األكرث أهمية وفاعلية
أ ّن تركيزها كان موج ًها ً
إقليم ًيا ودول ًيا .ويشري سفري بوركينا فاسو يف نيس الفرنسية إىل هذه
الحقيقة؛ إذ يوضح أ ّن هذه الدول ال تحظى بأهمية كبرية يف مفهوم
الحسابات الصينية ،ذلك أنّها ليست بال ًدا إسرتاتيجية ،وهي يف الوقت
نفسه ال متتلك مصادر املعادن الخام التي تهم الصني وتبحث عنها(.((1
نجح الضغط الصيني يف أفريقيا ضد إقامة العالقات الدبلوماسية مع
تايوان ،وضد إعادتها إىل األمم املتحدة أيضً ا .وانتقل الحشد األفريقي
من الجزيرة التايوانية إىل القارة الصينية .ونجحت إسرتاتيجية الصني
يف تهميش دبلوماسية تايوان عىل الساحة األفريقية ،ويف باقي املناطق
يف العامل .وتب ّنت الدول األفريقية يف النهاية السياسة الواقعية التي
فرضت عليها أن تقطع عالقاتها مع تايوان وتعززها مع الصني الشعبية.
وانقطعت عالقات جنوب أفريقيا مع تايوان يف نهاية عام ،((1(1997
وتالها الكثري من الدول مثل ليبرييا يف  ،2003والسنغال يف ترشين
األول /أكتوبر  2005التي استجابت للضغوط الصينية ،ومتاشت مع
املعطيات الجيوسياسية الجديدة وقطعت عالقاتها الدبلوماسية مع
تايوان .وبعد انضامم ماالوي إىل قاطرة الدول األفريقية يف بداية عام
 ،2008مل يتبق من بني الــ  53دولة أفريقية ،سوى أربع دول فقط
حافظت عىل عالقاتها مع تايوان (بوركينا فاسو ،وغامبيا ،وساو تومي
وبرنسيب ،ومملكة سوازيالند)(.((1
وت ُشري فالريي نييك إىل أ ّن الصني ميكن أن تقوم بالدور الذي كانت
تقوم به الصني الوطنية يف فرتة من الفرتات ،وعىل نحو أكرث فاعلية
10 François Lafargue, "la Chine, une puissance africaine," Perspective
chinoises, no. 90 (Juillet-Aout 2005), accessed on 26/9/2016, at:
http://perspectiveschinoises.revues.org/900
ميكن اإلشارة إىل أ ّن أهم مجاالت التعاون بني تايوان وأفريقيا تتمثّل بـ :املساعدات
التكنولوجية ،والزراعية والصحية ،وتحسني مصادر املياه ،وإنشاء األبنية الرياضية ،إضاف ًة إىل
تقديم املساعدات بهدف معالجة األمراض املنترشة يف القارة.
11 Marc Aicardi de Saint-Paul, "les relations Taiwan-Afrique: entre
continuité et rupture," Géostratégiques, no. 25 (2009), pp. 267 - 283.
 12ت ُع ّد جنوب أفريقيا من الدول األقوى اقتصاديًا وسياسيًا يف القارة األفريقية ،وهي أيضً ا
الرشيك التجاري األول للصني بتبادل قدره  10مليارات دوالر يف عام .2006
13 Saint-Paul, pp. 267 - 283.
وهي البالد التي تعدّها الصني ذات تأثري محدود وأقل أهمية عىل املستوى االقتصادي.
وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن الصني املعروفة برباغامتيتها املفرطة ،مل تسمح للخالف السيايس أو
الستمرار اعرتاف هذه الدول بتايوان بالحفاظ عىل عالقات تجارية معها وتطويرها.
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بفضل ما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية واستثامرية هائلة من خالل
استخدام دبلوماسية الشيكات التي كانت حك ًرا لوقت طويل عىل
السلطات التايوانية(.((1

22أفريقيا :سالح صيني لمواجهة الضغوط
العالمية في األمم المتحدة
متثَّل أحد أهم أهداف إسرتاتيجية الصني األفريقية بتشكيل أغلبية منارصة
للصني يف هيئة األمم املتحدة ،بهدف س ّد الطريق أمام القرارات املناهضة
للصني التي يق ّدمها الغرب ،وبخاصة تلك القرارات التي تخص مجال حقوق
اإلنسان( .((1وقد عملت الصني عىل استغالل بعض القضايا األفريقية لتعزيز
وجودها عىل املرسح الدويل ،واستغلت الفراغ الدويل الذي بدأت تعيشه
القارة األفريقية بعد تراجع النفوذ الفرنيس( ((1من جهة ،وانهيار القطبية
الثنائية من جهة ثانية ،لتطرح نفسها بديلً من الغرب بوصفها قوة ميكن
لها أن تُ ثّل حامية للدول األفريقية( ،((1وهي يف الوقت عينه ال تتدخل يف
القضايا التي لها عالقة بالدميقراطية .إال أ ّن تلك السياسة ليست من دون
مقابل؛ فالصني كانت تطلب دعم األفارقة لسياستها الخارجية ،وملطالبها يف
تحديد املناطق االقتصادية البحرية يف بحر الصني الجنويب(.((1
ويبقى البعد األممي( ((1العامل األكرث جوهرية وحيوية يف عالقات الصني
األفريقية .إذ ال يتعلق األمر فقط بعدد األفارقة يف املنظمة ،بل بالفاعلية
التي تتمتع بها الدول األفريقية .فمع بداية القرن الحايل ،مثّلت قضية
التصويت عىل قضايا حقوق اإلنسان يف الهيئة الدولية ،بخاصة القرارات
التي كانت تُق ّدمها القوى الغربية ضد الصني ،أهم القضايا التي تشغل بال
اإلدارة الصينية .ومل تقترص الفاعلية األممية ألفريقيا عىل هذا املوضوع
فقط ،بل ظهرت حقائق جديدة أكدت أهمية التصويت األفريقي :كقضية
إصالح األمم املتحدة ،وإمكانية دخول اليابان إىل مجلس األمن الدويل.
وبذلك تكون القارة األفريقية قد شهدت معركة دبلوماسية حقيقية بني
بكني وطوكيو(.((2
14 Valérie Niquet, "La stratégie africaine de la Chine," Politique étrangère,
2eme trimestre (été 2006), pp. 361-374.
15 Cabestan, p. 377.
منافسا جديًا لفرنسا ،صاحبة النفوذ التقليدي يف أفريقيا يف مجال
 16أصبحت الصني
ً
االستثامرات ،وال سيام يف قطاع البناء والتشييد ،إذ حصلت عىل الكثري من املناقصات الكبرية.
Chloé Maurel, la Chine et le monde constats et enjeux (Paris: studyrama
perspectives, 2008), p. 129.
 17ميكن الحديث يف هذا اإلطار عن موقف الصني من السودان وقضية النزاع يف دارفور
يف أروقة األمم املتحدة ومجلس األمن ،ومعارضتها فرض عقوبات عىل السودان أو عىل
املسؤولني فيها ،وإحالتهم إىل املحكمة الجنائية الدولية.
18 Lafargue.
 19البعد املتعلق باألمم املتحدة.
20 Lafargue.
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باملقابل ،تق ّدم بكني لرشكائها األفارقة حزمة دبلوماسية بإمكانيات ال
ميكن أن تق ّدمها اليابان أو تايوان .وتقوم الصني بدور مزدوج بوصفها
من بني الدول النامية (دول الجنوب) وقوة عظمى لها وزنها وقادرة عىل
التأثري يف التوجهات اإلسرتاتيجية العاملية الكربى .وتظهر قضية دارفور يف
عام  2004هنا مثالً جي ًدا إلبراز هذه الصفة التي تتمتع بها الصني(.((2
وقد أكّد أحد املسؤولني األمريكيني أهمية الدور األفريقي يف دعم
السياسة الصينية األممية؛ ففي وثيقة نرشها موقع ويكيلكس عن
مساعد وزير الخارجية األمرييك للشؤون األفريقية جوين كارسون أثناء
لقا ٍء َجمعه مبمثلني لرشكات نفط يف الغوس العاصمة النيجريية قوله:
"إ ّن أحد األسباب وراء الوجود الصيني عىل الساحة األفريقية هو
ضامن أصوات الدول األفريقية يف األمم املتحدة"(.((2
ويُق ّر تسانغ باو تسنغ الباحث يف معهد غرب آسيا وأفريقيا يف أكادميية
العلوم االجتامعية يف بكني بالدور اإليجايب للدول األفريقية يف تعطيل
كل املشاريع الغربية املق ّدمة لألمم املتحدة ،والتي تتعلق بأوضاع
ّ
حقوق اإلنسان يف الصني ،بحيث يقول" :منذ تسعينيات القرن املايض،
ق ّدم بعض الدول الغربية ما يُسمى 'وضع حقوق اإلنسان يف الصني'
عىل مدى سبع سنوات متتالية لألمم املتحدة لتتدخل يف شؤون الصني
الداخلية بذريعة مشكلة حقوق اإلنسان ،ومل تت ّم إجازة املرشوع يف
أي مرة ويعود الفضل يف ذلك إىل دعم الدول النامية ،ومنها الدول
األفريقية"(.((2

33خلق نظام دولي متع ّدد األقطاب
ميكن النظر إىل سياسة الصني األفريقية بوصفها جز ًءا من إسرتاتيجية
أوسع تهدف إىل تطويق القوى الغربية ،بخاصة الواليات املتحدة
األمريكية ،وتجاوزها أو إضعافها .وهي إسرتاتيجية تصفها بكني بأنّها
معقدة .وهو ما يتطلب ّ
فك الرموز واملصطلحات غري املواتية للمصالح
الصينية .فالحوار بني بلدان الجنوب الذي تنادي به جمهورية الصني
الشعبية يشري إىل العامل الثالث ،املصطلح الذي كان سائ ًدا يف ستينيات
القرن املايض ،وهو حوار أكرث فاعلية يعتمد عىل النخب األفريقية.
من خالل الرهان عىل هذا العامل ،ميكن للصني القوة الصاعدة أن
تحافظ عىل وضعها بوصفها املتحدث باسم البلدان النامية .إال أ ّن
الفعاليات العاملية األخرى يف إطار منظمة التجارة العاملية ،تُظهر
21 Niquet, pp. 361 - 374.
" 22ويكيلكس :األمريكيون يراقبون عن كثب الدور الصيني املتنامي يف القارة اإلفريقية"،
يب يب يس عريب 9 ،كانون األول /ديسمرب  ،2010شوهد يف  ،2016/9/26يف:
http://bbc.in/2dupkMw
 23تسنغ تسانغ باو" ،خمسون عا ًما من الصداقة بني الصني وأفريقيا" ،الصني اليوم ،العدد
( 3آذار /مارس  ،)2004ص .9 - 6
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بخالف ذلك مصالح متباينة عىل نطاق واسع .ويف هذا املجال ،فإ ّن
السياسة األفريقية تتميز برضورة تأكيد مبدأ احرتام مصالح البلدان
األفريقية يف مقاومة منوذج االستعامر التقليدي .وقد أكّد الكتاب
األبيض الصيني حول سياسة الصني األفريقية الذي نُرش للمرة األوىل
يف العاصمة الصينية يف كانون الثاين /يناير  2006أ ّن الصني تعمل عىل
إقامة نوع جديد من الرشاكة اإلسرتاتيجية وتطويرها ،وهي الرشاكة
التي تتسم باملساواة والثقة املتبادلة يف مجال السياسة والتعاون،
اعتام ًدا عىل عقلية الربح املتبادل عىل املستوى االقتصادي(.((2
ويشمل هذا املوقف املبادئ العامة للتعايش السلمي الذي تؤكّده بكني،
بكل أشكاله ومضاعفة الزيارات
وهو يعني بالنسبة إليها تطوير التبادل ّ
ذات املستوى الرفيع التي تؤكد أهمية أفريقيا ،وزيادة املساعدات
املقدمة إليها من دون رشوط سياسية ،مام يساعد يف حثّ املجتمع
الدويل عىل زيادة دعمه دور أفريقيا عىل الساحة الدولية والدفاع
عنه( .((2فالحكومات واألنظمة األفريقية تفضّ ل منوذج املساعدات
املالية والدبلوماسية الصينية؛ ألنّه يعفيها من ثالث قضايا جوهرية:
تتمثل القضية األوىل بأ ّن تلك املساعدات غري مرشوطة سياس ًيا .وتكمن
القضية الثانية يف أنّها ال ترتبط بالتدخل يف الشؤون الداخلية للدول
األفريقية .وتتمثل القضية الثالثة بعدم مساءلة الحكومات األفريقية
عن طريقة رصف هذه املساعدات املالية أو توظيفها(.((2
أ ّما الجانب اآلخر يف مصالح الصني اإلسرتاتيجية فهو أهمية القارة
السمراء عىل رقعة شطرنج التوازنات العاملية مع الواليات املتحدة
األمريكية واإلقليمية مع كلٍ من اليابان والهند .وهي ورقة تعمل
الصني عىل استغاللها لتحقيق ذلك؛ فأفريقيا تتميز مبوقعها الجغرايف
اإلسرتاتيجي يف جنوب أوروبا ومتتلك ثروات اقتصادية كبرية ومتنوعة،
إضاف ًة إىل القوة العددية التي متتلكها يف املنظامت العاملية الرسمية.
وت ُع ّد أفريقيا حقل تجارب للسالح الصيني غري املسموح به من طرف
الغرب من جهة ،ومكانًا الستعراض قوتها العسكرية من جهة ثانية.
فالصني أنشأت مصن ًعا للسالح يف كلٍ من السودان ومايل وزميبابوي،
وأرشفت عىل تدريب  1500جندي أفريقي بني عا َمي  2008و،2010
وهو ما مثّل يف نظر الزعامء الصينيني هدفًا إسرتاتيجيًا وعمقًا عسكريًا
يهدفان إىل حامية األمن القومي الصيني(.((2
24 "La politique de la Chine à l'égard de l'Afrique," Ambassade de la
République populaire de Chine au Bénin, 12/1/2006, accessed on 26/9/2016,
at: http://bit.ly/2ekUP9A.
25 Niquet, pp. 361 - 374.
 26سمري قط" ،االسرتاتيجية االقتصادية الصينية يف إفريقيا :فرتة ما بعد الحرب الباردة
'قطاع النفط منوذجا'" ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ،إرشاف عمر
فرحايت ،جامعة محمد خيرض – بسكرة ،2008 / 2007 ،ص .111
 27عبد الصادق ،ص .114 - 105
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وسائل إستراتيجية الوجود
الصيني في أفريقيا
بهدف تعزيز إسرتاتيجيتها األفريقية ،اعتمدت السلطات الصينية عىل
عدة وسائل أساسية أبرزها املبادالت التجارية واالستثامرات .وتتكون
الصادرات الصينية الرئيسة من السلع االستهالكية ،كاملنسوجات
واملالبس والدراجات النارية ،وغريها .وتستورد من أفريقيا النفط
أساسا واملعادن املختلفة التي تحتويها األرض األفريقية،
األفريقي ً
إضاف ًة إىل املنتجات االستوائية.

11المبادالت التجارية
استغل القادة الصينيون الزيارات املتكررة التي كانوا يقومون بها
إىل األرايض األفريقية لتأكيد مدى االهتامم الصيني بالقارة من جهة،
ورضورة تعزيز هذه العالقات املتميزة التي تربط بني الطرفني من
جهة أخرى .ففي حني كان العامل مشغولً باألزمة املالية التي عصفت
باالقتصاد العاملي يف عام  ،2009كانت القيادة الصينية تؤكد أهمية
القارة بالنسبة إليها من خالل زيادة املساعدات االقتصادية .ومبناسبة
انعقاد االجتامع الوزاري الرابع ملنتدى التعاون الصيني األفريقي يف
مرص (الصني ،و 49دولة ،و 20رئيس دولة) ،ق ّدم رئيس الوزراء الصيني
وين جياو باو ورقة تضمنت أسس النهوض بالعالقات األفريقية -
الصينية .وتركّزت هذه األسس عىل :دعم التعاون العلمي والتقني
بني الطرفني ،وتقديم الصني املساعدات يف ما يتعلق بالتمويل ،وقيام
الصني بفتح أسواقها أمام املنتجات األفريقية بصورة أوسع وأكرب من
قبل ،ودعم التعاون يف املجاالت الزراعية والصحية والطبية والثقافية
وتوسيعه ،وتنمية املوارد البرشية وتطوير التعليم ،والعمل عىل إلغاء
التعريفات الجمركية تدريج ًيا عىل نسبة كبرية ( )%95من املنتجات
األفريقية الواردة إىل الصني(.((2
يف سياستها األفريقية ،تنتهج الصني سياسة مساعدات التنمية
واالستثامر غري املرشوط يف القارة عىل الرغم من االنتقادات الدولية
فرصا
املوجهة لتلك اإلسرتاتيجية .يف املقابل ،تتيح األسواق األفريقية ً
كبرية للرشكات الصينية يف الوقت الذي ت ُساهم فيه األنشطة الصينية
يف أفريقيا يف إنعاش النشاط االقتصادي يف القارة ،بخاصة أن ليس
أي مصالح أجنبية حيوية أخرى يف الوقت الراهن(.((2
هناك ّ
 28عبد الكريم صالح املحسن" ،العالقات الصينية – اإلفريقية روابط الجنوب بالجنوب
والعوملة البديلة" ،الحوار املتمدن ،العدد  25( 3557ترشين الثاين /نوفمرب .)2011
29 Michal Meidan, "La Chine à la conquête des marchés énergétiques
mondiaux," Hérodote, no. 125 (2eme trimestre 2007), pp. 77 - 94.

أما بالنسبة إىل التغلغل االقتصادي الكبري للصني يف أفريقيا ،فقد
ربط أحد املسؤولني يف القارة األفريقية بني النمو املستمر يف الصني
واستمرارية التطور يف أفريقيا؛ ففي مقابلة مع وكالة الصحافة الصينية
(((3
عب السفري األوغندي السابق لدى الصني فيليب أدرو
"شينخوا"ّ ،
عن االرتباط الوثيق بني التنمية االقتصادية األفريقية واالقتصاد
الصيني .وأكّد أ ّن استمرارية النمو االقتصادي يف القارة السمراء
تعتمد عىل النمو االقتصادي الذي تشهده الصني الشعبية يف إشار ٍة
منه إىل التكاملية التي تتميز بها العالقات االقتصادية بني الطرفني(.((3
تزايدت التجارة البينية بني أفريقيا والصني تزاي ًدا كب ًريا يف الفرتة الواقعة
بني السنوات  2001و ،2006بحيث ارتفعت الصادرات األفريقية إىل
الصني والواردات منها مبعدل يزيد عىل  %40و ،%35عىل التوايل،
وهي نسبة تجاوزت معدل منو التجارة العاملية مبقدار .%14
الصادرات والواردات الصينية من أفريقيا وإليها (مليار دوالر)
العام

2001

2005

2006

الصادرات

( 5صادرات  +واردات)

14

55

الواردات

( 5صادرات  +واردات)

20

55

املصدر :من إعداد الباحث.

مثّلت الصني ثالث أكرب رشيك تجاري ألفريقيا بعد كلٍ من الواليات
املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب .وكانت معدالت التبادل التجاري
بني الطرفني ملصلحة أفريقيا .وتشري التقديرات إىل أ ّن سعر الصادرات
تحسن نسب ًيا من  %80إىل  %90يف الفرتة 2006 - 2001
األفريقية قد ّ
مقابل الــواردات .وكان ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العاملية
واملواد الخام ،كام يعود هذا
التحسن يف جزء منه إىل الطلب الصيني
ّ
 30فيليب أدرو سفري أوغندا يف الصني حتى عام  .2005شارك يف مرشوع بحث عن الصني
يف أفريقيا أقامته مؤسسة روكفلر األمريكية .ويهدف املرشوع إىل تكوين فهمٍ واضح للعالقات
التي تربط بني الصني وأفريقيا وطبيعتها ،إضاف ًة إىل تقييمها من خالل دراسة اإليجابيات
والسلبيات التي ميكن أن تنعكس عىل دول القارة.
" 31االنتقادات للتعاون بني الصني وإفريقيا لترسيع تنمية إفريقية غري عادلة" ،صحيفة
الشعب اليومية أون الين ،2010/9/16 ،شوهد يف  ،2016/9/26عىل:
http://bit.ly/2edIlRX

78
املرتفع عىل املنتجات األفريقية .وقد س ّجلت أفريقيا يف هذه الفرتة
فائضً ا تجاريًا بسيطًا مع الصني الشعبية مقداره مليا َرا دوالر سنويًا(.((3
ويلخص جون رفائيل االقتصادي يف الوكالة الفرنسية للتنمية واقع
التجارة التبادلية بني الصني وأفريقيا؛ إذ يرشح أ ّن املكانة التي تحتلها
أفريقيا يف التجارة الخارجية الصينية تزيد مبقدار ضعفني عىل مكانتها
يف التجارة العاملية (متثّل أفريقيا  %3من تجارة الصني الخارجية يف
عام  .)2005ويشري إىل أ ّن هذه التبادالت تتميز بالتناقض وعدم
التامثل أو التناسق؛ فأفريقيا هي مز ّود وسوق متواضعة للصني ،يف
حني أ ّن الصني هي واحدة من أهم رشكاء أفريقيا .وتُع ّد أنغوال أكرب
مورد أفريقي للصني متقدمة عىل كلٍ من جنوب أفريقيا والسودان
وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا االستوائية ،يف الوقت الذي
كل من جنوب أفريقيا ونيجرييا والسودان أعىل ثالث أسواق
ميثّل فيه ٌ
للصادرات الصينية إىل القارة(.((3

العدد 22
أيلول  /سبتمبر 2016

مهم بني رشكاء القارة وتزايدت حصتها من السوق
أن تحجز لها مكانًا ً
(((3
األفريقية من  %8.7يف عام  2003إىل  %11.2يف عام . 2004
عملت الصني عىل عقد اتفاقيات تهدف من خاللها إىل تشجيع
االستثامر مع أكرث من عرشين دولة أفريقية؛ فاملستثمرون الصينيون
كانوا قد وجدوا يف عام  2004يف أكرث من تسعة وأربعني بل ًدا أفريقيًا
مببلغٍ قُ ّدر بــ  1.2مليار دوالر ،ما سمح ملا يزيد عىل  800رشكة
من أكرب الرشكات الصينية بأن توجد أو أن تجد لها موطئ قدم
عىل األرايض األفريقية .وتركزت مشاريع االستثامر الصينية بصورة
رئيسة يف املشاريع املشرتكة :كالتعدين ،والنفط ،والزراعة ،والتصنيع،
والتجارة ،واالتصاالت ،واإللكرتونيات ،واملنسوجات ،والنقل ،والبناء،
واألشغال العامة .أ ّما الدول التي ركّزت فيها الصني استثامراتها ،فهي:
جنوب أفريقيا ،والجزائر ،والسودان ،ونيجرييا ،وزامبيا ،وأنغوال(.((3

22االستثمارات الصينية
بأي روابط
مل يرتبط الطرفان الصيني واألفريقي عىل اختالف دوله ّ
جغرافية وثقافية .إال أ ّن الصني مع ذلك بدأت تهتم بالقارة السمراء
انطالقًا من عام  ،1955لتصبح القارة إحدى أهم محطات إسرتاتيجية
الصني بعد قرار دينغ سياو بينغ باالنفتاح االقتصادي عىل العامل (يف
عام  ،)1978وبدء االستثامرات الصينية يف االنتشار خارج ًيا .فالهدف
األسايس من اإلصالح هو منح الصني املقومات واإلمكانيات التي
تساعدها عىل أن تقوم بدور عاملي.
كان االزدياد الكبري لالستثامرات املبارشة الصينية الخارجية والنمو
الرسيع لالقتصاد الداخيل ،داف َع ْي مه َّمني للصني حتى تحجز لها مكانًا
عىل املرسح العاملي .ومن هنا بدأت أفريقيا تحتل مكانًا إسرتاتيجيًا
لدى القادة الصينيني كام هي الحال عند الغرب .وقد تزايد حجم
التبادل التجاري بني الصني وأفريقيا من  10مليارات دوالر يف
عام  2000إىل  37مليار دوالر يف عام  .2005وبفضل املساعدات
االقتصادية واالستثامرات التي ضخّتها يف أفريقيا ،متكّنت الصني من
32 Wang Jian-Ye & Bio-Tchané Abdoulaye, "Afrique-Chine: des liens
comment tirer le meilleur parti de l'engagement économique croissant de la
Chine en Afrique," Finances et Développement (2008), pp. 44 - 47.
33 Chaponnière Jean-Raphaël Chaponnière, "Les échanges entre la
"Chine et l'Afrique Situation actuelle, perspectives et sources pour l'analyse,
STATECO, no. 100 (2006), pp. 149 - 162.

إال أ ّن الواقع األفريقي يعكس املشكالت والعقبات التي يعانيها
االستثامر األجنبي عامة ،والصيني منه عىل وجه الخصوص .ويُشري
املدير السابق للقسم األفريقي يف صندوق النقد الدويل عبد الله بيو
من خالل جدول تصنيفي ،إىل واقع االستثامرات يف الدول األفريقية،
وإىل أ ّن الدول األفريقية تُع ّد من أصعب مناطق االستثامر يف العامل.
فأفضل وجهة أفريقية بحسب الجدول هي موريشيوس يف املرتبة 27
تحل
عامل ًيا ،وبعدها مبارشة جنوب أفريقيا يف املرتبة  35عامل ًيا ،بينام ّ
أفريقيا جنوب الصحراء يف املرتبة  136عامل ًيا(.((3
وميكن أن نُجمل باختصار الجوانب املميزة لالستثامرات الصينية يف
أفريقيا كام ييل :يتمثّل الجانب األول بأ ّن مصالح الصني يف أفريقيا
34 Valérie Paome, "L'influence de la Chine en Afrique une alternative au
post colonialisme?" AFRI, vol. VIII (2007), accessed on 26/9/2016, at: http://
bit.ly/2dV7XUI
35 Anthony Yaw Baah & Herbert Jauch, "Investissements chinois en
Afrique: conditions de travail et relations professionnelles," Alternatives sud,
vol. 18 (2011), pp. 63 - 84.
36 Wang, pp. 44 - 47.

دراسات

79

إستراتيجية الوجود الصيني في أفريقيا

تعتمد بالدرجة األوىل عىل النفط واملوارد الطبيعية ،بهدف تنمية
النمو الكبري الذي تشهده صناعتها وتغذيته .وتؤكد جهة استثامراتها
واملعامالت التجارية وطبيعتها ذلك .والجانب الثاين هو الروابط
القوية بني أهداف السياسة الخارجية للحكومة الصينية واالستثامرات
الصينية يف أفريقيا؛ فالرشكات التي تستثمر يف القارة تعكس إىل ٍ
حد
كبري مصالح الدولة الصينية؛ وهذه الرشكات عىل عكس الرشكات
الغربية ،فهي إما عامة أو أنّها تعتمد يف جزء كبري من متويلها عىل
الحكومة الصينية .ويتمثّل الجانب الثالث لالستثامرات الصينية يف
أفريقيا بالوجود البرشي املتزايد للصينيني ،بحيث تقوم الرشكات
الصينية بتجنيد العامل الصينيني يف رشكاتها العاملة يف القارة
األفريقية .أ ّما الجانب الرابع الذي تتميز به االستثامرات الصينية
فيكمن يف كيفية استخدام االستثامرات الصينية للعاملة األفريقية؛
فالرشكات الصينية ال تراعي أبسط الحقوق العاملية املتمثلة بعقود
العمل املجحفة وانخفاض األجور وأوضاع العمل السيئة(.((3

أشكال الوجود اإلستراتيجي
الصيني في أفريقيا
إضاف ًة إىل الوسائل التي ذكرناها سابقًا والتي استخدمتها  -بحيث
بدت ف ّعالة إىل ٍ
حد كبري  -بهدف تعزيز وجودها يف أفريقيا ،عملت
اإلسرتاتيجية الصينية أيضً ا عىل تعزيز هذا الوجود من خالل فرض
أشكال ومظاهر متعددة متثّلت بفرض النموذج الصيني من التنمية،
وتنمية وجودها الدميوغرايف وتقويته يف العديد من الدول األفريقية.
وفيام ييل ،سنحاول أن نق ّدم معلومات وأفكا ًرا تتعلق مبظاهر
إسرتاتيجية الصني يف القارة السمراء.

11فرض النموذج الصيني :الوجه اآلخر
للقوة الناعمة الصينية
يرتكز النموذج الصيني الحقيقي عىل عدد من العنارص األساسية ،كام
ييل :االستثامرات والتمويل وعدم التدخّل يف الشأن السيايس والرباغامتية
العالية املستوى .وهو النموذج الذي تحاول الصني فرضه يف مقابل مناذج
أخرى تقليدية غربية ويابانية يف التعاون ومساعدة البلدان األفريقية
لتحقيق التنمية ،وهي مناذج وتقاليد مغروسة يف القارة السمراء منذ
فرتات زمنية أسبق من الوجود الصيني .ويتيح النموذج الصيني الخاص
يف التنمية لجمهورية الصني الشعبية أن تحتل مكانًا يف املقدمة عىل
األرض األفريقية ،وهو النموذج الذي يعتمد عىل الفصل بني التنمية
37 Yaw Baah, pp. 63 - 84.

االقتصادية واإلصالحات السياسية يف إسرتاتيجية عدم االهتامم بطبيعة
األنظمة االستبدادية .ويظهر رفض التدخّل املبارش والنمو السلمي كأنّه
شكل جديد من االستعامر .وقد أثارت الكفاءة والفاعلية الصينية غرية
بعض النخب األفريقية؛ فبكني تجهد لالستفادة من االفتقار إىل إرادة
التحرض ثم الدخول يف عرص الحضارة ،أي الحضارة الصينية بدلً من
الهمجية ،وهو جوهر ال ميكن تص ّوره(.((3
فوصف الصني عىل أنّها قوة استعامرية جديدة تستعمل وسائلها
الخاصة بهدف فرض هيمنتها عىل القارة األفريقية هو مفهوم غريب
أو مفهوم املتوجسني من القوة الصينية ،وهو شكل من أشكال القوة
الناعمة( ،((3إن مل يكن القوة الناعمة نفسها التي تستخدمها الصني
وتوظّفها برباعة يف أماكن كثرية من العامل لتحقيق أهدافها الخاصة
يعب عنها املسؤولون الصينيون بالصعود السلمي
يف أفريقيا ،والتي ّ
أو التنمية السلمية للصني .وقد عملت الصني عىل الر ّد عىل ذلك
باستخدام التاريخ الذي يشري إىل عدم وجود تاريخ استعامري للصني
أي مكان يف العامل بخاصة يف أفريقيا ولن يكون لها ذلك ،وهو ما
يف ّ
منح الصني إيجابية القبول من اآلخر وعدم التوجس منها.
ويُع ّد منتدى التعاون الصيني  -األفريقي أداة دبلوماسية وآلية
فضل عن عدد
استشارية فعالة تجمع بني الصني و 49دولة أفريقيةً ،
من املنظامت الدولية واإلقليمية ،وممثيل القطاع الخاص .ويهدف
املنتدى إىل تعزيز التعاون االقتصادي بني الطرفني ،األمر الذي يسمح
للصني بتجذير صورتها بوصفها أكرب دولة يف دول الجنوب النامية(.((4
إ ّن اإلسرتاتيجية الصينية يف أفريقيا معقّدة؛ إذ للصني إسرتاتيجيات
وليس إسرتاتيجية واحدة؛ فهي تض ّم فاعلني مختلفني وتج ّند العديد
من الوسائل ،وذلك تب ًعا لألهداف املوضوعة .فإسرتاتيجية مجموعة
أو حزمة الصفقات :مشاريع البنية التحتية مقابل الحصول عىل
املوارد الطبيعية كام يحدث يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وغانا،
ليست سوى جانب من جوانب تلك اإلسرتاتيجية .ويعمل قسم
املساعدات الخارجية يف وزارة التجارة ووزارة الشؤون الخارجية عىل
تقديم املساعدات املالية والقروض من دون فائدة ،واعتامد امليزانية
عىل املساعدات الخارجية للصني يخفي وراءه هدفًا دبلوماسيًا.
وهذه األدوات ،إضاف ًة إىل متويل العديد من املشاريع اإلنشائية
املدهشة ،مثل مقر االتحاد األفريقي يف أديس أبابا ،والخدمات
38 Niquet, pp. 361 - 374.
 39ت ُعرف القوة الناعمة عىل أنّها القدرة عىل تحقيق األهداف ،والحصول عىل ما تريد
عن طريق الجاذبية وليس اإلرغام .وقد ر ّوج جوزيف ناي عامل السياسة األمرييك والربفسور يف
جامعة هارفارد األمريكية لهذا املفهوم نقيضً ا للقوة الصلبة التي استخدمتها الواليات املتحدة،
ال سيام يف عهد الرئيس السابق جورج بوش االبن.
40 Maurel, p. 130.
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الصحية واالجتامعية ،من الوسائل التي تستخدمها القوة الناعمة.
فالبنوك الحكومية (مبا يف ذلك بنك االسترياد والتصدير) تشارك
من خالل القروض امليرسة التي تدعمها الدولة ،ولكن أيضً ا دعم
الرشكات الصينية للحصول عىل عقود البناء؛ فعىل سبيل املثال ،كانت
البنوك تتيح ائتامنات التصدير منذ عام  1998للرشكات الصينية.
ومنذ عام  2000أخذت تؤ ّمن قروضً ا بأسعار تفضيلية أو من دونها
للدول األفريقية ،وذلك اعتام ًدا عىل مستوى قدرة الدولة عىل
الوفاء بالتزاماتها(.((4
وتق ّدم الصني العروض أيضً ا يف ما يتعلق بالتبادل املدريس ومساعدة
الطالب األفارقة وتأهيلهم ،بحيث يتزايد هذا العدد ،وال سيام
األطباء منهم(.((4
ومام ال شك فيه أ ّن الرتويج لألعامل االستثامرية والتجارية الصينية،
وإقامة الصني العديد من مراكز الرتويج عىل األرض األفريقية ،وتشجيع
رجال األعامل الصينيني عىل القدوم للعمل واالستثامر يف البالد األفريقية
إضاف ًة إىل وجود عدد كبري من املواطنني الصينيني يعيش عىل األرايض
كل ذلك
األفريقية املتنوعة ( 130000مواطن صيني يف عام  ،)2005أسهم ّ
يف فرض النموذج الصيني.
إ ّن نجاح النموذج الصيني يف التطور واملناطق االقتصادية الخاصة
يُع ّد مبنزلة عامل جذب له يف البلدان النامية ،حيث يت ّم تطبيق القوة
الناعمة الصينية .فالربنامج الذي يتضمن تقديم مساعدات حكومية مع
نقل النموذج الناجح للتنمية الصينية ميكن أن يُع ّد عن قصد وسيلة
من وسائل القوة الناعمة .إذ متثّل املناطق االقتصادية الخاصة يف نظر
السلطات الصينية أداة اقتصادية وسياسية يف الوقت نفسه .ويلخص هي
وين بينغ مدير معهد الدراسات األفريقية يف األكادميية الصينية للعلوم
االجتامعية املوقف الرسمي الصيني من منوذجها يف التنمية :مل تحاول
ألي بلد أفريقي
الصني إطالقًا فرض منوذجها الخاص أو بيعه؛ فال ميكن ّ
أن يقلّده ،إال أ ّن الصني تُع ّد مرج ًعا أو مثالً  ،ففي الوقت الذي تؤكّد فيه
السلطات الصينية مبادئ التنمية والتطور السلمي وعدم التدخل ،فإنّها ال
تسعى إىل فرض منوذجها ولكن تعمل عىل نرشه من خالل عرض منوذج
بديل للتطور الغريب؛ فالنموذج الصيني كان له أصداء انعكست يف نجاح
اقتصاد البلد .وت ّم نرش هذا النموذج يف أفريقيا من خالل عدة جوانب؛
الوسائل الثقافية والرتبوية أو اإلعالمية التي تستحق الذكر .ففي البداية،
إذا كانت املساعدات االقتصادية تُ ثّل عنرص قوة اقتصادية أي قوة صلبة
"41 David Bénazéraf, "Chine-Afrique: un nouveau modèle de coopération,
sciences humaines, no. 233 (janvier 2012).
42 Paome.
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بحسب تعبري جوزيف ناي ،فإنّها مع ذلك أسهمت يف تحسني صورة
املانح أي ق ّوته الناعمة يف النهاية(.((4
ويُشري مرييدن فارال إىل أ ّن املساعدات الصينية ميكن أن يُنظر لها
عىل أنّها أداة من أدوات القوة الناعمة إذا ما أسهمت يف تصدير القيم
واألفكار والنامذج الصينية ،وإذا أفضت إىل شكل من خضوع املتلقي
لإلرادة الصينية .فاملساعدة الصينية ألفريقيا تع ّد يف حاالت متعددة
وسيلة تأثري غري مبارشة من خالل مساهمتها يف إرسال صورة إيجابية يف
البالد املتلقية .وبناء عىل املساعدات الصينية فإ ّن نحو  %86من الكينيني
و %76من النيجرييني ينظرون إىل الصني نظرة إيجابية(.((4
وتواجه القوة الناعمة الصينية يف أفريقيا اليوم مصاعب وتحديات حقيقية
عىل رأسها التأثري الغريب الذي ال يزال يتمتع بهيمنة واسعة يف أفريقيا ،ال
سيام من خالل وسائل اإلعالم وأسلوب الحياة املنترش يف املدن األفريقية
والقنوات اإلعالمية مثل يب يب يس  .((4( BBCيف املقابل ،فإ ّن العوامل
الفاعلة الصينية عىل الساحة األفريقية مثل املعاهد الكونفوشيوسية
التي يُنظر لها عىل أنّها مراكز ثقافية ولغوية منترشة يف العامل( ((4واإلعالم
تواجه مصاعب حقيقية؛ بسبب عالقاتها مع السلطات الصينية يف بكني.
فتجربة املناطق االقتصادية الصينية الخاصة مل تكلل بالنجاح بعد(.((4
يزداد تأثري الوجود الصيني عىل الساحة العاملية بوضوح يف أفريقيا وأمريكا
الالتينية .قام مركز "بو غلوبال بروجكت اتيتودز" Pew Global Project
 Attitudesبدراسة عنوانها "الشعور بتأثري الصني والواليات املتحدة يف
جميع أنحاء أفريقيا" هدفت إىل تقييم نفوذ كلٍ من الصني والواليات
املتحدة األمريكية يف أفريقيا ،ووجدت أ ّن األغلبية يف معظم البلدان
األفريقية تقول :إ ّن الصني متارس قد ًرا ال بأس به من التأثري يف بلدانهم.
إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن أكرث الناس يف هذه الدول ينظر إىل نفوذ الصني
نظرة إيجابية أكرث من نفوذ الواليات املتحدة .ومن بني البلدان األفريقية
العرشة( ((4الواقعة جنوب الصحراء الكربى األفريقية التي شملتها
الدراسة ،تقول مثانية بلدان منها إ ّن الصني والواليات املتحدة لديهام قدر
كبري من التأثري والنفوذ يف الطريقة التي تسري بها األمور يف بلدانهم؛
43 David Bénazéraf, "soft power chinois en Afrique renforcer les intérêts
de la Chine au nom de l'amitié sino-africaine," Asia versions 71 (septembre
2014).
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Cabestan Jean-Pierre, "la politique étrangère chinois: une Chine sans
ennemis n'est pas forcément une Chine rassurante," Hérodote, no. 125, 2eme
trimestre (Décembre, 2007), p. 16.
47 Bénazéraf.
 48الدول التي شملتها الدراسة هي :إثيوبيا ،ومايل ،وساحل العاج ،وكينيا ،والسنغال،
ونيجرييا ،وجنوب أفريقيا ،وغانا ،وتنزانيا ،وأوغندا.

دراسات
إستراتيجية الوجود الصيني في أفريقيا

فاإلثيوبيون  -عىل وجه الخصوص -يجدون أ ّن للبلدين تأث ًريا يف بالدهم:
 %85من الذين شملتهم الدراسة يقولون إ ّن الصني لديها قد ٌر كبري
من النفوذ ،يف حني أ ّن  %88منهم يقولون القول نفسه عن الواليات
املتحدة .ويف مايل وساحل العاج والسنغال يظهر بصورة ملحوظة تف ّوق
النفوذ الصيني عىل األمرييك .وتربز أوغندا الدولة األفريقية الوحيدة
التي ال ترى األغلبية فيها أ ّن الصني متارس نفوذًا محليًا فيها ،يف حني أ ّن
وجهة نظر نحو ثلثي األوغنديني ( )%67ترى الواليات املتحدة األمريكية
مؤثرة إىل ٍ
حد ما(.((4

وتشري إحصائية أخرى ملركز البحوث "بيو غلوبال" بعنوان "نفوذ الصني
أكرث إيجابية من نفوذ أمريكا" إىل تف ّوق التأثري الصيني عىل األمرييك يف
القارة األفريقية ،ووصفته بأنّه أكرث إيجابية .وقد راوحت الفروقات يف
نسبة التفوق بني كلٍ من الواليات املتحدة والصني لفائدة األخرية إىل ما
بني ( %10ساحل العاج ،وأوغندا) و( %42تنزانيا) .بينام يرتاجع التأثري
الصيني أمام مثيله األمرييك يف كلٍ من نيجرييا إىل  %63مقابل %64
لفائدة أمريكا ما مثّل فرقًا نسبته  ،%1وغانا  %59لفائدة الصني و%64
لفائدة أمريكا (الفرق  ،)%5بينام بلغت النسبة األكرب التي نظرت إىل
النفوذ األمرييك بإيجابية أكرث من النفوذ الصيني مع األوغنديني؛ %59
لفائدة الواليات املتحدة و %47لفائدة الصني ،والفرق هو .((5(%12

22الوجود الديموغرافي
من رموز الح ّمى الصينية الجديدة وجود أعداد كبرية من الصينيني
يف البالد األفريقية؛ فعىل الرغم من أ ّن العالقات الصينية مع القارة
السمراء ليست جديدة ،فالوجود الصيني الدميوغرايف كثيف؛ إذ
نجد أكرث من  130,000صيني يف أفريقيا ،وال سيام يف زميبابوي
ونيجرييا وأنغوال وجمهورية غينيا .ولخدمة هذا التحرك واالنتقال
49 "Rising Environmental Concern in 47-Nation Survey," The Pew Global
Project Attitudes (June 27, 2007), p. 44, accessed on 26/9/2016, at: http://
www.pewglobal.org/files/pdf/256.pdf.
50 Ibid., p. 45.
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البرشي الكبري ت ّم إنشاء الروابط الجوية املبارشة بني بعض الدول
األفريقية (أنغوال ،وزميبابوي) من جهة ،والصني من جهة ثانية .وقد
ساهمت الزيارات املتكررة التي يقوم بها الزعامء الصينيون عىل أعىل
املستويات يف تشجيع هذه الظاهرة والدفع بها؛ كالزيارات التي قام
بها الرئيس الصيني هو جينتاو للقارة األفريقية(.((5
ويعمل املستثمرون الصينيون عىل توظيف العاملة الصينية يف
أفريقيا ،ما يعزز الوجود الدميوغرايف فيها .ففي غانا ،عملت مجموعة
شنغهاي للبناء املسؤولة عن بناء ملعب سيكوندي تاكورادي عىل
عامل أفريق ًيا .وميكن التأكيد
لكل ً 230
توظيف  130موظفًا صين ًيا ّ
أ ّن عدد الصينيني الذين يعيشون يف غانا قد ارتفع من  500شخص
يف عام  2001إىل  6000يف عام  .2004أما يف أنغوال ،فيق ّدر عدد
العامل الصينيني العاملني يف مشاريع مختلفة عىل طول البالد بــ
 25000عامل .وال يختلف الوضع كث ًريا يف كلٍ من ناميبيا وسرياليون
والسودان وبعض الدول األفريقية األخرى .ويُقلق هذا الواقع األفارقة
كث ًريا؛ ذلك أنّهم ينظرون إىل االستثامرات الصينية عىل أنّها مجال لخلق
فرص عمل لهم .وبناء عليه ،فإ ّن هذا الوجود الكبري للعاملة الصينية
يفس عىل نحو خاطئ(.((5
ميكن أن يوظف أو أن َ
كل مكان يوجد فيه؛ ففي الجزائر
ويرتك الوجود السكاين الصيني أثره يف ّ
عىل سبيل املثال ،يزداد الوجود الصيني مع ظهور البوادر األوىل للمدينة
الصينية ،بحيث بدأت الجزائر تشهد انتشار السلع الصينية واملطاعم
والسلع التي تُباع بأسعار منخفضة .ومع أ ّن ظاهرة املدن األجنبية يف
البالد العربية ظاهرة حديثة وغري معروفة ،فقد بدأت تشهد حضو ًرا
مكثفًا رمبا يؤدي يف النهاية إىل انتشار هذه الظاهرة انتشا ًرا واض ًحا للعيان.
كل مكان يوجد فيه العرق
ويرتك الوجود والنشاط الصينيان تأثريهام يف ّ
الصيني األصفر ،بحيث يؤديان إىل تغيري رسيع يف معامل هذا املكان
وشكله .وتصف صحيفة الحياة اللندنية شارع حسيبة بن بوعيل يف وسط
العاصمة الجزائرية كأنه أحد شوارع بكني ،إذ أصاب التغيري مالمحه
ومنطه تدريج ًيا خالل السنوات القليلة السابقة .فاملتاجر الصينية تحتوي
كل يشء تقريبًا وهو جاهز للبيع .أما ملكية هذه املتاجر و ّ
املحال،
عىل ّ
فتعود للصينيني الذين وفدوا إىل الجزائر مع رشكات البناء يف مطلع
القرن الحايل التي نفّذت العديد من املشاريع السكنية ،منها  100ألف
51 Niquet, pp. 361 - 374.
52 Yaw Baah, pp. 63 - 84.
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منزل ،قبل أن يتحولوا للعمل يف امليدان التجاري .إضاف ًة إىل وجود أحياء
يُطلق عليها أحياء "الشنوة" ،وهي كلمة فرنسية تعني الصينيني(.((5

أيلول  /سبتمبر 2016

املسؤول أ ّن النشاطات التي تنظر لها عىل أنّها مصادر تهديد ال تكمن
يف املجاالت االقتصادية ،بل يف النشاطات العسكرية واالستخباراتية(.((5

موقف اإلدارة األميركية
من إستراتيجية الصين
في القارة األفريقية
مثّلت أفريقيا عىل مدار عقود طويلة وال سيام خالل الفرتة االستعامرية
مصد ًرا للمواد األولية ولخدمة البالد الغربية ،يف الوقت الذي مثّلت
فيه الشعوب األفريقية مصادر استهالك مهمة للمنتجات الغربية.
ينقسم الخرباء يف واشنطن بشأن وجود الصني وإسرتاتيجيتها ودورها
املتنامي يف القارة األفريقية إىل قسمني :يضم القسم األول أولئك
الذين يطلق عليهم اسم "معانقو الباندا" embrasseurs de panda
الذين ال يعتقدون بأ ّن الصني ميكن أن متثّل تهدي ًدا للواليات املتحدة
األمريكية أو خط ًرا يهدد مصالحها .أما القسم الثاين فهو قسم
"مهاجمو التنني"  pourfendeurs de dragonالذين ينظرون إىل
الصني عىل أنّها الخطر األول الذي يتهدد بالدهم ،وهم بذلك ينبئون
بحرب عاملية ثالثة(.((5
وتُربز وثيقة نرشها موقع ويكيلكس حقيقة املوقف األمرييك من
الدور الصيني املتنامي عىل الساحة األفريقية؛ فالربقيات األمريكية
الدبلوماسية الرسية التي كشفها هذا املوقع ،أظهرت املراقبة الدامئة
والشديدة التي تقوم بها اإلدارة األمريكية للدور الصيني السيايس
واالقتصادي املتنامي يف أفريقيا .إذ يقول مسؤول يف السفارة األمريكية
يف نيجرييا يف برقية و ّجهها" :إ ّن الصني تترصف بعدوانية وخبث يف
أفريقيا" .لكن ،أشار هذا املسؤول إىل أ ّن األمريكيني مع ذلك ال ينظرون
إىل الصني بوصفها متثّل تهدي ًدا عسكريًا أو أمن ًيا أو استخبارات ًيا .وهو
األمر الذي أكده مساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون األفريقية
جوين كارسون الذي قال إنّه عىل الرغم من املنافسة االقتصادية
الصينية ،فإ ّن اإلدارة األمريكية ال تنظر إىل الصني عىل أنّها متثّل تهدي ًدا
أمن ًيا أو عسكريًا ،إال أنّه مع ذلك أكد وجود خطوط حمراء ال ميكن
أن تسمح الواليات املتحدة األمريكية للصني بتخطّيها .ويؤكد هذا
 53ميكن االطالع عىل النص الكامل للمقالة بالعودة إىل" :الجزائر ،متلمل متزايد من
العاملة الصينية" ،الحياة ،2009/8/5 ،شوهد يف  ،2016/9/26عىل:
http://bit.ly/2drI9iz
54 Michel Serge & Beuret Michel, La Chine Afrique, Pékin à la conquête
du continent noir (Paris: Hachette, 2009), p. 285.

إال أ ّن القضية التي تُ ثّل محط تساؤل العامل واهتاممه هي صعود
الصني ،ورغبة الواليات املتحدة األمريكية يف الحفاظ عىل مكانتها الدولية
أساسا عىل
زعيم ًة للنظام العاملي .فالجهد الذي يبذله الطرفان يرتكز ً
تأمني حاجتهام من موارد الطاقة التي قد تقود يف السنوات املقبلة أو
العقود التالية إىل مواجهة مبارشة بني القوتني الكبريتني .فهذه املسألة
بالنسبة إىل الخرباء محصورة يف مجال التكهنات والتوقعات ،ومرتبطة بـ
"إذا" و"متى" ،مع أنّهم يؤكدون أ ّن القارة األفريقية هي املجال املرشح
ألن يكون ساحة لهذه املواجهة( ،((5هذا إذا مل تظهر قوى أخرى بنامذج
اقتصادية وتطورية تنافس القوى الصاعدة وتفرض نفسها عىل ساحة
الرصاع .وهذه القوى املرشحة موجودة سواء يف آسيا أو أمريكا الالتينية.
وتسعى الواليات املتحدة إىل إغواء أفريقيا ،وتوجيه قوانينها نحو
دراسة النمو يف أفريقيا واالهتامم به مبا سمح منذ عام  2000ألربع
وأربعني دولة أفريقية بالوصول إىل سوق الواليات املتحدة ،وهي
تتمتع بامتيازات اإلعفاء من الرسوم الجمركية حتى عام .((5(2015

نظرة تقييمية إلستراتيجية الصين
في القارة األفريقية وتأثيراتها
منذ أن بدأت الصني يف انتهاج سياسة اإلصالح ،آمنت اإلسرتاتيجية
كل ما ميكن أن ميثّل
التي تبنتها القيادة الصينية برضورة البحث عن ّ
خدمة لالقتصاد الصيني يف الداخل ،ومصالح الصني عىل املستوى
الخارجي؛ بتأمني مصادر الطاقة واملواد األول ّية الالزمة لالقتصاد
55

"ويكيلكس :األمريكيون يراقبون".

56 Michel, pp. 283 - 284.
57 Maurel, p. 135.
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الصيني الناهض ،إضاف ًة إىل رضورة الحصول عىل التكنولوجيا العالية،
واالستثامرات الالزمة للنهوض باالقتصاد الصيني.

للدعاية الحكومية لالنتخابات العامة لعام  ،2006وقد أث ّرت هذه
القضية يف صورة الصني يف أفريقيا والعامل ،وكان لها تداعيات سلبية(.((6

وتسعى الصني لتأمني جزء من احتياجاتها من النفط من األسواق
العاملية ،والتي وصلت إىل  327مليون طن يف عام  2005ما ُيثّل
نسبة  %8.5من االستهالك العاملي .فقد ت ّم التخيل عن األحالم املاوية
يف تحقيق االكتفاء الذايت ،وبدأت بكني تخضع للواقع الجديد يف
االعتامد عىل املوارد النفطية التي ترد من الخارج %40 :من الرشق
األوسط ،و %21من أفريقيا(.((5

ويُنظر إىل الصني ،وال سيام لدى الغرب عىل أنّها قوة استعامرية
جديدة يف أفريقيا ،وهي مصدر قلق لها؛ فالصني وفقًا لهذه الرؤية
متثّل عائقًا أمام األمن والسالم يف القارة األفريقية ،وتُ ثّل يف الوقت
داعم لألنظمة االستبدادية ذات الصيت اليسء يف مجال
نفسه
ً
حقوق اإلنسان .كام ت ُتهم السلطات الصينية باالنتهازية يف استغالل
فساد الحكومات ،وعدم كفاءتها لتحقيق مكاسبها التجارية .ومن
الناحية البيئية ،الصني متهمة بأنّها مل ّوث حقيقي وكبري للبيئة؛ لعدم
احرتامها معايري الحفاظ عىل البيئة وقوانينه(.((6

وبصورة عامة ،ال ميكن إنكار التأثري الكبري الذي تركه الوجود الصيني
تجل يف جانبني أحدهام
يف أفريقيا .وميكن القول إ ّن هذا التأثري ّ
إيجايب واآلخر سلبي :فعىل الجانب اإليجايب ،أسهم النمو املذهل
الذي عاشته الصني يف ارتفاع الطلب العاملي عىل املــواد الخام
الرضورية للصناعة التي تحتويها األرايض األفريقية ،وارتفاع أسعارها
ما انعكس إيجاب ًيا عىل الدخل القومي والفردي للدول األفريقية،
وأسهم يف تحسني البنى التحتية للدول األفريقية من جهة ،وتحسني
مستوى معيشة الشعوب األفريقية من جهة أخرى .وانعكس التأثري
السلبي يف املعاناة التي عاشتها الرشكات الوطنية املتمثلة مبنافسة
مثيالتها الصينية بسبب تراجع الدول األفريقية عن حامية الصناعات
املحلية ،واتفاقيات الحامية الجمركية التي خفضت الرسوم الجمركية.
وقد مثّلت أسواق الرشكات األفريقية املحلية واملواد املصدرة ،بخاصة
الغزل والنسيج ،املجال الذي تجلّت فيه هذه املنافسة.
ومتثّل أحد أبرز املظاهر اإليجابية للوجود الصيني يف أفريقيا ،برسعة
الصني يف تلبية احتياجات القارة من الخدمات العامة والبنية التحتية
(الطرقات ،واملباين ،والجسور ،واملدارس ،واملستشفيات ،والجامعات،
واالتصاالت) ،إضاف ًة إىل رسعة توزيع الخدمات التي متيزت بها
الرشكات الصينية العاملة عىل األرض األفريقية ،األمر الذي ولّد رغبة
متزايدة لدى األفارقة يف التعامل مع تلك الرشكات(.((5
إال أ ّن الرتكيز غالبًا ما يكون عىل الجوانب السلبية أكرث منه عىل اإليجابية؛
فمنظمة "وتنيس العاملية غري الحكومية" ORG Global Witness
كشفت أ ّن جز ًءا من مليا َري دوالر منحتهام الصني ألنغوال ت ّم تحويله
58 Meidan, pp. 77 - 94.
 59مهاري مارو ،العالقات الصينية اإلفريقية :الدميقراطية والتوزيع ،ترجمة يعقوب
بن أبو مدين ،تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات 30 ،نيسان /أبريل  ،2013شوهد يف
 ،2016/10/17يف:
http://bit.ly/2dHQKfO

ومن السلبيات التي ترافقت مع الوجود الصيني يف أفريقيا الترصفات
السلبية لرجال األعامل الصينيني؛ ففي هذا الشأن ،ويف مقابلة مع
صحيفة الرياض السعودية ،يُشري الدكتور ستيفن تشان أستاذ
الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن إىل أ ّن عد ًدا من رجال
األعامل الصينيني يترصف بطريقة عنرصية شديدة ،ما يولّد عند
عدد من املواطنني األفارقة العاديني الشعور باالستالب والحنق من
الحضور الصيني .ما يؤكد رضورة أن تأخذ الحكومة الصينية عىل
عاتقها توعية رجال األعامل الصينيني عىل نحو أفضل ،وتنصحهم
برضورة تج ّنب التعامل بغطرسة وعجرفة(.((6
وال تكرتث الصني كث ًريا لالنتقادات التي تواجهها يف أفريقيا يف ما
يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان التي ميكن أن تؤث ّر يف واقع استثامراتها
عبت هي ويننغ بني ،مديرة قسم الدراسات
يف القارة األفريقية .وقد ّ
األفريقية يف األكادميية الصينية للدراسات االجتامعية يف بكني ،عن
موقف بالدها من هذه القضية ،فقالت" :نحن يف الصني ال نؤمن بأ ّن
حقوق اإلنسان يجب أن تسمو عىل السيادة  ...لنا رأينا املختلف يف
هذا األمر وتشاطرنا الدول األفريقية هذا( ."((6ومع ذلك ،فإ ّن االنتقاد
األسايس يو ّجه للدعم الصيني لألنظمة القمعية ،فاالستثامر الصيني
من خالل هذه الطريقة ميكن أن يق ّوض األنظمة الدميقراطية يف
ولعل املثال األبرز يف ذلك هو السودان وزميبابوي ،إضاف ًة إىل
القارةّ .
(((6
تجارة األسلحة بني نيجرييا والصني التي أثارت الكثري من الجدل .
60 Maurel, p. 134.

 61مارو.
" 62الوجود الصيني يف إفريقيا :استثامر بتهمة استعامر" ،الرياض ،العدد 15( 15698
حزيران /يونيو .)2001
 63أيان تايلور" ،دبلوماسية الصني النفطية يف إفريقيا" ،سلسلة دراسات عاملية ،العدد
)2007( 63؛ عبد الصادق.
64 Yaw Baah, pp. 63 - 84.
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84
ومام ال شك فيه أ ّن التزايد يف وجود العاملة الصينية سيعطي نتائج
عكسية سلبية اجتامعية وثقافية من خالل املواجهة مع مكونات
املجتمع األفريقي؛ فوجود العاملة الصينية بكثافة أدى إىل مزاحمة
العاملة األفريقية حتى يف أبسط األعامل .وقد عكست وسائل اإلعالم
الجزائرية التذمر واالنزعاج من الغزو العاميل الصيني الذي أجرب
بدوره الحكومة الجزائرية عىل اتخاذ إجراءات؛ منها إعداد قانون
لتنظيم العاملة الصينية ومنعها من العمل خارج اإلطار الذي جاءت
من أجله(.((6
بدأت العاملة الصينية تُ ثّل ضغطًا عىل القاعدة العاملية؛ ففي الجزائر
كل عرشة شبان
التي تُعاين مشاكل كبرية عىل مستوى البطالة (من بني ّ
جزائريني ،يوجد سبعة يعانون البطالة) ،والتي تُ ثّل ثالث أكرب اقتصاد
يف أفريقيا ،يُقبل العامل الصينيون عىل العمل بأجور أقل من تلك التي
يتقاضاها الجزائريون؛ ما يؤدي إىل تفاقم وضع فرص العمل اليسء
أساسا .وتعكس االشتباكات التي اندلعت بني مجموعة من الجزائريني
ً
والصينيني يف العاصمة الجزائرية موجة الغضب التي تجتاح الجزائريني
ضد الوجود الصيني يف بالدهم الذي يُق ّدر باآلالف .فبحسب شهود
عيان ومشاركني يف االشتباكات ،فإ ّن الصينيني يتعاملون مع املواطنني
تعامل فوق ًيا وبتعا ٍل ،وبطريقة العصابات من دون مراعاة قوانني البالد
ً
التي يقيمون فيها .وهذا ما حدث مع عبد الكريم سلودة أحد أصحاب
املحال الجزائريني الذين تع ّرضوا للرضب عىل أيدي الصينيني ،إذ يروي:
"قلت للصيني ّأل يرتك سيارته أمام محيل ،إال أنّه أهانني ،فو ّجهت له
لكمة ،واعتقدت أ ّن األمر انتهى بذلك ،إال أنه عاد بعد نصف ساعة
ومعه  50صينيًا عىل األقل ليقتصوا مني"(.((6
وتُربز تلك األحداث املوقف املعادي لوجود الصينيني الذي بدأ يتشكّل
بوصفه نو ًعا من الرصاع الثقايف -الديني بني الطرفني .فاملهاجرون
الصينيون مل يراعوا تقاليد البالد التي وفدوا إليها .ويعكس موقف أحد
أصحاب املحال ،وشاهد عىل األحداث ترصفات املهاجرين الصينيني
وموقف الجزائريني منهم ،بحيث يطالب الصينيني باملغادرة إذ يصعب
التعايش معهم ،فهم يرشبون الكحول ،وال يراعون التقاليد ،وال يحرصون
عىل احرتام الدين اإلسالمي(.((6
ويُفرس نارص الجايب أستاذ علم االجتامع يف جامعة الجزائر لرويرتز
العوامل التي ولّدت مظاهر الغضب والكره التي يعيشها الشعب
الجزائري ،بخاصة فئة الشباب منهم تجاه العامل الصينيني" :تضافر
 65سمري قط ،ص .125
 100" 66جزائري وصيني يشتبكون بالسالح األبيض يف الجزائر" ،يب يب يس عريب 5 ،آب/
أغسطس  ،2009شوهد يف  ،2016/9/26يف:
http://bbc.in/2e09V9L
" 67الجزائر ،متلمل متزايد من العاملة الصينية".
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عوامل استياء الجزائريني من قلة فرص العمل ،وسوء التفاهم الثقايف
بني السكان املحليني والصينيني  ...ونسبة البطالة العالية ج ًدا يف املناطق
الفقرية"(.((6
وتنترش يف بعض الدول األفريقية كالجزائر  -عىل سبيل املثال  -مشاعر
الكره أو عدم االرتياح للوجود الصيني عىل املستويني الشعبي والنقايب؛
فانتشار التجارة غري النظامية أو تجارة السوق السوداء يف الجزائر لدى
التجار الصينيني ،يُثري القلق كام يؤكد أحد مسؤويل االتحاد الوطني
لتجار الجزائر وحرفييها ،بحيث يقول" :التجارة غري النظامية ماضية يف
االنتشار وبعض التقديرات ت ُشري إىل أن هناك حواىل مليون تاجر من
هذا النوع يف البالد ...وسوف يتسبب ذلك يف حالة الفوىض التي قد
تؤثر يف حظوظ الجزائر يف االنضامم ملنظمة التجارة العاملية"(.((6
ويطالب بعض املسؤولني (النقابيني التجاريني عىل وجه الخصوص)
باملساواة يف الرشوط التجارية بني كلٍ من الصني والدول األفريقية؛
فجلب االستثامرات وتشجيع األجانب للعمل يف البالد ال يعني التضحية
عب عنه مصطفى بن جابر رئيس غرفة
بحقوقهم التجارية ،وهو ما ّ
الساحل للتجارة ،بحيث قال" :إنّه أمر مهم تفادي إثارة مشاعر كره
األجانب ،ولكن من العار أ ّن األمور ليست عىل ما يرام بني الجانبني .إنه
من الصعب ملواطن جزائري أن يؤسس ً
عمل تجاريًا يف الصني اليوم"(.((7

الخاتمة
مثّل اإلعالن عن تأسيس منتدى التعاون الصيني  -األفريقي انطالقة
جديدة ومتميزة للعالقات الصينية  -األفريقية التي تح ّولت إىل
عالقات مؤسساتية تحكمها املصالح املتبادلة واملنافع املشرتكة؛
فالتعاون بني الجانبني تبلور بصورة أكرث وضو ًحا واتخذ من ًحى جدي ًدا
بعد إنشاء منتدى التعاون الصيني األفريقي منذ عام  .2000ومثّل
االجتامع الذي حرضه  80وزي ًرا لخارجية  45دولة أفريقية نواة
التعاون عىل جميع املستويات .ويف االجتامع الثاين ملنتدى التعاون
الصيني األفريقي الذي ُعقد يف عام  ،2003ت ّم تب ّني خطة عمل أديس
نصت عىل الخطوط األساسية للتعاون يف املجاالت السياسية
أبابا التي ّ
واالقتصادية والتجارية والعسكرية واالجتامعية .وبفضل هذين اللقاءين،
واإلسرتاتيجية التي ت ّم تب ّنيها يف االجتامعات التي تضمنتها لقاءات املسؤولني
عىل أعىل املستويات ،ميكن الحديث عن كيان عاملي جديد بدأ يتشكل
 68املرجع نفسه.
 69نظيم فتحي" ،معامل مدينة الصينيني تتشكل تدريجيا يف العاصمة الجزائرية" ،موقع
مغاربية دوت كوم.2006/9/22 ،
 70املرجع نفسه.
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ليأخذ مكانه ودوره عىل املستوى العاملي ،وبدأت ظاهرة الصني  -أفريقيا
التي أثارت ومازالت تُثري نقاشات وجدلً عىل املستويات اإلقليمية والدولية،
يف التشكل.
ويُشري بارثيليمي كورمونت إىل األهمية الدبلوماسية التي مثّلها منتدى
التعاون الصيني األفريقي الذي ُعقد يف عام  ،2006فهو أهم ظاهرة
دبلوماسية شهدتها بكني ،ووصفها هو جينتاو بأنّها ظاهرة تاريخية .وقد
اختُتم هذا املنتدى بتب ّني خطة عمل جديدة للفرتة الواقعة بني 2007
و ،2009ركّزت عىل بناء منوذج جديد من التعاون اإلسرتاتيجي بني الصني
وأفريقيا عىل أساس املساواة السياسية والثقة املتبادلة والتعاون االقتصادي
واملنفعة املتبادلة والتبادل الثقايف(.((7
ويُدرك الطرفان األهمية اإلسرتاتيجية للعالقات بينهام ورضورة تطويرها؛
إذ تُع ّد أفريقيا بالنسبة إىل الصني املصدر األهم واملستقبيل لحاجات تطور
الصني االقتصادي واملتمثّلة مبصادر الطاقة واملوارد الطبيعية (البرتول من
الجزائر وليبيا والسودان ونيجرييا وأنغوال عىل سبيل املثال) .وأفريقيا،
من جانبها ،يف حاجة إىل الصني وتجربتها ومساعدتها االقتصادية واملالية
للنهوض ببالدها الفقرية.
فالرصخة التي أطلقها الزعيم الشيوعي ماو تيس تونغ بأ ّن عودة الصني
الشعبية إىل أروقة األمم املتحدة ممثلً للشعب الصيني جاءت محمولة
عىل األعناق األفريقية ،تعب ٌري صادق وواضح عن الدور األفريقي يف تحقيق
ذلك .وما أشبه اليوم باألمس ،فالصني التي استطاعت أن توظف األصوات
األفريقية قبل ما يزيد عىل أربعني عا ًما لخدمة مصالحها السياسية عملت
مع نهاية القرن املايض وبدايات القرن الحايل عىل إعادة توظيف القارة
األفريقية ،لخدمة مصالحها وتطورها االقتصادي ،ورمبا يف وقت الحق
لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية (السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية،
والعسكرية) .فالدول الصاعدة حديثًا التي ال متتلك تاريخًا استعامريًا،
الصني بخاصة ،تجد يف الدول التي عانت االستعامر ومشكالته ومازالت
تعاين مشاكل اقتصادية واجتامعية ووطنية مزمنة ،املجال الذي تستطيع
من خالله أن تستعرض قوتها من جهة ،وتجعلها وسيلة تستطيع من خاللها
تحقيق أهدافها الجيوسياسية مستغل ًة التململ وانعدام الثقة بالدول
املوجودة تقليديًا وتاريخ ًيا عىل أرض القارة السمراء.
إال أ ّن السؤال الذي يبقى مطرو ًحا يف رأينا ،هو :إىل أ ّي مدى ميكن أن
يستمر الوجود الصيني عىل أرايض الدول األفريقية؟ وما هو شكل التعاون
الذي ميكن أن تأخذه العالقات بني الطرفني يف ظل ازدياد الحاجة الصينية
إىل الرثوات األفريقية واستمراريتها ،وتفاقم الحاجة األفريقية إىل الوجود
الصيني (االقتصادي عىل أقل تقدير) يف تنمية البالد األفريقية وتطويرها؟
أما التساؤل اآلخر الذي ميكن أن يُطرح فهو :كيف سيكون موقف الصني
;71 Courmont, p. 89
انظر :بكني ،سياسات الصني إزاء أفريقيا ،كانون الثاين /يناير  ،2006شوهد يف  ،26/9/2016يف:
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من أ ّي حدث أو مطالبات سياسية داخلية ميكن أن تشهدها الساحات
األفريقية يف ظل انتشار ما يسمى الثورات الشعبية املطالبة بالحريات
السياسية وتحقيق الدميقراطية؟ وبحسب رأينا ،ميكن تفسري هذا التساؤل
بأمرين أساسيني :يتمثل األول بأ ّن التعاون بني البلدين هو تعاون اقتصادي
وتجاري بالدرجة األوىل ،وليس للطرفني أ ّي نية للتدخل يف شؤون بعضهام
سياس ًيا ،ال سيام أ ّن الطرفني ميتلكان النظام السيايس ذا الطبيعة نفسها
تقري ًبا ،أما األمر الثاين فهو حقيقة املوقف الشعبي ،وليس الرسمي ،من
هذه العالقات إذا ما وضعت عىل ّ
محك الثورات واملطالبات الشعبية.
ويكمن التح ّدي األكرب أمام إسرتاتيجية القادة الصينيني لتعزيز وجود
بالدهم يف أفريقيا يف إمكانية فرض هذا الوجود ،ليس عىل األفارقة
أنفسهم ،بل عىل الوجود اآلخر األورويب واألمرييك الذي ميتلك تاريخًا وثقافة
كل ما يقال
متغلغلني يف املجتمعات األفريقية عىل تن ّوعها؛ وعىل الرغم من ّ
عن ماهية هذا الوجود ،فإنّه يحظى بقبول واهتامم كب َريين لدى الشعوب
األفريقية .إذًا ،عىل الصينيني أن يتب ّنوا إسرتاتيجية أكرث فاعلية من تلك التي
متتلكها الدول الغربية ،وأن يكون لهم منوذج أكرث تأث ًريا من النموذج الغريب
املتغلغل ،األمرييك والفرنيس عىل وجه الخصوص.
مام ال شك فيه أ ّن جمهورية الصني الشعبية تهدف من خالل وجودها يف
أفريقيا إىل تحقيق عدة أهداف؛ وعىل الرغم من طرح شعارات املنفعة
املتبادلة والتبادل املشرتك وتعزيز التعاون ،فإ ّن الصني تهدف إىل تحقيق
إسرتاتيجية أمن الطاقة واألسواق وتعزيزها .كام تهدف إىل أن تكون أفريقيا
املجال الذي ميكّنها من تحقيق سياستها اإلسرتاتيجية عىل املستوى العاملي.
كل ما تُق ّدمه وتقوم به يف أفريقيا أن تكون الالعب
فهل تستطيع الصني مع ّ
رقم واحد يف أفريقيا والشعب األكرث قبولً فيها؟ يف نظرنا ،بإمكان الصني
أن تكون فعلً الالعب رقم واحد اقتصاديًا ،إال أ ّن األمر يبدو صع ًبا عند
الحديث عن املستويات السياسية والعسكرية والثقافية.
مام ال شك فيه أ ّن العالقات بني الصني وأفريقيا تطورت تطو ًرا ملحوظًا
وعميقًا خالل أكرث من نصف قرن ،لتصبح خالل تلك الفرتة رشاكة
إسرتاتيجية تهدف إىل تحقيق أهداف البلدين .إال أ ّن األسئلة املطروحة
لدى املهتمني وصناع القرار يف الصني وأفريقيا عىل ٍ
حد سواء ،هي :مدى
تأثري الصني يف القارة األفريقية؟ وهل استطاعت اإلسرتاتيجية الصينية أن
تُحدث التأثري املطلوب أفريق ًيا عىل املستوى الثقايف واالقتصادي ،وال سيام
من جهة التقليل من التأثري اآلخر األورويب املرتسخ تاريخيًا واستعامريًا؟
وهل استطاعت الصني أن تُحقق من خالل إسرتاتيجيتها أهدافها الداخلية،
وتفرض نفسها قو ًة فاعلة ومؤث ّرة عىل املرسح العاملي؟
إ ّن الحديث عن وجود ُمك ِّون إسرتاتيجي واحد ومتامسك عند القادة
الصينيني يبدو مجافيًا للواقع وللحقائق عىل األرض .ورمبا يعود ذلك إىل
عدم وجود فاعل واحد ميثّل تلك اإلسرتاتيجية من جهة ،وتجزئة القرارات
بحسب نوع النشاط من جهة ثانية .فاإلسرتاتيجية االقتصادية هي األكرث
وضو ًحا من غريها ،وال سيام السياسية منها واملح َّددة بضوابط ومتطلبات
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يحكمها التشابه الكبري يف نظام الحكم وطبيعته .لذلك نرى أنّه ميكن
الحديث عن إسرتاتيجيات صينية وليس إسرتاتيجية واحدة ،األمر الذي
يؤدي إىل رضورة التمييز بني النشاطات التي تقوم بها الرشكات االقتصادية،
البرتولية التابعة للدولة عىل وجه الخصوص وتلك الرشكات الخاصة التي
تتبنى منهاج عمل وإسرتاتيجية مختلفة عن تلك التي تتبناها الدولة
الصينية ،إضاف ًة إىل اختالف األهداف بني القادة االقتصاديني والسياسيني.
إ ّن السياسة االقتصادية للصني يف أفريقيا ور ّدة الفعل األفريقية عليها هام
نتاج للسياسة بشكل أو بآخر .فالصني ،كام رأينا ،كانت ومازالت تويل الدول
التي قطعت عالقاتها مع تايوان ،وضخّت فيها االستثامرات الكبرية ،وعقدت
معها املعاهدات االقتصادية ،االهتامم األكرب ،وال تهتم بالدول التي مازالت
تحافظ عىل عالقاتها مع الصني األخرى الوطنية ،ذلك أ ّن الصني تشرتط عىل
الطرف اآلخر تب ّني مفهومها السيايس والقومي املتمثّل بص ٍني واحدة.
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