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 شــكر وعـرفان
 هذا فخرج الخطى وسدد وهدى خلق الذي العالمين رب هللا اشكر

 بعونه العمل

 وتوفيقه

 والمنتهى المبتدى في كثيرا حمدا نحمده

 َكِريٌم َغنيِ   رب ِي فَإنَّ  َكفَر َوْمن نِْفِسه ل َشُكر ي فَإنَّما َشَكر َوْمن  سورة

 تعالى قوله من : 

 40 اآلية النمل

 "الناس يشكر ال من هللا يشكر ال" وسلم عليه هللا صلى قوله ومن

 والمساعدة العون يد مد من لكل الجميل والعرفان بالشكر نتقدم فإننا

 وفي لنا

 تشرف الذي "مناعيليندة  أستاذة"الفاضل األستاذ مقدمتهم

 البحث هذا على بإشرافه

 األثر الكريمة ومعاملته السديدة يهاتهوتوج القيمة لمالحظاته وكانت

 في الكبير

 وجزاه والتقدير الشكر جزيل فله الصورة هذه إلى البحث وصول

 الجزاء خير عنا هللا

 ونتقدم المناقشة اللجنة في األعضاء األساتذة إلى بالشكر نتقدم كما

 الشكر بجزيل

 .الدراسة هذه وإتمام إنجاح على وساعد ساهم من لكل والعرفان

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهــــداء

 هللا فضل لوال إليه لنصل نكن ولم لهذا وفقنا الذي هلل الحمد

 وأبي الحبيبة أمي إلى المتواضع العمل هذا ثمرة اهدي

 لي هللا حفظهما الغالي

 أفراد والى العمل هذا إلتمام تعليمي على وتعبا سهرا اللذان

 في سندي أسرتي

 الدنيا

 استثناء دون من واألحباب األصدقاء كل إلى

 الكرام أساتذتي إلى

 نفعا هذا عملي يجعل أن تعالى هللا من أرجو األخير وفي

 جميع منه يستفيد

 التخرج على المقبلين الطلبة                



 

 

 

  

 

 

 

 
 

ةـــدمــقـم  
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 مقدمة    

تعتبر  الصين من بين الدول التي حققت معجزة اقتصادها هائلة وهذا في الخمسين سنة        

و أصبح  0791وهذا سبب انفتاحها على اقتصاد  السوق بعد سنة  %01الماضية بمعدل نمو 

لديها نموذج اقتصادي فريد من نوعه يجمع بين االشتراكية و الرأسمالية، ما جعلها تصبح ثاني 

لصين ظل النمو المتزايد االقتصاد اقوة اقتصاديه في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية، وفي 

همها  مصادر الطاقة و الموارد األولية و التسويق  و الهيمنة األمريكية واجهته عدة عوائق من أ

على الشرق األوسط و جنوب شرق آسيا  و خصوصا مصادر الطاقة مما جعل الصين تبحث 

عن مصادر أخرى بديلة عن الشرق األوسط فتوجهت إلى القارة اإلفريقية التي تعتبر غنية 

لها العديدة من الحروب العرقية وسيطرت المستعمرين بالطاقة و الموارد األولية رغم مشاك

األوروبية السابقين على معظم الدول اإلفريقية و غياب الموصالت و البنية التحتية لمعظم دول 

القارة و هذا ما جعل الصين ترفع التحدي و تنتهج سياسة اتجاه إفريقيا  تجلب إليها معظم دول 

 وع.القارة و هذا ما سنراه في هذا الموض

 أهمية الدراسة:

التي تعاني منها القارة اإلفريقية والتي تنتمي إليها الجزائر وأهمها نظرا للمشاكل العديدة       

المشاكل األمنية، ونقص التنمية في ظل سيطرت الدول األوربية المستعمرين السابقين للقارة 

دون القارة دون القيام بالتنمية واإلفريقية والشركات المتعددة الجنسيات والذين ينهبون ثروات 

استفادة الدول اإلفريقية من هذه الثروات وهذا عكس السياسة التي تنتهجها الصين بعد القفزة 

 القوية التي حققتها في اقتصادها الذي أصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قابل م طويرها فيوتتنميتها  اإلفريقية فيلقد أبدت الصين رغبتها في مساعدة دول القارة    

واألسواق لسلعها و المساندة الدولية و عليه هذه العالقة  والمواد األوليةاستفادة الصين من الطاقة 

 على المصلحة المشتركة بين الطرفين.تناسب دول القارة اإلفريقية وهي مبنية 
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 الدراسات السابقة:

يعتبر هذا الموضوع من بين المواضيع التي لم تلقى اهتمام من طرف الباحثين و المفكرين      

رغم أهمية الكبيرة إال بعض اإلصدارات السابقة وبعض مذكرا  التخرج التي تطرقت إلى هذا 

 وخاصة الجانب االقتصادي و السياسي و التاريخي.الموضوع من عدة جوانب 

 اإلشكالية:

هل تستطيع الصين منافسة الدول العظمى و الدول االستعمارية السابقة صاحبة النفوذ      

 التقليدي على قارة و تزيد من نفوذها سياستها المنتهجة اتجاه القارة اإلفريقية؟ 

 التساؤالت الفرعية: 

 هل تنجح الصين في افريقيا في ظل والء األنظمة الراهنة إلى مستعمريها السابقة؟ -0

 االفريقي بديل الصين المستقبلي للطاقة؟ل يكون النفط ه  -2

هل انتهاج الصين سياسة ناعمة ومبدأ المصلحة المشتركة ستزيد من قبولها ونفوذها في  -3

 القارة؟

 الفروض العلمية:

في افريقيا بغيت جلب معظم الدول اإلفريقية إليها ولم لقد انتهجت الصين سياسة ناعمة      

 الصلبة.تستخدم القوة 

: وتعتمد هذه القوة على االستثمارات االقتصادية ومساعدة الطرف اآلخر في القوة الناعمة-1

التنمية وتقديم الفروض البنكية المسيرة وتقديم مساعدات مالية في بعض المجاالت وتقديم  

 الهدايا و غيرها عكس صندوق النقد الدولي و استقبال و تكوين اإلطارات الدول في بالدنا

 ثقافية تعطيها الصين أهمية كبيرة و هذا ينشروتوطيد العالقات الدبلوماسية بينهم و هناك أمور 

الثقافة الصينية عالميا مثل القنوات التلفزيونية و اإلنتاج السينمائي وإقامة المهرجانات و 

 المظاهرات وغيرها من هذه األمور.

 



 مقدمة عامة            

 

 

 االعتماد المتبادل:-2

وهذه السياسة أصبح شائعة في ظل العولمة وتطور بعض الدول في تخصصها بإنتاج       

بعض السلع ووجود بعض المواد في دول محددة وكذلك تطور االتصاالت ووسائل النقل وهذا 

من بعض الدول أي هناك  والمواد األوليةما يفرض عليها أن تعتمد على بعض المنتوجات 

اج سلعة ما وتسويقها كما ستورد السلع التي تستطيع انتاجها لطرف بعض الدول تحققت في انت

 ض وتستورد الناقص.\ما وبهذا يتم تبادل السلع بين الدول حيث تصدر الفا

 أهداف الدراسة:

 رئيسين لهذه الدراسة: هناك هدفين   

يخص القارة اإلفريقية التي عانت من ويالت االستعمار ونهب ثرواتها على مدى القرنين -0  

الماضين و عانت من كل الجوانب وبات على إفريقيا النهوض و التطور وبناء دولها و االزدهار 

ألن عندها كل اإلمكانيات الالزمة، ولهذا ركزنا في هذه الدراسة على الصين التي أبدت 

 القارة و بنائها ونقل التكنولوجيا إليها وتقديم لها القروض البنكية المسيرة. لتطوير مساعدتها

 رائدة. مع الصين وإقامة عالقةوهذه فرصة للدول اإلفريقية يجب استثمارها    

يخص الصين هيبة الدولة التي حققت معجزة اقتصادية من كتلة سحرية ألكثر من مليار نسمة -2

لدول إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي وحصل هذا خمسين سنة بنتاجها التي كانت عبئ على ا

 ويعتبر مزيج من الرأسمالية واالشتراكية. نموذج اقتصادي فريد من نوعية

قة يكمالن بعضهما إذا استغال هذه العال والهدف الثالث حيث يعتبر الطرفين الصين و إفريقيا-3

الصين تحتاج الطاقة والمواد األولية وفك العزلة و الحصار الدولي عليها بمساعدة الدول 

 التنمية و التكنولوجية و القروض. اإلفريقية و الوقوف إلى جانبها و إفريقيا تحتاج إلى
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 مناهج الدراسة:

أساسيا وهما المنهج التاريخي والمنهج التحليلي المذكرة على منهجين  هذه الدراسةاعتمدنا في     

 الوصفي.

: وتطرقنا في هذا المنهج على المراحل التاريخية التي مرت بها الصين المنهج التاريخي

المنتهجة وكيف غيرت الصين من سياساتها االقتصادية منذ نهاية الحرب  واألنظمة االقتصادية

 0791م وفي هذه الفترة انتهجت السياسة االشتراكية وبعد  0791ى غاية العالمية الثانية إل

لم. تطرقنا إلى عالقة الصين التاريخية اوانفتحت على الغرب و العانتهجت سياسة مختلطة 

 .االستقالل بإفريقيا وكيف كافحا للتخلص من االستعمار والعالقة بعد

 المنهج التحليلي الوصفي:

من خالل اعتمادنا هذا المنهج التحليلي الوصفي تطرقنا إلى تحليل السياسة الخارجية        

الصينية تجاه إفريقيا من خالل التطرق إلى تحليل السياسة االقتصادية الصينية و اإلمكانيات 

الهائلة االقتصادية  الصين والعالقة بين الصين و إفريقيا التي تعتمد على االعتماد على االعتماد 

 المتبادل.

وكذلك النمو الهائل االقتصاد الصيني الذي جعله ينافس الدول العظمى الصناعية في األسواق 

ومصادر المواد األولية وعلى رأسها إفريقيا نظرا لإلمكانيات التي تحتويها مما جعل الصين 

لي يافريقيا وباعتمادها على هذا المنهج التحل تبقي عالقات نسبية معها وساعدت في بناء و إعمار

الوصفي تطرقنا إلى عدة جوانب من االقتصاد الصيني و إمكانياتها الطبيعية والبشرية و المادية 

 و العالقة بين الصين و الدول األفريقية.

 الدراسات السابقة:

ربي و الجزائر قليلة رغم أهمية هذا الموضوع إال أن الدراسات األكاديمية في الوطن الع      

و لكن هناك بعض الدراسات قد تطرقت إلى تطور دور الصين و تصاعدها في ظل النظام 

 الدولي الجديد.
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و أصبحت تنافس الدول العظمى على نفوذها في بعض المناطق في العالم و منها القارة اإلفريقية  

 و أصبحت األكثر نفوذا في القارة

 نذكر منها–ي تطرقت لهذا الموضوع ومن بين أهم الدراسات الت

(: وقد 2102-0770: السياسة الخاصة الصينية تجاه افريقيا)أمينة محسن عمر أحمد الزيات-

تطرق إلى سياسة الصين في إفريقيا في هذه الفترة و تعاظم دورها في النظام الدولي الجديد و 

 األولية و عالقتها بالدول العظمى.التحديات التي تواجهها من تزايد النمو الديمغرافي و المواد 

السياسات و االقتصاد جامعة القاهرة ديسمبر " الصين و إفريقيا " قسم  سامي السيد أحمد

2100. 

، الصين في إفريقيا شريك أم منافس؟  تحتمية عثمان  الجياللي المثلوثي،بيروت، كريس ألدن

 .2117الدار العربية للعلوم،

 :تقييم و تقسيمات الدراسة

 تقييم الدراسة:-1

نظرا لقلة المصادر في هذا الموضوع رغم أهميته سمح لنا باكتشاف سياسة فريدة من نوعها 

انتهجتها  الصين كبديل للسياسات التقليدية من القوى العظمى تطرقنا في البداية إلى بعض 

لفصل ا في االمفاهيم المتعلقة  بالسياسة الداخلية عامة و السياسة الخارجية للصين خاصة و هذ

 األول.

أما في الفصل الثاني تطرقنا  إلى السياسة الصينية تجاه إفريقيا حيث انتهجت سياسة لينة بداية 

بإيجاد مصدر أخر للطاقة و تحتوي القارة اإلفريقية على احتياطات هائلة من الطاقة التقليدية و 

ضافة إلى احتوائها على مخزون هي البترول و الغاز و الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية  باإل

هائل من المواد األولية الباطنية من معادن  كما تعد أراضيها من األراضي  الخصبة الشاسعة، 

 كما أنها تزخر بأنهار و بحيرات و مياه باطنية و أسواق واعدة لسلعها و استثماراتها.
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 هيئة األمم المتحدة وهذا ما حفزوكذلك كثرة الدول في القارة اإلفريقية يعطيها دعما كبيرا في 

 الصين على منافسة القوى العظمى على القارة اإلفريقية.

  تقسيمات الدراسة: -2

 قسمنا الدراسة إلى فصلين:    

  :نظريا حيث ينقسم إلى ثالثة مباحث  و مفاهيميا الصينية الخارجية لسياسةا :األولالفصل    

 مفهوم السياسة الخارجية وخصائصها أما  :المبحث األول

المقاربات النظرية التي تساعد على فهم وتفسير العالقة  فيندرج تحت عنوان :المبحث الثاني

  .الصينية الخارجية الذي يقوم بدراسة مقاربة القوة الناعمة ونقدها

 إفريقيا.اتجاه  عوامل وأدوات  السياسة الخارجية الصينيةوأهداف إلى  :المبحث الثالث

 . طبيعة السياسة الخارجية الصينية في إفريقيافهو يدرس  :الفصل الثاني

ن بالقارة عالقة دولة الصيحيث تناولنا   العالقات الصينية في القارة اإلفريقية إلى :األول المبحث 

 وبعدها . االفريقية قبل الحرب الباردة

العوامل واآلليات االقتصادية للسياسة الخارجية دراسة األهداف، تطرقنا إلى : فقد  المبحث الثاني

لبعد النموذج التنموي ،القدرات االقتصادية وافي حين  قمنا بدراسة القارة االفريقية  الصينية اتجاه

 في المبحث الثالث للفصل الثاني. والعمق االقتصادي الصيني اتجاه افريقيا

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
األول الفصل   

السياسة الخارجية الصينية 

 مفاهميا ونظريا
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 تمهيد

مفاهميا السياسة الخارجية الصينية دراسة الفصل األول نتناول من خاللها        

زنا حيث رك :، كمبحث أولالتأصيل المفاهيمي للدراسة درس من خالله.وسنونظريا 

دورالعامل إضافة إلى  شابهة لها،على مفهوم السياسة الخارجية والمفاهيم الم فيه

 في السياسة الخارجية. االقتصادي

على فسيتم التطرق الى أهم المقاربات النظرية التي تساعدنا  :أما المبحث الثاني

لقوة ،ونقد مقاربة ا، لذا تطرقنا الى مقاربة القوة الناعمةفهم وتفسير العالقات الصينية

 مقاربة االعتماد المتبادل. الناعمة،ثم 

أهداف وعوامل وأدوات السياسة  إلى فيه طرقسنت :أما المبحث الثالث

 الخارجية الصينية.
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 التأصيل المفاهيمي للسياسة الخارجية الصينية تجاه افريقيا. المبحث األول:

 ةثالثأين سنأخذ هذه الدراسة  في الجانب المفاهيمي، من خالل هذا المبحث سنتناول  

 مطالب.

المطلب األول يخص بمفهوم السياسة الخارجية ويتم التطرق الى المفاهيم المشابهة لها  

المطلب وبخصوص أدوات السياسة الخارجية، آليات و وأهدافها، أما المطلب الثاني فيتناول

 ة.عامل االقتصادي في السياسة الخارجينتناول فيه الالثالث فهو

 السياسة الخارجية مفهوم  المطلب األول:

تعريفات يتجلى ذلك من خالل ال متعددة ومتنوعةالسياسة الخارجية  صطلحم مظاهر إن   

وهو كما ، المختلفة االتهامجتداولها عبرقبل المفكرين والباحثين وهذا لتنوع  المطروحة من

 .ي ذكره تسنوضحه عبر اآل

 الخارجية: تعريف السياسة األولالفرع  -1

المهتمين بالعالقات الدولية الى تقسيم  المفكرين والباحثينالطرح الذي يأخذ به الكثير من   

قليمها وهوما إتمارسها الدولة داخل  معامالت وأفعال لىإالدول التامة السيادة معامالت وأفعال 

تمارس خارج اقليم الدولة وهوما يطلق  ومعامالت وأفعال على تسميته بالسياسة الداخلية، يتفق

السياسة الخارجية، وبواسطة هذا النوع الثاني من التصرفات تدخل الدولة في  اصطالحعليه 

خارجية اخرى بغية  أطرافقات متعددة الوجه والمواضيع مع الوالع االرتباطاتشبكة من 

 تجلت  األساس. وعلى هذا صالحتحقيق مجموعة من الم
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تنوعا وتعقدا وتعددت التعاريف المقدمة من طرف  أكثرهمية السياسة وأصبحت أ

 وأخرى تركز على سلوكياتها:1المفكرين والباحثين، تعاريف تركز على نشاط الدول

" على أنها: جميع صور النشاط الخارجي حتى ولولم تصدر عن الدولة  حامد ربيععرفها 

الذاتية كصور فردية للحركة  تأو التعبيراكحقيقة نظامية،إن نشاط الجماعة كوجود حضاري 

 .2الخارجية تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذي تطلق عليه السياسة الخارجية

لرسمية يات ا" بأنها: "تتألف السياسة الخارجية من تلك السلوك تشارلز هيرمانكما يعرفها 

ن بها قصدويالمتميزة التي يتبعها صانعوا القرار الرسميون في الحكومة ومن يمثلونهم الذي 

 التأثير في سلوك الوحدات الدولية الخارجية"

ارج أي بأنها : "هي الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحوالخ مارسيل ميرلكما عرفها 

 .3معالجة مشاكل ماوراء الحدود"

 خاللها قوم منفعال التي تألهداف التي توجه مجموعة األفعرفها بأنها: " ا دانيال بابأما 

 الدولة بإنجاز أهداف سياستها الخارجية".

ية ارجي أيعرف السياسة الخارجية على أنها: "السلوك الخ مصباح هللازايد عبد ونجد أيضا 

 رة دولة واحدة دولية هوعبارة عن حدث وفعل ملموس تقوم به هذه الوحدة الدولية بصو

 البواعث دد بمقصودة وهادفة للتعبير عن توجهاتها في البيئة الخارجية، فالسلوك الخارجي يتح

 4ن نتائج خارج الحدود "المقاصد المرتبطة به وما يترتب عليها م أو

 

                                                           
: الجزائر للتحليل، النظرية واالتجاهات التشخيص عناصر في دراسة الخارجية السياسة بوقارة، حسين1

 دارهومة

 .14،ص  2012

 .9ص1998،القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 2، طتحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم، 2

د س ن )، تر : خضر خضر،جريسبرس،بيروت :سلسلة أفاق دولية، السياسة الخارجيةمارسيل ميرل،3

 3.ص  (،
 .8 ، صelga،1994، مالطا : منشورات السياسة الخارجيةمصباح،   هللازايد عبد 4 
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تزم ا أوتلعرفها على أنها : " تعني تلك النشاطات السلطوية التي تتخذهجيمس روزنوأما 

 " .قرار به في البيئة الدوليةإلالحكومات إما لتغيير وضع معين أوا باتخاذها

عرف السياسة الخارجية على أنها : "برنامج العمل العلني محمد السيد سليمومن جهته 

الذييختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائل البرنامجية المتاحة من 

 1أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي "

 بين السياسة الخارجية وبعض المفاهيم: العالقة الفرع الثاني: -2

ة الدولي العالقاتوبالسياسة الداخلية  كعالقتها بعض المفاهيمبالسياسة الخارجية  عالقة إن       

 .ر أسفلهلمذكوانتناوله عبر التسلسل  واالستراتيجيةقاتها بالدبلوماسية الع والسياسة الدولية،

 السياسة الخارجية والسياسة الداخلية: -أ

إذ أن السياسة الخارجية ألي لسياسة الداخلية لمبادئ ايخضع يتبع و السياسة الخارجية  نسج

أن أي كن قائمة أساسا على مبادئ وقواعد السياسة الداخلية مراعاة للسيادة الداخلية دولة هي 

 شأنالسياسة الخارجية تتأثر بال ربط للسياسة الداخلية، فإن  استمراريةالسياسة الخارجية هي 

 األفراد كشعب بإسم أوعلى مستوىكيان الدولة ونظامها السياسي  مستوى  الداخلي سواء على

 .2طبيعة المجتمع وخصائصه المرحلية أوعلى مستوى حالة العالقة السلمية و الجماعة

ة تأثير اويزالداخلي من  شأنبعض المنظرين إلى مسألة العالقة بين السياسة الخارجية وال يرى

 اعه أوض وولى على الثانية، فإذا كانت قضايا السياسة الخارجية تتصل بموارد المجتمع ألا

دي تمع تبشؤون المجتمع الداخلية ومن ثم فإن جل فئات المجأوصال العامة فإنها تكون أثر 

 باشرة ة مبط بصفترتباطها بهذه القضايا، وفي حالة السياسة الخارجية التي  تراهتمامها وا

يجد صناع القرار الخارجي حرية واسعة فيما يتعلق بإدراك وفهم  ، أينبحياة المجتمع الداخلي

 .3التصرف في الشؤون الخارجية

 

                                                           
 .12محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص 1
 .47،ص 2011، اأردن : دار زهران للنشر والتوزيع، السياسة الخارجيةحمد نوري النعيمي، أ2

 .22،23حسين بوقارة،مرجعسابق،ص3
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 السياسة الخارجية والعالقات الدولية : -ب

يعد مصطلح العالقات الدولية حديثا أين  السياسة الخارجية والعالقات الدوليةتأثر وتأثير        

ساس في تنظيمها وقد دخل هذا المفهوم ألالمصدر اأن الدولة القومية هي أي من حيث النشأة 

وروبية، في نهاية القرن الثامن عشر وشاع في أرجاء ألإلى حيز الواقع العلمي في القارة ا

 .1العالم كافة

العالقات الدولية بأنها: كل التدفقات التي تعبر الحدود، أوحتى تتطلع  مارسيل ميرليعرف  

نحوعبورها هي تدفقات يمكن وصفها بالعالقات الدولية، وتشمل هذه التدفقات بالطبع على 

 .2فراد والمجموعات العامة أوالخاصة التي تقع على جانب الحدودألالعالقات بين ا

 العالقات الدولية  تنحصر فقط في السياساتيمكن القول أن  ضوء ما سبق ذكره على

 ع القرارن صانخيرة عبارة عن عملية تتم داخل الدولة عادة ما يكوألأن هذه اوالخارجية للدول 

أنها لى شمراعاة للشأن الداخلي لنظام كل دولة للحفاظ ع ع بمختلف بدائلهاالعلى علم وإط

 الداخلي وسيادتها.

العالقات الدولية أوسع في مداها وأشمل في آفاقها من السياسة الخارجية وعليه نستنتج أن  

يستهان به من العالقات الدولية فإن هذه  الللدول، فإذا كانت السياسة الخارجية تمثل جزءا 

منظمات )خرى في العالقات الدولية ألت التي تحدثها القوى االخيرة تتكون كذلك من التفاعألا

 .3ت...(تعددة الجنسياغير حكومية وشركات م

 

 

 

 

 

                                                           
 .38أحمد النعيمي،مرجعسابق،ص1
،ص 2010، بغداد : المكتبة الوطنية القانونية،5، طمبادئ العالقات الدولية سعد حقي توفيق،2

13،.12 

 .26حسين بوقارة، مرجع سابق ، ص 3 
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 السياسة الخارجية والسياسة الدولية: -ت

حينما تخرج وراء حدود الدولة فإنها  ،السياسة الخارجية والسياسة الدوليةيتجلى تأثير          

خرى وهي تسعى للبحث عن إنجاز أهدافها ألبغيرها من السياسات الخارجية للدول ا تلتقي

تفاعل يطلق عليه بالسياسة الدولية أي التفاعل مما ينجر عنه تأثير وتأثر ينجم عنه وقيمها،

 .1السياسي الدولي الذي ينطوي في آن واحد على نمط من الصراع والتعاون

السياسة الدولية بأنها ذلك الحيز من العالقات الدولية التي عرف  مايكل هاسنجد        

اومة لتحديد كيفية تخصيص الموارد العالمية بين مختلف جبار والمسإلتوظف فيه القوة، وا

 .2الدول والتنظيمات الدولية

ن السياسة عالسياسة الدولية ذات طبيعة تفاعلية وهي بذلك تختلف من هاذ نالحظ أن        

 خرى ألت االخارجية التي تتميز بأنها أنشطة وحدة دولية واحدة في نسق دولي تجاه الوحدا

لية تحدث بين وحدات الدولية وليس داخلها وإن كانت تتأثر بما يحدث داخلها والسياسة الدو

 .3تلك الوحدات وترتبط السياسة الدولية بسعي الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها

 السياسة الخارجية والدبلوماسية: -ث

ة ف في مفهومي السياسالهناك اختالسياسة الخارجية والدبلوماسية مجال تفاعل 

قاتها العة في والدبلوماسية،إذ أن السياسة الخارجية لدولة ما هي تدبير نشاط الدولالخارجية 

سة لسياقاتها في الشؤون االخرى،أوالمنهج الذي تسير بمقتضاه الدولة في عألمع الدول ا

 خرى.ألوالمالية مع الدول ا واالقتصاديةوالتجارية 

 

                                                           

 .18سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص 1 

، القاهرة : دار الفجر للنشر القرنين التاسع عشر والعشرينتطور السياسة الدولية في محمد السيد سليم، 2

 6.، ص 2002والتوزيع، 
 
، محاضرة القيت على طلبة االولى ماستر عالقات "ماهية االستراتيجية "وحيدة كحول، 3

دوليةواستراتيجية،جامعة محمد خيضر بسكرة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم العلوم السياسية، 

 90:40.، 5،2015/10/23قاعة 
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تنفيذ السياسة الخارجية فالدبلوماسي هوالذي يقوم في بينما نرى أن الدبلوماسية هي أداة       

تنفيذ الخطة التي يرسمها، وجل السياسة في الدولة في أوقات السلم،أن هذا  يعنى بأن 

 .1الدبلوماسية في تنفيذها للسياسة الخارجية  تلجأ إلى نوع من الصراع السياسي أوآثاره

خارجية للدول خاصة في وقت السلم من داة الرئيسية في السياسة الألفالدبلوماسية هي ا

قاتها العملية التمثيل والتفاوضات التي تجرى بين الدول خاصة والتي تتناول ع خالل

دوات سياسة أودعائية ألتها ومصالحها، والدبلوماسية هي التي تدعمها كل هذه االومعام

 .2هداف المرجوةألأواقتصادية أوعسكرية بهدفها هوتحقيق التوافق بين الدول لتحقيق ا

 :ةواالستراتيجيالسياسة الخارجية 

مصطلح  ستخدامنرى بأن إ ةواالستراتيجيالسياسة الخارجية  حين نذكر مصطلح       

غريق، حيث تميز حياتهم الحرب والقتال وهذه الكلمة من حيث المضمون إلستراتيجية إلى االا

 .3كانت تشير عندهم بفن القائد

لحاسمة ابأنها: فن إعداد خطة الحرب وتوجيه الجيش في مناطق  عرفها ليتريهومنه نجد  

 رك.والتعرف على النقاط التي يجب تحشيد عدد أكبر من الجيوش لضمان النجاح في المعا

نطوي القوة للوصول إلى الهدف السياسي، وهذا ي استخدامف: على أنها فن بوفر عرفها 

عى ذي تسيربط الهدف السياسي ال ذيال ستراتيجية فهوالدراك لحقيقة اإلعلى قدر كبير من ا

 لى تحقيقعدرة القوة الى تحقيقه بالقوة العسكرية، بمعنى أن القوة العسكرية ليست لوحدها القا

 ثقافية ... ،اقتصاديةهدف السياسة، وقد قصد بالقوة جميع العناصر التي تتشكل منها: سياسية، 

الضيق تعني أن السياسة تقود الحرب، أما بالمعنى الواسع فإن ستراتيجية بمفهومها الاومن       

أحد  الستراتيجية العسكرية ليست إالستراتيجيات المتخصصة واالالسياسة تقود مجموعة من ا

 .4ستراتيجياتالهذه ا

 
                                                           

 .43أحمد نوري النعيمي، مرجع سابق، ص 1 

، اإلسكندرية : الكتب الجامعي تطور السياسات العالمية واإلستراتيجية القوميةمحمد نصر مهنا، 2

 94.،ص2007الحديث، 
 .35أحمد نوري النعيمي، مرجع سابق، ص 3 

 وحيدة كحول، مرجع سابق .4 
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 قتصادي في السياسة الخارجيةالالعامل ا :انيالمطلب الث

قتصادي من المؤثرات اليعتبر العامل اأين  قتصادي في السياسة الخارجيةالالعامل ا تأثير

الموارد ي دولة ويرتبط ذلك بمدى توفر ألالفاعلة في العالقات الدولية والسياسة الخارجية 

 على الثروات الطبيعية ومختلف المنتجات الصناعية 1قتصادية الوطنيةإلاوالمقومات 

، ففي عصر 3وكفاءة علميةستخدامها وفقا لخطط سياسية وبأيدي ا، وطريقة 2الزراعيةو

، فالدولة 4قتصاديةالت االكتفاء الذاتي التام في كافة المجاالعتماد المتبادل يصعب تحقيق االا

قتصادي تكون قادرة على التخلص من آثار أي تبعية الالتي تتمكن من التغلب على التخلف ا

وتشمل  5ة اقتصادية سلميةليته وهذا يتوافق عل وجود بنيالستقإقتصادية تسلب القرار السياسي إ

قتصادي،وحجم القتصادية ميزان المدفوعات، الميزان التجاري، درجة تطور الدولة االالبنية ا

يمكن أن يتجسد بشكل مباشر في ال قتصادية ال. غير أن حيازة هاته القدرات ا6تجارتها الخارجية

نية في توظيف الموارد العقدولة قوية ذات سياسة خارجية مؤثرة، بل يتطلب الخبرة والبراعة ال

 .7قتصاديةالا

 

 

 

 

                                                           
، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عملية إتخاذ القرار السياسي الخارجيفي مازن إسماعيل الرمضاني، 1

 1979.العدد الثاني، 
 .81حسين بوقارة، مرجع سابق،ص2
 مازن إسماعيل الرمضاني، مرجع سابق.3
 .81حسين بوقارة، مرجع سابق، ص 4
 مازن إسماعيل الرمضاني، مرجع سابق.5
 .179 ،ص1985، بيروت : دار الكتاب العربي،الدوليةالنظرية في العالقات ناصف يوسف حتى، 6
 .82حسين بوقارة، مرجع سابق، ص 7
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ا يسمى مج لنا ، ينتوفق زمن معينمراقبا منظما  اللما تتفاعل العوامل تفاع منه نستنتج أنه 

ع توازن مبد من توازن بين تلك القطاعات الو (خدمات زراعة، صناعة،)قتصادية الالقطاعات ا

 .في كل قطاع بمفرده

 .1ختيار القطاع الذي توجه إليه هذه المواردالكن عندما تكون الموارد محدودة يتعين عندئذ 

 قتصادية دورا حاسما في تحديد طبيعة ومحتوى قرارات السياسةالتلعب العوامل ا

هناك دول كثيرة تسيطر على موارد اقتصادية حيوية ضرورية لكل  الخارجية.

آن ذلك  الإ العربية على نسبة معتبرة من إنتاج النفط،قتصاديات مثل هيمنة بعض الدول الا

  .لم يتجسد في شكل توجهات خارجية مؤثرة في العالقات الدولية

قتصادية زاد من مكانتها الت االالدولة قويا وإيجابيا في هذه المجامتى كان وضع 

ية قليمي والدولي بما يسمح لها من تدعيم إرادتها السياسالوقوتها على المستوى ا

 .2خرىألليتها في اتخاذ القرارات والتأثير في سلوكيات الدول االواستق

ن تنفيذ معظم إقتصادية دورا مركزيا في اختيارات السياسية الخارجية، الافللعوامل 

 .3قتصاديةالالسياسات تتطلب توفر الموارد ا

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ص 1978هرام، أل، القاهرة: مطابع ا(سلسلة قضايا الساعةاالقتصادية )التنمية روبرت الوفون، 1

.144 

 .83، 82حسين بوقارة، مرجع سابق، ص 2

، تر : محمد بن أحمد مفتى، محمد السيد سليم، الرياض : عمادة تفسير السياسة الخارجيةلويد جنس، 3

 185.، ص 1989شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 
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 ا.ريقيإف تجاهاالمقاربات النظرية لتفسير السياسة الخارجية  المبحث الثاني:

ة النظري ارباتالمقإن تنظيم العالقة بين دولة الصين الشعبية والقارة اإلفريقية يحدد أهم 

ها لالخلتي من افي هذا المبحث  إليه سنتطرق وهو ما  تجاه إفريقياالتفسير السياسة الخارجية 

مقاربة واعمة، النعتمدنا على مقاربة القوة افريقية، فقد التفسير العالقات الصينية انستطيع 

ارة والق الصين الشعبيةعتماد المتبادل وهذا لتساعدنا على فهم وتفسير العالقة بين الا

 .اإلفريقية 

 :مقاربة القوة الناعمة ول:ألالمطلب ا

سنقوم في هذا العنصر بفهم وتفسير السياسة الخارجية الصينية من  مقاربة القوة الناعمة        

 .1(السلمية) مقاربة القوة الناعمةالمسمى ،هذا المفهوم ل الخ

ه رسم ابعاد الدور الذي اللهم ما يمكن من خيعتبرأ دولةالوزن و القوة الذي تتمتع به كل      

قاتها بالقوة الخارجية، فللقوة الع إطارتقوم به هذه الدولة على مستوى المجتمع الدولي وتحدد 

يتبعه  كية، أي أن التغيير في ثقل العناصر التي تصنفها يابعاد متعددة ومتشابكة ولها طبيعة دينام

 .2يتهالتغيرات متشابهة في حجم القوة وفاع

 

 

 

 

 

                                                           
"، مذكرة قطاع النفط نموذجا–الصينية تجاه افريقيا بعد الحرب الباردة االستراتيجيةسمير قط، "1

قسم العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، )ماجستير: 
 18.، ص (2007-2008قاتدولية،وإستراتيجية،التخصص ع

،القاهرة: المكتبة صول والنظرياتألقات السياسية الدولية:دراسة في االالعإسماعيل صبري مقلد،2

 .165-164، ص1991،األكاديمية
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يرتبط بالدولة كموضوع كان  من من منظور المقاربة التقليدية أو"الواقعية" مضمون األ

مرجعي، وتكون انجراحيتها عل شكل تهديد عسكري من طرف دولة اخرى وحتما سيكون 

 .1عسكرياالرد 

العولمة ومع انفتاح الحدود أمام تدفق المعلومات ومع إنفتاح العالم على التكنولوجيا و

همية العوامل غير المادية في الحساب العام للقوة التي باتت أكثر تعددية، أرجحت علوم وال

فتحقيق ت رمزية يتسع نطاق تقبلها، الدابداع الثقافي والفني مبالنماذج سياسة جذابة حيوية ا

خرى في ألالمصلحة الوطنية بوسائل غير عسكرية وغير مباشرة في العالقات مع الكائنات ا

 .2قليمي اولى من تحقيقها بأعمال ذات طابع اكراهي جزريالاالمحيط الدولي و

 ة قدرةللفعل العسكري تمنع الدول الالمصطلح لتوصيف قوة تتخذ بدي جوزيف نايتوظيف 

 ون لجوءدخرون، تحدث تأثيرها آلدراك ما يريده اإلإذ هي وسيلة في غيرها،  التأثيرعلى 

 :اللجبار. كما عدد ناي توصيفات للقوة الناعمة من خالستعانة بالعنف أواالالى ا

 .خرونآلتشكيل صورة لما يفضله ا -

قبل خرون أوحثهم الى تآلستمالة كثيرا ما تؤدي الى مكتسبات سوق االجذب واال -

 ديولوجيةيثقافية أوإمراداتك بفضل طروحات 

 (خرين يطمحون الى مكانتكآليجعل ا) نيل مكانة في العالم السياسي -

 

 

 

 

                                                           

 .18سمير قط،مرجع سابق،ص 1 
:مركز برق (د م ن، )في السياسة الخارجية األفكارالثقافة والقوة الناعمة،حروبنزار الفراوي، 2

 1.،ص2016بحاث والدراسات، ألل
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، ومن ثم فهي عنصر جوهري للقيادة (الخطط)تقان البرامج إلالتأسيس للنتائج كنتيجة  -

خرين على طلب ما تطلبه فالجاذبية مؤدية الى النتائج المرغوب أليتمتعبجاذبية تحث ا

 .1والمراد تحقيقها

 بان استخدام القوة الصلبة هي اكثر تكلفة من حيث مصادرها جوزيف ناييضيف 

لداخلية السياسية يا ايديولوجية وقضاالمقارنة بالقوة اللينة التي تتمثل في: الجاذبية الثقافية وا

تقوم  ائمةقوالسياسة الخارجية، وفي سبيل حديثة عن مصادر القوة الناعمة لدى امريكا قدم 

، سواحجانب والألجئين، ترحيب بالدارسين االجانب، استضافة الألا )وفودمقاييس القوة 

 تتسم بالوضوح وعدم التهديد . (مبيعات الكتب، انتشار الرياضة

ن ميكفي لصناعة قوة ناعمة فال بد  الكن تواجد تلك العناصر والمصادر وحده ل

ا ، هذ، يفعل تلك المصادر ويجعلها مفعلة ايجابيا(مثل الوسيط الكيميائي) عنصر وسيط

وة الناعمة عدد منها يمنح الق الوسيط هوالقدرة السياسة والشك ان اجتماع تلك العناصر او

 طبيعة خاصة.

ممتلك "بد من وجود قرائن تقترب بالقوة الحتى يمكن تفعيلها  (تحديددون )كل قوة 

وه ى وجلكن القوة الناعمة تستند عل "القوة، من تستخدم ضده،وظروف تدعوالى استخدامها

 .بطروحات مستخدم القوة الناعمة للتأثرقبول من المتلقي اوقابلية 

لثانية نخب، واعالية تستهدف بها اللقد حدد كورال تسبيك نوعين من القوة الناعمة: واحدة   

لقوة ول امنخفضة يستهدف بها الجمهور العريض ومؤكد انها ال تنفع مع النخب، فإذا كان مفع

مقابل بال الخشنة صادما ومباشر في التوجه الى المستهدف وسريع الحدوث، فان القوة الناعمة

 .ذات مفعول غير مباشر ويأخذ زمن للبروز والحدوث

 

 

                                                           
،تر: محمد توفيق البجيرمي،السعودية : القوة ناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدوليةجوزيف ناي، 1

 38.،ص2007العكبيان للنشر، 
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عتماد المتبادل والقوة الناعمة، فإن القوة الناعمة تجد الان هناك عالقة تكافؤ بين االواضح 

خير يتوسع في وجود قوة العتماد المتبادل وكذلك هذا االرحبا للفاعلية في ظل ضخامة ا المجا

ستخدام العتماد المتبادل مانع قوي ال، ومعناه ان تشابك المصالح بسبب توسع ا1ناعمة فعالة

 .الصلبة ومن ثم تزداد سيادة القوى الناعمةالقوة 

 نقد مقاربة القوة الناعمة: المطلب الثاني:

 ن:من العنصري نطالقاإ نقد مقاربة القوة الناعمة مما سبق ذكره نوجز              

الفصل  فضونالفصل بين القوة الصلبة والقوة اللينة فنجد الكثير من المنظرين ير ولهما:أ

عسكرية صادية وة اقتبينهما، فان القوة اللينة وما تحققه من نتائج تبقى دون جدوى اذا لم تستند بقو

قافية سية وثفرغم كل ما تملكه من نظم سيا (اليابان والمانيا...)ضاربة، ومثال ذلك عدة دول 

 ثيرها على مخرجات السياسية العالمية نسبي.أن تالأيديولوجية جذابة إوا

ي يق ونسبير دقغولوية للقوة اللينة في الهيمنة العالمية، هوطرح ألعطاء اإ فهو أما ثانيا:

 فتراجع المتغير العسكري بحيث انه يبقى هوالعامل الحاسم في ضمان هيمنة الدول،

  الوولية العراق " دليل عل أمريكا لم تحتاج الى مؤسسات دمريكي على ألوالغزو"العسكري ا

ديولوجيا وثقافة جذابتين في فرض هيمنتها على منابع البترول في العراق وانما الى يإ

 .2ترسانة عسكرية جبارة

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الجزائر: مؤسسة الشروق الدوليةتحول المسلمات في نظريات العالقات الدولية وليد عبد الحق، 1

 32.، ص1994م والنشر،العلإل
 .22سمير قط، مرجع سابق، ص 2
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 عتماد المتبادل.المقاربة ا :لثالمطلب الثا

نها انا نجد ن أالافريقية الالصينية اعتماد المتبادل ستساعدنا في تفسير العالقات المقاربة ا

جية لخاراقات الدولية وهذا على اعتبار ان السياسة القتصادي في العالتركز على الجانب ا

 الصينية تجاه افريقيا محورها اقتصادي.

مجتمع أن يحقق ال بد منها واذ ليس بمقدور انسان أوالعتماد المتبادل ظاهرة انسانية الا

قتصادي خاصة أن المجال الكان ظهورها( كظاهرة دولية )في المجال اكتفاءا ذاتيا بحيث ا

خرون في هذا الجزء. ثم آلقتصادي يمكن تجزئته وكل دولة تضطلع بجزء ويعتمد عليها االا

تصال ذلك جعل الدولة مكشوفة بحيث يعلم الزدهار بسبب التطور في وسائل النقل واالشهدت ا

 .1خرونآلتواجد تفوقها وهنا يعتمد عليها ا

زدهار منذ ستينيات القرن الماضي مدعومة بمختلف الطروحات العتماد المتبادل بدأ االا

تركز على الليبرالية والتعددية في العالقات الدولية، وهي تركز على التعايش  يالنظرية الت

 اللوالتفاعل الذي يحدث بين مجموعات سياسية واقتصادية واجتماعية في النظام الدولي من خ

 جندات السياسية المنسجمة التصبح ا (عتماديةالاي بسبب ذلك التقليص وا)، ومن ثم 2لورتب

ة من قادم تها واشكالها الثقافية التي تتقارب وتتركزالمعا،حيث تفرض العولمة بروتوكو

حوى :" ان مجتمعا عالميا سائر نكوهيناماكن متجمعة في اخرى مثلما لفت النظر اليه 

ي كل فتدخل سعتماد المتبادل الظاهرة ا (العولمة).." ضمن هذه الحركية الديناميكية .التشكل

 :ثة عواملالنشاط وكل مكان .وسيعظم شانها بفضل ث

 عالمية.رة التينية واقتحامهم القوة المجال التجاالبروز فاعلين من اسيا وامريكا ال :ألولا

 

 

 

                                                           
، من الدوليالمتبادل في تعزيز األ االعتمادالجدل الليبرالي الواقعي حول محمد الطاهر عديلة، 1

 247.، ص 2016القانون، جامعة محمد بوضياف المسيلة،و ، دفاتر السياسة15العدد 

 .158بوقارة، مرجع سابق،صحسين 2
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 لم.العا موال معا مشكلة تيار ينبسط علىألشخاص والبضائع ورؤوس األكثافة تدفق ا ثانيا:

 مية.ة العاللتجارات مع ادماج التجارة الخدمية وخاصة الخدمات المالية في التعميق التباد ثالثا:

خرين آلعتماد على االأي أن العولمة دفعت الى اعادة صياغة نمط اقتصادي جديد يحقق با

،شبكة من مصالح 1حصول اعتماد متبادل على ممتلكاتهم وافكارهم وعلى حدودهم وفي المحصلة

متكاملة ومتداخلة على مستويات رسمية وغير رسمية، ومن ثم في ظل هذه الظاهرة ال يمكن 

فصل السياسة الخارجية عن ذلك المسار الذي يحدث في البيئتين الداخلية والخارجية ذلك ان 

عن فواعل فوق قومية وقطرية  اقليم الدولة خاصة وانها ناتجة }والى{ت تلك من الشبكة التفاع

شركات متعددة الجنسيات،منضمات دولية ...هي بعيدة نسبيا عن تحكم مؤسسات الدولة، الن 

مسار  نتيجةتخاذ القرار بل الالوضع هنا ال ينتج عن حسابات واعتبارات الجهاز الرسمي 

 .2سياسي واقتصادي داخلي ودولي معقد لتعدد الفواعل

ت النشاط المرتبط بفاعلين القتصاد تعني كل مجاالالمتبادل في اعتماد الان ظاهرة ا

نتماء الى الجتماعية العالمية وتقوي شعور االأخرين اوحدود اخرى،ومن ثم توسع العالقات ا

عتماد المتبادل تمس مجموع تقليص ال"ظاهرة ا زكي العبيدينفس العالم المشترك. يرى "

 أن، ذلك 3نتماء العالميالذلك التقليص يؤدي الى حالة ا الفضاء بأبعاده الرمزية والحدودية، اي

 واعضاء من النظام أ عتماد المتبادل يعظم وينوع مقومات القوة لدى عضوالالواقعين يرون: ا

 

    

 

 

 

 

                                                           

 .248محمد الطاهر عديلة،مرجع سابق،ص 1 

 .159مرجع سابق، ص  حسين بوقارة،2

 .249مرجع سابق،ص  محمد الطاهر عديلة،3
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في السياسة الخارجية على 1واسعا من حرية التصرف في المناورة الدولي ويمنحه مجاال

التي تصبح في تبعية مطلقة للقوى المهيمنة مما يحرمها حساب الدولة المتوسطة والصغيرة، 

 .2قليمية الدولية بل وحتى الوطنيةالحداث األت الفعل والتأثير في توجيه االاحتما

كون تن أن من كذلك هنا يمكألالمصالح المشتركة محفزة للحفاظ على ا مما سبق نستنتج أن

عوبة ا وصن تشابك المصالح وتعقدها يزيد من غموضهأل تلك المصالح باعثا للهيمنة والنزاع،

ى ود العلى طرف. وكذلك تشابك المصالح يق فوجور طرأادارتها،ومن هنا يحدث عدم التفاهم 

 ل لهيمنةلمجااية في القرار ومن ثم عدم الكفاءة في رعاية المصالح وذلك يفسح اللستقالفقدان ا

 خرين والنزاع .آلا

 من وذلك أمر واحد وهوأليحفز رعاية انجد أنه عتماد المتبادل الا من خالل تطرقنا لعنصر

طراف، ومن ثم تجنب الوقوع في ألتشابك المصالح المتبادلة وتوزع مقوماتها بين العديد من ا

 .3بقرار عسكري لالنفرادطراف ال تترك المجال الي طرف ألضرار بطرف فان جميع األا

 لتساؤل:الى ا لة المؤشرات، فهي حتما ستقودالمتنامية بدعتماد المتبادل الكما عرفنا ظاهرة ا 

ى ة الم هي وسيلأ (ي مقومات الحياة)أ من العالميألهل هي وسيلة الى زيادة ا

 .وللرأيين مدافعون (مقومات الفناء)بحث النزاعات 

 من أوالنزاع:ألبزيادة ا تجاه إفريقياالصينية إالسياسة الخارجية ظاهرة  ارتباط -1

مم وقويت قل ألت التواصل بين االكلما تعددت مجا (ليينارأي الليبر)منألبزيادة ارتباط الا -أ

فات تقل وازدادت فرص السالم بالنظر على اعتماد الاحتمال المواجهة العسكرية حتى الخ

 .4مم على بعضها فيما يتعلق بمنتجات حيوية واستراتيجيةألا

 

 

 
                                                           

 .162مرجع سابق،ص حسين بوقارة،1
 .162حسين بوقارة، نفس المرجع،ص2
 .161-160ص نفس المرجع،3
 .159،صالسابق حسين بوقارة، المرجع4
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لغالب ت في اباهتمامات كل منها، وهي اهتمامان التبادل الثقافي والعلمي يجعل الشعوب أكما 

 فرض خرين مماثلين له وهذا ما يزيد منآلانسانية مشتركة ومن ثم يدرك كل انسان ان ا

صلحية متية التعاون فيما بينهم وفي النهاية يصبح السلوك الخارجي مقيدا باعتبارات براغما

تنامية مهرة ق النزاع، واذن فهي ظاعتبارات منافية لمنطالقية وتلك االاعتبارات انسانية اخ

 حسب تعريف كوهين.

أي بعث النزاع كردة فعل على ممارسات الهيمنة وهذا المنظور  :رتباط ببعث النزاعاتالا -ب

يستند على ابعاد ومنطلقات تاريخية فلسفية، ويمكن اضافة نفسية لوجود ارادة ال شعورية في 

الجدلية التاريخية في فهم حقائق العالقات الدولية، وذلك  *الهيمنة يلجا الى توظيف منهجية 

الن نظام الدولة القطرية ابتداءا يكرس حسب رؤية ماركسية هيمنة الطبقة البورجوازية 

وتصبح السياسة الخارجية عبارة عن اداة توظفها هذه الطبقة للدفاع عن مصالحها والحفاظ 

عتماد المتبادل هي العالقات الدولية في ظل اعلى مكانتها داخليا وخارجيا، وهوما يجعل ال

 دائم. 1عالقات صراع

 عتماد المتبادل:المؤشرات تنامي ظاهرة ا -2

 ت وتعدد المتعاملين.التزايد حجم التعام 

 حداث العالمية.ألحساسية من ا 

 2ثير بالعوامل الخارجيةأالت 

 (مؤسسات)تزايد اطر التفاعل المتبادل. 

 سان.نالقتصادية والبيئية وحقوق االلقضايا الولوية لم تعد للعوامل العسكرية بل ألا

لضرر االقوة العسكرية حتمية )فات الالتخلي عن اللجوء الى القوة العسكرية في حل الخ

 .(خرينآلوالضرر بكل عضويقود الى اضرار با

 

 

                                                           
 .161-160نفس المرجع، ص 1

 .249محمد الطاهر عديلة، مرجع سابق، ص 2 
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دل عتماد المتباالهم ونحن بصدد موضوع اقتصادي ان نسوغ مؤشرات تنامي األا

 قتصادي:الفي المجال ا

 قتصادية.الت االنشوء تكت -

ف على ارشاللمراقبة التجارة العالمية وا( 1994) انشاء منظمة التجارة العالمية -

 شؤونها.

سمالي،بحث عن أقتصاد العالمي الرالدخول دول وسط وشرق اوروبا في ا -

 قتصادي.العتماداالا

 1بروز القوة الصينية وصعودها -

قدة عتماد المتبادل بانه ظاهرة عبر قومية معال: " انادية محمود مصطفىتعرف 

الية من عرجة دبعاد ومتعددة القطاعات بين الدول ينتج عنها ألتتضمن انماط تفاعلية متعددة ا

نها تج ع، كما ينإطارأحدهمت بين اعضاء النظام للتغييرات التي تقع في الحساسية التفاع

عتماد الا ظاهرة) حداث الخارجية، ومن ثم يتوقف عليهاألالقوى واثير بأدرجة عالية من الت

 جية.لخارامدى قدرتهم على مواجهة اوعدم مواجهة اعباء وتكلفة هذه التأثيرات  (المتبادل

 . 2عتماد المتبادل ظاهرة تجتاز حاجز القوميةالنجد ان ا -

 خر.آلكل عضوبما يحدث في المجال ا تأثرينتج عنها  -

 .3عتماد تكون مواجهة اوعدم مواجهة التأثيرات الخارجيةاالوحسب حالة ذلك  -

منية ألالعتماد المتبادل، انخفاض اهمية وقيمة العالقات ااكوهينو جوزيف نايتعريف 

 .4العسكرية المتعددة في الربط بين الدول العالم

 

 
                                                           

 .250محمد الطاهر عديلة، نفس المرجع،ص1 
، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد تأثير المنظمات الدولية في سلوك الدول القومية محمد أبوزيد،2

 .96، ص 44،2012

 .96محمد أبوزيد، نفس المرجع، ص3 

 .248عديلة، مرجع سابق، صمحمد الطاهر 4 
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سباب ألاجتماعي لمعرفة المقدمات،العتماد المتبادل االستعانة بنظريات االيمكن ا

 الشخصية التي تتدخل في تحديد مآل ذلك االعتماد المتبادل االقتصادي:

يوجد حين تتوافق األهداف وحين يشعر طرف بانه سيبلغ اهدافه اذا  اعتماد متبادل ايجابي: -

 .(خراالهنا كل طرق يريد النجاح )بلغ الطرف اآلخر اهداف 

ه لن يبلغ اهدافه اال اذا حيث تتعارض األهداف وكل طرف يشعر بان اعتماد متبادل سلبي: -

 .ر(هنا كل طرف يحرص على فشل اآلخ)اخفق اآلخر في بلوغ األهداف 

ان االعتماد المتبادل في تحقيق اهداف االيجابية يحفز على اتمام اعمال عظيمة اكثر من 

االعتماد على الموارد فقط، أنه لما يحتاج طرف موارد طرف ولكن دون تشارك في األهداف 

لنجاح كل شراكة فال بد د ء على موارد اآلخر دون ان يمنح هوالموارالاالمر باالستيينتهي 

 .من وجود غايات مشتركة ضرورية الحداث االعتماد المتبادل في الموارد

 أهداف وعوامل وأدوات السياسة الخارجية الصينية:المبحث الثالث: 

من وراء عامل يعتبر الهدف من السياسة الخارجية هوما يريد صانع القرار تحقيقه 

وضاع التي يقوم أللظروف وامن خالل اصانع القراروظرف عن طريق أداة معينة . يعتمد 

على الصعيد الخارجي، فالهدف في السياسة الخارجية هوالغايات  ال بأدواتبإنجازها مستقب

 التي تسعى الوحدة الدولية لتحقيقها في البيئة الدولية.

  أهداف السياسة الخارجية الصينيةوعليه قسمن هذا المبحث إلى ثالثة مطالب: المطلب األول: 

الث: أدوات السياسة لب الثاني: عوامل السياسة الخارجية الصينية  ،المطلب الث، المط

 الخارجية الصينية.
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 :الصينية أهداف السياسة الخارجية المطلب األول:

ل وتمث يعتبر الهدف من السياسة الخارجية هوما يريد صانع القرار تحقيقه

لى ع الوضاع التي يقوم بإنجازها مستقبألالتطورات صانع القرار للظروف وا

ة لوحدالصعيد الخارجي، فالهدف في السياسة الخارجية هوالغايات التي تسعى ا

 الدولية لتحقيقها في البيئة الدولية.

 تصنف أهداف السياسة الخارجية حسب المعايير التالية:

ا من ثمارهستالتقوم عادة بتعبئة قدراتها  تيإن الدولة ال أهداف بعيدة المدى:1/

ام هداف تعكس رؤية لبنية النظام الدولي كنظألوهذه اهداف، ألخدمة هذه ا

 .اقتصادي

 أهداف متوسطة المدى:2/

لى هداف تفرض الوحدة الدولية إحداث تغيير في البيئة الخارجيةوعألهذه ا

لمصلحة دم التزام بهافهي بدور متميز في البيئة الخارجية وتخالالوحدة الدولية ا

 العاملة للدولة في البيئة الدولية.

 هداف المحورية:ألا3/

ستثمار اهداف يتطلب تحقيقها وحماية وجود الدولة أونظام بحيث يتم ألهذه ا

فهي ترتبط أحيانا بقضايا  ،مكانات والوسائل من أجل الحفاظ عليهاالكافة ا

أساسية ال يمكن للوحدة السياسة أوالدولة أن تعرضها للخطر مثل : السيادة 

 .1من القوميألالوطنية وا

  هداف المتداولة للسياسة الخارجية تتمثل في :ألاأبرز 

 الدولة وسيادتها وأمنها القومي . استقاللالمحافظة على  -

 زيادة قوة الدولة والعمل على تدعيم أسس السالم االقليمي والدولي . -
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قتصادية تضمن للدولة الرفاه اقاعدة( قتصادي للدولةالتطوير المستوى ا -

 1(لمواطنيها

 :الصينية الخارجية السياسة عوامل : الثاني المطلب

ي الدول مالنظا في الصيني الدور حدود تشكلي الت العوامل تلكي ه بالعوامل المقصود    

 ترتبط ملالعوا وهذه . ةالصينية العربي العالقات على العوامل هذه وتاثيرة فعالي ومدى

ة لبشرياة القو حيث من سواءة كدول الصين فية الكامنة الذاتي القوة عوامل منة بمجموع

 منة موعبمج يرتبط كما . اإلقتصادية والتنميةي السياس اواالستقرارة األولي والموارد

 توضيحهة الدراس ستحاول ما وهوي. اوالخارجي اإلقليم النظام في سواء الخارجية العوامل

 :فيمايلى

 الصينية للسياسة السكانيو الجغرافي العامل

 للسياسة العامة التوجهات تحديد في هاما دورا الجغرافي العامل يلعبالعامل الجغرافي:  -1

 مارشال"و" ماكيندر" دراسات عليه أكدت الذي األمر هو دولة، أليـة الخارجية

 الصين تتربع الصيني، الجغرافي المجال معالم أهم تبيين المهم فمن لذلكو.”"ماكلوهان

 اروسي من كل بعد مساحة العالم دول أكبر ثالث وتعد ،²كم 9.572.678  مساحة على

 ،°135 و °74  طـول خطـي وبيـن ،°54 و  °18عرض دائرتي بين الصين تقع ا.وكند

 إذ آسيا، قشر منطقة في إستراتيجية أهمية ذو بموقع وتتميز. قارة دولة حقا تعد بذلك وهي

 عمق للصينو الخ،…الشمالية كوريا فيتنام، باكستان، الهند، روسيا، :منها دولة 14 تجاور

  وصا،خص الدفاعي االستراتيجي الدولة وزن تدعيم في مهم عامل وهو كـبير، استراتيجي

 

                                                           
، 15:30، على 12/11/2016في  ،1991 العدد ،المتمدن والحوار الخارجية السياسة عباس، أشواق1

 متحصل عليه من:

http:// www.ahewar.org/debat/show.at.asp?aid 
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 الجنوب إلى الشمال من لها اتساع أقصى يبلغ إذ نووي، لهجوم التعرض حالة في خاصة

 .كم  6468 الغرب إلى الشرق ومن كم، 4023

 كطريق  البرية، سواء العالم في والتجارة للمواصالت هامة طرق على الصين وتشرف

 الجنوبي، الصين وبحر الهادي، المحيط على بإطاللها البحرية أو ( silk road) الحرير

 .1 فرموزا ومضيق األصفر، والبحر الشرقي، الصين وبحر

 األقالـيم عوتنـو المناخ، تنوع في السبب تفسير يمكن للصين الجغرافي لالمتداد وبالنظر

 .الصيني االقتصاد على إيجابا يؤثر مما الطبيعية، الثروات وتعدد

 يعتبر حيث ولالدة سياس في ومؤثرا   هاما   دورا  ي السكان العامل يلعب كما العامل السكاني: -2

ة الدول ةبقو للنهوض األساس فهوة، الدولة قو لبناءة المهم العناصر مني البشر العنصر

 .وعسكريا   واقتصاديا سياسيا  

 ليونم 1307 من اكثري االجمال السكان عدد يبلغ حيث سكانا العالم دول اكبري ه الصين

 بينة قومي 56 الصين في ويوجد. العالم فية سكانية كثافة العالي الدول احدىي ه فالصينة نسم

 وسطىة طبق خلق الصين استطاعت. الحكمة ذاتية ومنطقة مقاطع  31ال في السكان عددي اجمال

 ما هو  سنويا %3.2 بمعدل تزيد حيث الصينيهة السكانية الزياد واقع إغفال يصعب ولذا. بها يعتد

 النمو تواجه ىالت اإلقتصاديه القضايا اهم إحدى باتت التى الغذاء على الطلب على تداعيات يعكس

 .الشأن هذا في الخارجيه سياستها على يؤثر بما الصين في السكانى

 

 

                                                           

 للنشر الموسوعة أعمال مؤسسة الرياض، ،15.قمر رائالجز .الثانية الطبعة .العالمية العربية الموسوعة1
 .266 -265 ،ص1999  والتوزيع،
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 والعسكري: اإلقتصادى العامل

 يمكن فال سليم إقتصادى اساس على تعتمد لم إذا خارجيه سياسه أي إن عامل االقتصادي:لا -1

 بشكل الدوله إقتصاد ضعف أو قوه تؤثر حيثا، منه المرجوه األهداف لتحقيق تنهض ان

 اهدافها تحقيق في الدوله تنجح فلكى، الخارجيه سياساتها على مباشر غير أو مباشر

 تبعيه وعدم استقالليه يتضمن سليم اقتصادى هيكل على اعتمادها من البد الخارجيه

 .  اإلنتاجيه لقاعدتها وتنويع، الدوله

 والسياسيه اإلقتصاديه لقوتها صعود خالل من الصينيه الخارجيه السياسه تنطلق -

 نمو اسرع صاحبه هى الصين.،فاعله عالميه قوه تكون ألن يؤهلها  مماة، والعسكري

 اكبر وهى ،األمريكى بالدوالر اجنبى نقد إحتياطى اكبر الصين ولدى ،العالم في إقتصادى

 من .للنفط مستورد اكبر وثالث للطاقه مستهلك اكبر وثانى ،واألسمنت والفوالذ للفحم منتج

 بليون 4000 حوالى 2020 عام حتى للصين اإلجمالى المحلى الناتج يكون أن المتوقع

 .  الحالى الصرف بسعر تقريبا دوالر

 حيث األمريكيه المتحده للواليات النسبى الثقل في المستمر التراجع إلى تشيراإلحصاءات -

 إرتفاع مقابل العالميه الصادرات في مساهماتها وتراجع العالمى الناتج من نصيبها هبوط

 .صادراتها نسبه وإرتفاع العالمى الناتج من الصين نصيب

 النمو إستمرار مع األخيره السنوات في هائله تحوالت الصيني األقتصاد شهد قد حيث -

 إقتصاديات اكبر بين الصين بمرتبه ارتقى مما ،اإلجمالى المحلى الناتج في األجل طويل

 الصادرات طوفان ظل في الصيني لإلقتصاد العالميه الصوره تدعمت كما ،العالم

 الصين ووضع العالميه األسواق اغرق الذى التقنيه وعاليه ،العاديه الصينيه الصناعيه

 الرأسماليه الدول كل متجاوزه للسلع مصدره دوله كأكبر عالميا االولى المرتبه في وحدها

 التكنولوجى التطوير في فعاال   عنصرا   نفسها اصبحت الصين ان كما ،الكبرى الصناعيه

  متلقيه دوله فقط وليس ،العالم في جرى الذىي والعسكرى والدوائى والزراعى الصناعى
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 بصوره الخارجيه أسواقها تنميه على الصين تعمل كما ، األخرى الدول من للتكنولوجيا -

 .  الفعاليه شديده

 سياسىال بجانبها التنميه عمليه عناصر تأمين هو الصينيه للسياسه األكبر الهدف يعد -

 لداخلا في إستقرارها للصين سيؤمن اإلستمرار هذا ان بإعتبار. الداخل في واإلقتصادى

 . الخارج في العالمى ودورها

 تمتلكه ما وهو ،الخارجيه السياسه في المؤثره العوامل أحد يمثل فهو: العسكري لعاملا -2

 ونوعيه وتدريبها وإعدادها الجيوش تجهيز تشمل عسكريه وإمكانيات قدرات من الدوله

 إلى العسريه القدرات تقسيم ويمكن امنها لحفظ الدوله تستخدمها التى أشكالها بكافه األسلحه

 حيث من الثالثه المكانه تشغل جعلتها هائله عسكريه قدرات الصين وتملك .وكيفيه كميه

 الوطنى الدفاع تدعيم على العمل خالل من دفاعيه سياسه الصين وتتبع . النوويه القدره

 هو الصين فمفهوم .1 البلد سياده عن والدفاع المسلح التدمير ومواجهه العدوان ورفض

 الصينيه العسكريه لإلستراتيجيه وبالنسبه الدفاع إلستراتيجيات كأساس النفس على اإلعتماد

 في الصينيه العسكريه اإلستراتيجيه على اعتمدت قد الصين ان الدراسات احدى ذكرت فقد

 حفاظا   ،الدوله أدوات من كأداة العسكرية القوه لتطوير اآلن الصين وتسعى ،1993  عام

 هو الصينيه األمنيه األهداف من أيضا  . 2 ةالوطني الوحده وتحقيق اإلقليميه السالمه على

 والمصالح الحقوق عن الدفاع على للتركيز الصين في متزايد إهتمام فهناك ،البحرى األمن

 ،اإلقتصاديه التنميه في إلستغاللها البحريه الموارد إستغالل إلى حاجه في فالصين ،البحريه

 

                                                           
 السياسة.”آسيا في االستراتيجي ووزنها النووية الصين قوة ” .العزيز عبد حمدي العزيز عبد1

  81.،ص (2001سبتمبر- جويلية )، 145،عددالدولية

 العربيه المجله ,“العربى الخليج نطقه تجاه الصينيه الخارجيه السياسه محددات”,هويدن بن محمد.د2
13 العدد,السياسيه للعلوم العربيه الجمعيه هو العربي الوحده دراسات مركز,بيروت,),السياسيه للعلوم

 . 70-69ص (2007,
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 في تحكمال على اإلتفاق وبالتالى جيرانها مع البحريه الحدود ترسيم الصين تريد حيث

 .النفط سيما ال ،البحر سطح تحت الموارد

 واالجتماعي الثقافي العامل

 ،عرقية ركيبةت من االجتماعي بالجانب المتعلقة العناصر والثقافية، المجتمعية بالعوامل يقصد

 األنماط عن رتعبي فهو الثقافي الجانب أما السائدة، المجتمع وقيم االجتماعي التماسك ودرجة

 يةالحضار وجهاتهلت العاملة ومعتقداته القيمي هيكله تشكل والتي المجتمع في المنتشرة الثقافية

 .والقيمية

 ”الهان“ قومية أكبرها مختلفة، قومية  56  من الصيني المجتـمع يتشـكلالعامل االجتماعي:  -1

(Hans)  إثنية جماعـات علـى المـتبقية %7 الـ تتوزع بينما األغلبية أي %93 تمثل التي 

 جماعة إلى ،إضافة”الويغور“ ،و”اليوغروس“ و ”المانشوس“ و ”كالتبتيـين“ مختلفة

 .1 ثقافية وتناقضات إقليمية بنزاعات تتميز الصين جعل ما وهذا ،”زونغ“

 الصين، خبتاري كبير بشكل تاريخها ويرتبط أهمية األكثر اإلثنية المجموعة ”الهان“ يعتبر

 ”هانال“  ويتميز سنة، 4000 من أكثر منذ الصين بشمال اليوم يعرف ما في ظهروا ألنهم

 قاطعةم 30 الـ بين من مقاطعة 28 في األغلبية حاليا ويشكلون مشتركة، وحضارة بثـقافة

 .”التبت“ و ”كسينجيانغ ”إقليمي باستثناء الصين في الموجودة

 وتعداد نسمة، مليون 15.8 مثال ”زوانغ” جماعة أعضاء تعداد فيه بلغ الذي الوقت في هذا

 ” بـ الصـين تدعى لـهذا نـسمة، ملـيون  6حوالي والتبتـيين نسمـة، مليون 7.2 ”الويغور“

 .”القوميات والمتعددة الموحدة االشتراكية الجمهورية

                                                           
 شوقي :ترجمة.” والعشرين لحاديا القرن في الصين :ألكبر التنين. “أرنيهديكيزا بورشتاين، دانييل1

 الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس ،271 رقم المعرفة، عالم سلسلة، جالل
 .264 ص .2001 الطبعةاألولى،
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 تحادأواال كالهند أخرى دول في المسجلة بالحدة تظهر لم والتناقضات النزاعات تلك لكن

  سا،أسـا لعرقيةا االختالفات نتيجة تفككتا اللتان الدولتان وهما سابقا، ويوغسالفيا السوفييتي،

 بهويتـه الـمعتز الصيني، المجتمع يمـيز الذي التاريخي التماسك إلى ذلك في السبب ويرجع

 ”يانغكسينج“ وإقليم ”التبت“ مثل محدودة مناطق في انفصالية مطالب ظهور رغم وقوميته،

 يدينون نيينالصي فأغلبية الديني العامل ذكر وعلى لبالد،ا غرب الواقع المسلمة األغلبية ذو

 .وهندوسية ومسيحية مسلمة أقليات وجود مع بالكونفوشيوسية،

 تمثله واحد، حضاري كيان في التاريخ عبر للصين المشكلة المختلفة األعراق تمازجت     

 يعتبرون الصينيون كان أين قرون، طيلة آسيا قارة حكمت التي الكبرى الوسط ممـلكة

 خدمات للعالم قدمت  .1 التاريخ في حضارة أعرق صحابأ وأنهم ”العالم مركز “حضـارتهم

 التي العوامل من الحضاري الزخم هذا ولعل اليوم، إلى باقية آثارها التزال واختراعات جليلة

 موروثها مع يتماشى عالمي دور للعب وطموحاتها الصينية، المواقف طبيعة وراء تقف

 .العريق والحضاري الثقافي

 :التاريخي العامل -2

 في وكانت ةالقومي األول، الهدف :رئيسية أهداف ثالثة1949  عام الصينية الثورةت أكد       

 سيطرةوال األجنبي، النفوذ عن االستقالل في الرغبة تعكس وكانت الثورة، وطوال المقدمة

  لمطالبةا هو الثالث والهدف مركزية؟ سلطة تحت القومي التوحد هو الثاني والهدف ،األجنبية

 

 

                                                           

 طرابلس، االقتصادية، البحوثو العليا الدراسات أكاديمية. آسيا في الكتل سياسة. نعمة هاشم كاظم1
 .47، ص 1997الطبعةاألولى،
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 الخمس المبادئ على واضح بشكل أثر مما .واالجتماعية االقتصادية للظروف الجذري بالتغيير

 .1بعد فيما الصينيه الخارجيه للسياسات عمادا   لتكون الصين وضعتها التي

 ولكن الصينيه الخارجيه السياسات تحديد في كبير دور لها كان العوامل تلك جميع       

 الوصول ثحي المتبادله المنفعة تحكمها عالقات إقامه إلى الصين تسعى حيث ،متفاوته بدرجات

 .لمنتجاتها جديده أسواق وفتح خام مواد من ينقصها لما

 .الصينية الخارجيةأدوات السياسة  المطلب الثالث:

سكرية، ، العقتصاديةاالداة الدبلوماسية، ألدوات السياسة الخارجية، األسيتم التطرق 

 الدعائية وأداة التجسس والتخريب.

 دوات الدبلوماسية:الا

دوات والوسائل التي تستعملها الدولة في إنجاز ألالدبلوماسية هي واحدة من مجموعة ا

عبارة عن مجموعة من القنوات والمؤسسات والطرق أهداف سياستها الخارجية، فهي 

يات التي توظفها الدولمباشرة أوبواسطة ممثليها الدبلوماسيين من أجل تحقيق اللوا

 . 2أهداف السياسة الخارجية

سلوب أوالطريقة التي تلجأ إليها الدولة في ألكما تشير لفظ الدبلوماسية أحيانا إلى ا

قتصادية أوالدعائية أوالدبلوماسية القمة الالدبلوماسية ا قتها بدولة أخرى فنقولالإدارة ع

 .3ةبأوالدبلوماسية السر

 

                                                           
 مدرسه)2003-2013 ,”(والتغيراالستمرارية  بينالصينية -المصرية العالقات ”,محمد فاضل شريفه1

 .2013 بورسعيدة جامع,بورسعيدة بجامع

 .102،مرجع سابق، ص تحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم، 2 

، اإلسكندرية : مؤسسة السياسة الخارجية والمؤتمرات الدوليةهشام  محمود االقداحي، 3 

 .98،ص2012شبابالجامعة،
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 قتصادية:الدوات األا

لخارجية اقتصادية منذ عهود من أبرز أليات تحقيق أهداف السياسة االدوات ألاعتبرت ا      

 لم، فالمتغيرات العا عتماد المتبادل في كافة أنحاء النتشار وتقوية دعائم ااوزادت أهميتها بفعل 

قتصادية قد تلعب دور كبير وأساسي في العالقات الدولية كأدوات وأهداف في السياسة الا

قتصادية، ضمان الموارد ا ساس لتحقيق مصالحألخيرة قد تكون موجهة في األالخارجية، فهذه ا

غيرات ستثمارات، الحصول على أسواق جديدة، فقد تكون هذه المتالستراتيجية ترقية االا

 .1نجاز أهداف سياسيةإلقتصادية أداة فعلية الا

 دوات العسكرية:ألا

العنف المسلح المنظم  باستعمالأوالتهديد  باستخدامتتمثل في مجوعة المقدرات التي تتعلق 

دوات في إنشاء قوات مسلحة وتدريبها ألخرى، وتتمثل هذه األضد الوحدات الدولية ا

ستعمال القوة والمساعدة العسكرية والغزوالمسلح، القيام بعمليات استعمال أوالتهديد باوتوزيعها،و

سلحة ألدوات العسكرية وتطوير األتوزيع القوات سواء بالنقل البحري أوالجوي، والتهديد با

 .2العسكرية والهجوم المسلح التحالفاتإضافة إلى تغيير حجم المقدرات العسكرية وعقد 

 

 

 

 

 

                                                           

 .104،105حسين  بوقارة، مرجع سابق،ص 1 

، اأكاديمية العربية المفتوحة،كلية السياسة الخارجيةقسم الدراسات واأبحاث في اأكاديمية، 2

 102.، ص 2007-2008القانونوالسياسة،
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 دوات الدعائية:ألا

 شعاخر ووصفه بأبألأدوات الدعاية في العالقات الدولية في محاولة تشويه اتنحصر 

قي الخألنية والشرعية وهوما يوفر العظاء االق والمنطق والعقالخاألوصاف المنافية أل

 التي يمكن أن تتخذه ضده. والموضوعية لكل السلوكيات

 س ساألابذكاء ويرجع ذلك دوات المستخدمة في فرض السيطرة وأكثرها ألتمثل الدعاية أخبث ا

إلى الخصوصية التي تميز هذه الوسيلة عن غيرها من الوسائل، فهي غير موجهة للسيطرة على 

خرى، وانما ألجتماعية للدول االقتصادية واالرقعة أرضية معينة أوعلى المكونات السياسة وا

ك من أجل التمهيد العقول والسيطرة عليها واكتساب ودها وتأييدها وذل موجهةللعقول نحوغزو

 .1قات القوة القائمةالللتغيير الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .83،ص 1987سل، ال، الكويت : منشورات ذات السنظريات السياسة الدوليةإسماعيل صبري مقلد، 1
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 ملخص الفصل األول:

للصين وكذا محاولة فهم  هذا الفصل يتضمن مجموعة من المفاهيم حول السياسة الخارجية 

مفهوم االعتماد على القوة الناعمة و كذا االعتماد المتبادل للصين في عالقتها االقتصادية و 

السياسية ببلدان افريقيا حيث اعتمدت الصين على عدة عوامل و أدوات سياسية في عالقاتها 

اسة الخارجية للصين اتجاه كانت السيالسياسية مع القارة السمراء بغية تحقيق أهدافها فيها حيث 

لهذا عمدت إلى استراتيجية  محكمة إزاء هذه .دول افريقيا مبنية على العالقة التنموية المرجوة 

الدول  ،ونرى ذلك جليا من خالل العامل االقتصادي الذي طغى على العالقات الصينية ودول 

في هذه الدول من خالل افريقيا سواء من خالل التعامل التجاري أو من خالل االستثمارات 

 حيث كان لهذا األخير أثر مهم وكبير على معظم دول هذه القادرة. ،الشراكات متعددة الجنسيات

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
الثاني الفصل   

نية الصي الخارجية طبيعة السياسة

 اتجاه إفريقيا
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 تمهيد

الفصل   الثاني يحوي حوصلة حول طبيعة السياسة الخارجية الصينية اتجاه افريقيا، 

وعلى هذا المبدأ قسم الفصل إلى ثالث مباحث حيث يضم األول العالقات الصينية في القارة 

التركيز فيه على عالقة دولة الصين بالقارة االفريقية قبل وبعد الحرب االفريقية أين يتم 

 الباردة.

أما المبحث الثاني: فهو يتناول األهداف والعوامل واآلليات االقتصادية للسياسة الخارجية 

 الصينية اتجاه افريقيا.

ا ذفحين المبحث الثالث: يركز على النموذج التخطيطي التنموي والقدرات الممكنة وك 

 البعد والعمق االقتصادي الصيني اتجاه قارة افريقيا.
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 .يقيةرإلفبالقارة ا العالقات الصينيةالمبحث األول: 

 الصيندولة ط برتالتي ة لعالقنركز في هذه الدراسة للمبحث األول  على أهمية  ا   

 يةرات ايديولوجعتباإلاعلى  القائمة المتمثلة  في العالقات و يقيةرإلفبالقارة االشعبية 

المطلب ن. لبيطم، حيث  قسم هذا المبحث إلى يةدقتصاأسس اقائمة على ت عالقاإلى ،

طبية(، الثنائية الق الباردة أي ) قبل ل الحربقببين القارتين  ةالعالق يلخص فيه ولألا

 فحين الثاني يتطرق إلى العالقة   بينهما بعد هذه الحرب أي )بعد انتهاء الثنائية القطبية(.

 ل الحرب الباردة يقية قبرفاإل بالقارة صيندولة ال ةعالقالمطلب األول: 

السياسي  لتعاونامن بين مجاالت التعاون بين دولة الصين الشعبية والقارة اإلفريقية،         

 الصين دولة نبياعي  وقد أفرزت عدة عالقات الجتمالثقافي واكذا ووالعسكري دي القتصاوا

 .يخية مختلفةرتاب حقر عبرت م أينيقيا رفإ ودول قارة

ل سرتت كان أين،مينغ د ساللة في عهن الطرفين بيالتعاملية  دأت العالقاتبث بحي       

ر .و نجباالزر و ألحمت البحر ابلغف التجار، الالضخمة وآ ت القواربمئان ية مربحت بعثا

تها ريظعلى نث الضخامة و المتانة حين مت قوتفف الصين سقول المؤرخون أن يق

 .(1الصوماليقي ) رإلفالقرن افي ت بقيو يقيا رفإفي ل الصين غوتتلم  م ذلكغو ربية وروألا

 1850ذ منود المستعمر ، لهذا جو إن عدم توغل عالقة الصين بباقي دول إفريقيا سببه   

المناجم و بصفته عامال متخصصا في تهيئة القارة في ن الصيني إلنسال اغوت 1950 إلى

 .ديالحدسكة د مو فيها العمل 

 

 

                                                             

 و االستراتيجية ساتدرا العليا األكاديمية ، اإلفريقية – الصينية العالقات ، أحمد محمد حسن عادل1 - 

 .2015 ، األمنية
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ت كانرن يلة قالمستعمر أي أن الصين ط حيثما يحتاجهوحينما القارة في د جوايتث بحي   

 0591حيث أصبحت العالقة الجدية والرسمية بينهما متينة سنة  يقيةرإلفالقارة اعلى رف تتع

ضعها وفي م السلطة الصينية تحكل ية بفضرورض يةركعالقة مصيظر إليها ينر صا لكونها

ت عالقاء نشاإفي ت لقطنم إثن مالقوة و في درج تتدا و جيل تتهيكح لها أن تاأما الداخلي 

 الخارج.سعة مع ومت

 التي يةالجديقية رإلفالصينية ا العالقةتمرات التقارب كانت سببا في إن الدعوات إلى مؤ      

إليه  لجأت الذي التقارب وي ذلكألسيا -يقيرإلفرب اتقارة ئ، داسع وألن الدائرة اضمدأت ب

في رب تقارات تمؤموات إلى عل دخالن مالتحرر  تها فيراز إرادإلبوب القارتين شع

من العالمي و المسرحفي الموقع أو الحضور ية وتقن مد الب .0599 0591-0595 السنوات

دول  6 دولة 29جمع الذي  1955م نغ في عادوبانر تمؤمرة فكت نبثقإ أبرزهذه المؤتمرات

 المتبادلة و الشراكة  المنفعةعلى " تشجيع د المؤتمر كو أسيا ن آمدولة  23و يقيا رفن إم

عملي " ر مأفي وب القارتين شعم يقحث أراد أن حيالثالث  د العالمعلى ميالد كأفإنه " ، 

عانة إعلى د السوفيات كن أحيففي  للصين التاريخي رز الموقفهنا بن م،و ،"دإلقتصاا

في المتجدرة  الوعي و العواطفمع العامل بأهمية ت منن الصين آية محضة فإدقتصاا

رة قاعالقة ت كاند أن بعالقارة ،مع الصين  لدولة الوطيدة رت العالقةهظهنا ن مو قة رألفاا

 .1رمع قا

 

  

                                                             

ر خيضد جامعة محمالفرص و التحديات" ، يقيا رفافي الصينية الجديدة تيجية راالستط ، "اقر سمي -1 

 2014.رة ،بسك
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في قضية ر مع مصالصين  زمن وقوف، 1956م في عار مع مصعالقة كانت بداية إنشاء ال

 ن الطالبمدد عل ساربإالثقافية  س العالقاتتأسي ت بوادردأبة السويس و قنام تأمي

 العربية  غةالل لدراسة الصينيين ن الطالبمدد عر حضبالمقابل  بالصين للدراسة المصريين

تتخلى س أن ساأنسا على ربها فت مدتقدرة مبات فضد رقت كما كان ر الشريف،هزباال

اف رنسا باالعترفوم تقو بالمقابل الوطنية الجزائرية التحريركة رح لثوارعمها ن دعالصين 

 ،1ذلك العرض ت الصينفضالحال ربيعة طبومعها الدبلوماسية  م العالقاتتقييبالصين و 

وبالمقابل  1958م عا الجزائرفي  المؤقتة ت بالحكومةفرعتالتي ا ل الدولئن أوامت كانو

ت شخصياد ميالك أن الشو،2رمصد بعرف بالصين يقيا تعترفإدولة  ثاني ت الجزائر كان

أن  كماراب ،القتن امد يزعلى مالصين يقيا شجع رفإفاعلة في و ية ونية قوط

م إلى 1963ر يسمبن دمبجولة قاما الصين في ر الخارجية يول ووزالالوزير ا

 .التجربةس نفن يقيا يتقاسمارفن الصين و إبأ للتذكيرم . 1964ري فيف

ال وتحظ نالحن آلن امالحسابات ، و لمراجعةصيني طواء ندث إحم 1978في سنة م ث      

 ن المشاريعتخليا عظ كما نالح ،3االيديولوجياتعلى دم التركيز بعالخارجية  السياسةفي 

وت مد بعالثقافي  االيديولوجي تجاهإلر اتغيين فإذلك مع التجاري ، التبادلفع رمع المكلفة 

ألخالقية ن األذا هالمتبع ، و ر الخطهوج يعة معطقون يكن بالتأكيد أن نغ ال يمكوتسي توما

د كؤتالتي سية ونفشيالكون مإرث هي الصينيين و القادة لعموب ألسل لميزة اهي السياسية 

 .4ن بالخالق(إلنسارض ،و ااألبن إلنسان ، و اباإلنسان إلنسات ا) عالقا

 

                                                             

  2015، األمنية و االستراتيجية ساتدرا العليا األكاديمية ، اإلفريقية – الصينية العالقات ، أحمد محمد حسن عادل-1 

 .المرجع نفس 2 -

 شركة  :،الخرطوم الصين و السودان بين االستراتيجي التعاون مستقبل ، أحمد محمد حسن عادل -3 

 .01  ص ، 2010 ، للعملة المحدودة السودان مطابع

 . 259ص ، سابق مرجع ، غارودي روجيه -4 
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     د الحرب الباردةبع لمطلب الثاني: عالقة دولة الصين بدول القارة اإلفريقةا

س على تأسيالصين  أين كانت البداية من دولة   1990 سنة ذمنظهرت بوادرهذه العالقة        

دو يبالتجاري الصيني زان المين يقيا مرفب إنصيث أن بحيطورة ، متدة و يزاية مترتجات عالقا

ل حرافي ملكونها يقيا رفإلى إ بالنسبةهينا ذا ليس هم ، ولكن  1995سنة  1.4%فيفا مثال:ط

 .ن التنميةمأولى 

في ار ز الفضل تحيين مبادرته لتوطيد العالقة حينن" يمين ز"جيالصيني  لرئيسكان ل        

ر الوحدة تمؤمن م صرحوي( ومباب،ز،مالي بيا وثير،إمص،يقية )كينيا رفدول إ 1996ي ما

 ، واليوم"تقاسمنا ماضيا ال ينسى ل قاويقية رإلفالصينية ا ق بالصداقةهائلة تليت يقية بتعامالرإلفا

الشعبين والمستقبل حكمة ل بفضر هزديقية سترإلفالصينية ا والصداقةقا" رمشرا حاضش نعي

نامية رة قار كبأيقيا رفإمع ون دة للتعاية مستعدإلقتصاث التنمية احين مر دولة كبن الصين أأل

على د تستنالتي رة بقائها مستمإعلى العمل و العالقةإرتقت بك الزيارة تل،بثقة  21القرن لمواجهة

 ( أسس هي كالتالي: 5 ـخمسة )لخاضعة دد المجاالت،ومتعمالي إلجالمتبادل ا التعاون

 صداقة تسودها الشفافية-0

 الشؤون الداخليةفي دم التدخل عم الحكم واظنرام حتالمساواة، و إعلى وم يقل تفاع 2/

 المنفعة المشتركة الثنائية التنمية بين دولة الصين الشعبية والدول االفريقية. 3/

 .1العالمية القضايا معالجةفي  coobhationالقراركة في راشور وتشا/9   

 .بين القارتين لفضألمستقبل ر لمستم لتخطيط وبناءلع طالت 5
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يجابا س إنعكامما ، في منتصف التسعينيات دةصاعدولية ية دقتصاوة انفسها كقت الصين علنأ

 الصينية  بالشركات الصينيين دد العاملينعدر يق كان ،ويقيا رفإية مع دالقتصااعلى عالقاتها 

الصين في ون يقي يعملرفإ 235000ل مقابص ،شخ 1500000حواليئمة دايقيا بصفة رفإفي 

 .1يقيارفإفي ول ألدي االقتصال الشريك اتمثرة ألخياه ذه،و

رات و اإلستثمالتفضيلية وا القروضالموقعة من طرف دولة الصين الخاصة ب االتفاقياتكل      

ضها رتف التي لمخاطرو اية دالقتصاالعقوبات ا إلىضافة إيقيا رفإفي عدة  تفي مجاالالمساعدات 

 هذه الدول توجه اهتمامها  ل قيادات جعل ذلك يقية كرإلفالقارة ا بلدان ض على بعالغربية  الدول

ون تعارورة على ضد كؤتذلك هي بوما وعموالغرب با ن دول أوروال مدبالصين دولة و نح

 .وبجنوب جن

 :يقيارفللسياسة الخارجية الصينية اتجاه ا ةديالقتصاا واآلليات املوالعالمبحث الثاني: األهداف و

للسياسة  ةديالقتصاامل اوالعمن خالل هذا المبحث تركز الدراسة على، األهداف و      

ية، حيث تتناول، األهداف لسياسة الصين الخارجية  في يقرفالدول االالخارجية الصينية اتجاه 

 جاه هذه البلدان في  المطلبات الخارجية للصين للسياسةالمطلب األول، والعوامل اإلٌقصادية  

 كمطلب ثالث. يقيارفادول اتجاه  لخارجية للصينالسياسة ا الثاني ،وفي األخيرآليات

 :يقيارفداف السياسة الخارجية الصينية اتجاه اهاألول: أ المطلب

لى تبرز عفع دوا إن للسياسة الصينية الخارجية إتجاه إفريقيا أهداف سببها عدة عوامل و     

ذلك النمو برة مساي للذهب األسود )البترول(دة يالمتزاالصين  حاجة لخالن م سبيل المثال

ذا يأتي هداف السياسة الصينية و هأم هأن م اإلفريقية ط القارةصبح نفث ابحيدي ،القتصاا

 لتقليط ودر التزود بالنفيع مصاوسياسة تنع الصين تباق افي سياالتسعينات ية دابذ منم الهتماا
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)ال ـ به ذهالصين تسمى ط والخليج العربي ،وسوالط الشرق اعلى نفري شبه حصد العتماا 

 .1ر(اطالخت ا)تشتير( او اطالخز اكيرت

ستثنائيا و انمق يحقالذي  العمالق النائم  ر ذلكمستمد يزافي تالصين للنفط  حاجة وطلب دولة  

ثاني ت صبحأالنفط المستورد ، وعلى دا يزامتدا عتماد اجعلها تعتم% 8-10ن مابير كبيدل بمع

لى ع لياحان الدولة الصينية مأوم يق لذلك د الواليات المتحدة بعالعالم في ك للنفط مستهلر كبأ

ك ستهالن ام% 10.6ل مثللبترول ستهالكها ا 2010في سنة  2ق الطاقةفدتن ضمان وتأمي

 .ج العالمينتان ام 60%مستهلكة ن وستك 2020و نها في نحإوالعالمي 

النفطي نتاجها ن ام 25 %در ب بنسبة تقللنفط ،  ةن البلدان المصدربين متعتبر الصين       

ت الصين اطإحتيان إدل المراجع المتخصصة توردة ،ومستإلى دولة  1990ذ منوتحولت 

 .01023م نها تنتهي عا،اي ا 1997ن مداءا بتاعاما  21لمدة تكفي المؤكدة 

 إال أنها بحاجة دائما  ن البترول ،مل هائزون تتمتع بمخبالرغم من أن الصين      

زون مخر ستثمال واالستغال، كافية ر غيوان التقنيات لدى الصين خاصة راد ستيلال

ط سوالالشرق اقة طمن،وان ،هائلة جيةولوجيرات توقة تطمنن تقع ضمد في بالبترولي 

نا دشهرة الخيالسنوات افي بالبترول للصين ،لكن الساسي المزود اهي ت كانوالخليج 

 رات:عتباذلك إلى اجع ريوها طها على نفدعتمال اتقليالمنطقة وه ذهن من بكيب نسحاا

ط والخليج العربي سوالالشرق افي العميق ها وذنفالمزاحمة الشديدة للواليات المتحدة و    

للواليات تيجي راستن اهارقة طمنط سوالر الشرق اتعتب د التواجد العسكري ،فالصينحإلى 

 ل الطاقة، خاصة في مجاالمتحدة 

                                                             

 رخيضد جامعة محمالفرص و التحديات" ، يقيا رفافي الصينية الجديدة تيجية راالست"ا ط ،قر سمي -1 
 

 2009.ل ،نيودافي سور منش، حنفي د العظيم عب -2 

 ق.جع سابرمالفرص و التحديات ، يقيا رفافي الصينية الجديدة تيجية راالستط ،اقر سمي -3  
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ط والخليج العربي سوالالشرق اقة طها مندتشهالنزاعات و التوترات التي ضف إلى ذلك 

نقله ان كما العالية ،تكلفتها ل البترول وبة نقوبصعق تقنية تتعلل مواعإلى ضافة إ دا.يدتح

 .1ملكامضيقي ر عبم يت

صا خصو ف الصين ،تخيوالنزاعات التي يشهدها الشرق األوسط والخليج العربي رات تالتو      

و وهيقيا مفضال رفط انفل تجعالتي  المزايا إلىضافة المستمرإيكية رمبالتدخل والتواجد للقوات األ

وى جهها نحوتل بفض نما هيإك الصيني للبترول ، الستهالاتخضع التي تية  ما تبينه األرقام اآل

 .ن  البترولمدة الستفاانسبية في ت للصين سهولة تاحأالتي يقية رالفالدول ا

درات القارة صال مجمن م 62 %ن يمثالن البترول والغاز الطبيعي كا 2006سنة  إنه خالل       

رول القارة بتن م 8.7 %حصة ت لها كان 2006سنة  ن الصينفال حال على كإلى الصين ،و

 .(%33، والواليات المتحدة 36%حصة له بي وروالد االتحا) ا

إلى تسعى و السوق اإلفريقةن مالنفطية تها ن واردام 25%ر كثورد الصين اتستفي حين       

منها ورد تسترز الدول التي بن ام،و 2030م عاف ستتضاعالنفطية حاجاتها وان خاصة المزيد 

يني صرك تحك فهناوالغابون وبالنسبة للدول العربية ال ونجالجزائر واد ، تشاإلى السودان وضافة ا

 دقدر النفط إلى الصين وتصالتي يقية رالفم الدول اهن امر تعتبليبيا والجزائر التي في ف مكث

بالبترول والغاز والجوانب البحثية المتعلقة ت المتعلقة التفاقيان امددا عت الجزائر والصين قعو

 .2بهما

الغابون و  معالسودان  تعتبر السوق اإلفريقية التي تتعاقد معها الصين إضافة لسوق دول       

 تثدحالنيجر امع ن ويثيدحن كمنتجيوالنيجر غانا م ثن موكينيا ،بيا وثيو ،انغوك،يا رنيجي،ال ونغا
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ن السودان مروج الواليات المتحدة خت الصين ستغلد اقر.والر دومليا 5عا ضخما بكلفة رومش 

 درات السودان النفطية صاف نصن مر كثاصبح أية حتى طنفرات باستثمالتحظى  1995م عا

ن م 40%راء شن مت النفط الصينية كارشت تمكن، و 2008م قارفقا ألب إلى الصين وهذي

درات صاف نصن مر كثا (19أربع مرات ) السودانفي ظم النفطية ألعالنيل اكة رشم سها

ن مت النفط الصينية كارشت تمكن،و 2008م قارفقا ألب إلى الصين وهذيالسودان النفطية 

 .السودانفي ظم النفطية ألعالنيل اكة رشم سهن ام 40%راء ش

حاجتها ق لطمنن فع مم داهاالذي هو خاصة الخامات المعدنية على لحصول حاجة الصين ل     

بالمواد هي غنية د الحاجة اذ كفيلة بسوالمتزايدة لتلك الخامات المعدنية وان القارة الشديدة 

  ر.غنى بكثيون اتكن المتوقع ان مالطبيعية و

ها ريدفي تصل يقية ال تتساهرالفر اغين الدول الالمعادن على الحصول بة في وصعك هنا    

معينة ت خاماك بامتالص تختض الدول بعك فهناذلك و إلى ; ر البتروليدفي تصل كما تتساه

طور أولي هي في تاذ يقية رالفولكن القارة ا،1ك الخاماتتلوق في سول التحكم فإنها تحا،هامة 

ك فهنام ثن مللصناعة الوطنية ،و خاماتها ء الستبقادة يدفإنها بحاجة شن اطوار التصنيع م

رب قري يجالمعادن ل ستحصاو ان اهت القارة ،وخامار لتفصيل مك اهناولبها طعلى م حزات

ز كرتمرورة ضذا الشأن اي في هم المادة األولية هن انسبة مل يمثن المعدن الصافي الالمناجم 

ن مرة نسبة صغيل تمثحالة ان المادة الصافية في ن المادة األولية ،مكارب قالمنشأة الصناعية 

ن ضخمة مكلفة م مصانعن ضمحالة المعادن الصناعية بالنسبة للمادة الخام ،كالمادة الخام 

يقية رالفن القارة اه فاوجدة وعن فم،كآسيا طق التوترات والنزاعات في منام تقاالمغامرة ان 

سخ رتان ها رغين الحكمة بالنسبة للصين ومالمعدنية ،وخاصة المناسبة لتوريد الخامات هي 

 .المنطقةه ذها في هودجو
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" ماسيةوبلدمة ز"ح تشكل  يقيةرالفدان االبلتكون الصين قوة قادرة على التأثيربحكم أن      

ان ،وى السياسة العالميةتيجي نحراالستالتوجه اعلى التأثير على درة قاوة قون تكبحيث 

و نسيسكرافن قيع ميثاقها في ساوتم تك التي تلن عم المتحدة الماهيئة س اليوم مف الذي الختالا

رت مل ومواعدة عد لعبت فق،ستجاباتها واكيبها ربيعة توطتلعبه ث الدور حين م1945.م عا

ساسيا زءا أجان قلنا دو الحقيقة اذا ال نعذا التغيير ولكننا هن عت مسؤولة كانداث حاعة ومجم

 دد عدة ،ولقد زاد يزامتورة يتها بصويقية في عضرالفول الدول اخإلى دجع ريذا التغيير هن م

بيا وثير ،ا)مص 1945م عاء عضاابعة ن ارخية مروصاورة بصن قيييرالفن امء العضاا

في ء الهيئة الدولية وعضاوع امجمن يقية مرفرة دولة اتسع عشإلى يقيا ( رفوب اجن،ليبيريا ،

ن دولة افريقية خمسين الت ابلغ،ويقيا مستقلة رفاسياسية في دات حور وهظسع بوتم تالستينات 

ذا هل بة بمثرعة متقاومجمد جوال تث المجموعة ،وثل،اي ء الجمعية العامة عضاوع امجمن م

 .1تمسهاالقضايا التي فعاال خاصة في ويا وها قرصبح تأثيم اثن مالحجم و

القوى سعي د يقي يضارفد اتأيين عث حللبفي سعها بالنسبة للصين  عدلبافأهمية            

 .نالنساوق احقت بانتهاكا .التهامهاد الصين ضرارات قدار الستصالكبرى 

ال في دتمثيال عال المنطقة الجغرافية تمثيم يتان على  حريقية تصرالفالوحدة امة ظفمن         

والوكاالت الجتماعي دي واالقتصان والمجلس االمس امجلذلك بما في م المتحدة ،المت اهيئا

ق التمثيل اطسيع نويقية ترالفالوحدة امة ظمن 1963 ا سنةنشائها حيث طالبت منذالمتخصصة، 

 المحافل العالمية.يقي في رالفا

ق الفيتو للدول على حوالحصول ئمة ر داغيد خمسة مقاعن وئمين داميدبمقطالبت       

ن زاد النفوذ الصين لتمتعها المس اية مجلوتقت فكلما تم،،الدائمين   ن المقعدين مالمستفيدة 

 ذا لزيادة هرة ،ومباشم المتحدة المافي هيئة للدخول تسعى فالصين  ضق النقحوئمة داية وبعض
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ق ين طرعذا هم يتل الخالفات والنزاعات الدولية وحل خالن مالساحة الدولية ها في وذنف

 1ولها المنظمةخد

قضايا دة في عم المتحدة الما هيئة فيالداعم لها يقي رالفالتصويت اعلى د الصين تعتماذن       

يكية رالمم المتحدة االماهيئة ح صالن ،مسألة االنساوق احقت بانتهاكاالصين م تهاافي : ل تتمث

ر بحن ،ومسألة التعريف بالمناطق الصينية المس امجلم لدى ئو داكعضم اليابان ماظنل إحتما،وا

 .2الصين الجنوبي

 :ايقيرفللسياسة الخارجية الصينية اتجاه ا ةديالقتصاامل اوالعالمطلب الثاني: 

للسياسة الخارجية الصينية اتجاه  ةديالقتصاامل اوالعهذا المطلب يتطرق إلى دراسة،    

الساسية القوة الصينية ،و الركيزة افي مل واعالم ها دي من القتصاالعامل ا :بحيث يعتبريقيارفا

  انب االقتصاديدف دراسة الجهدم نه يخايناه رأ ،ولمايقيا رفادول للسياسة الخارجية الصينية اتجاه 

 يقيا .رفافي للصين  دورا  هاما وجوهري ب يلعكون هذا األخير

التي تزخر بها ئلة الهابيعية طالد المواوات وأهم سوق وأعظم مورد للثريقية رالفالقارة اتعتبر 

ت صبحباردة ،اذ اد الحرب الالسيما بعد ويزامتل بشكوباتجاهها رك تتحن الصين مت جعلالتي 

التي الجتماعية دة الرفاهية اياوزسع صناعاتها وتب بسبالعالم في ورد للنفط مستر كباثاني الصين 

 .3مهدبالل خالصينيون دايعيشها 

 

 

                                                             

جع رم، -جاوذنمع النفط اطق–د الحرب الباردة يقيا بعرفالصينية اتجاه اية دالقصااتيجية راالستط، اقر سمي -1 

 .58ق ،صساب
 

 137.ق ،صجع سابرمج ، حجاد حمأ -2 

،  2015-1991يقيا رف، السياسة الخارجية الصينية اتجاه الزياتد احمر أعمن مينة محسأ - 3 

 عة .وسومالعربي ،  المركزالديموقراطي
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ون مليألف 130.3حوالي  2013م بلغ عارا يا كبيطا نفطحتياعلى سبيل المثال تملك إفريقيا إ

 ت النفطية التي الكتشافاد اتععالية ،وعية ونودة عالية وجذو غلبه افي ف خفيط نف وهل ،وميرب

،اي  2013م عاون طن ملي 8818القارة تنتج ت العالمية ، الكتشافاام هالقارة اه ذفي هت ثدح

الصين خاصة ف دولية ان اطربيدم تحت ةل المنافسما جعج العالمي ،النتان ام 10.1%ل يمث

 .1يةطنفزات متياللحصول انسا رف،يكا رم،ا

ئية واالستاغينيا ،ليبيا ، السودان ،ال ونجر ،امصوالجزائر،يا ر:نيجيدول  تعتبر كل من       

ثالثمائة حوالي نها تنتج اكما و ،2مصدرا هاما تتمركز فيه يقيارفوب اجنوالكونغو والغابون و

رة الخيالسنوات افي القارة ية في راوشبه صح ت المناطقسجلد قلتوليد الطاقة ،ومنه ون طن ملي

 .3إنتاجها للنفطت الدمعن فع مرتان شانها ن ية مطنفت كتشافاا

ول حمالي الغاز الطبيعي جن ام% 6.5دل ما يعا 2007 كمية إنتاج القارة اإلفريقية سنة      

ن م 10 %ل تمثط الغاز الطبيعي حتيان امب مكعر متون يليرت 500ك حوالي بينما تملالعالم ،

ن مزون لهذا النوع مخر كبك ايقيا تمتلرفن افابالنسبة للطاقة الشمسية ما ،ا،4مالي الغاز العالميجا

 لتوليد الطاقة الساسي د المصدر اتعصحاري العالم ،التي سع ر و اوكبابها د جوتث حيالطاقة 
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دل معن م 50%تنتج العالم ،وفي ط الماس الحتيان ام 95%يقية رالفارة اك القتمتلالشمسية ،و

ال ونج،انا وابتسل:السيراليون ،مث لدوفي لماس الز اكريتذا المعدن الثمين وهن مج العالمي النتاا

در السوق تتصالقارة التي هي ل العاج ،وساح،وناميبيا ،الكونغو الديمقراطية ،يقيارفوب اجن،

 .1العالمي لأللماس

ت في صناعار اليورانيوم الهام عنصن مرة كبيت بكميا مصدر يقيةرالفاتعتبر السوق        

رز دوله بن امج العالمي لليورانيوم .والنتامالي اجن ام 18%ن مر يقيا باكثرفرك اتشاالنووية ،

ت العالم اطحتيامالي اجث اثلل إلى تصت اطحتياك القارة إيقيا تمتلرفوب اجنونامييا النيجر وهي 

 50 %حوالي بدر تقن الذهب مت اطحتياإ هذه األخيرة  كنها تمتلاكما ذا العنصر الهام ،هن م

ن نا مط 483حوالي يقية رالفت القارة انتجا 2008م في عاث بحيت العالم اطحتيامالي اجن ام

ن الكوبالت م 76%ن النحاس وم 33%و،2ج العالمنتامالي اجن ام 25%ل حوالي بما يمثالذهب 

كما ذا المعدن هن م 75%حوالي تنتج ن البالتين ومالعالم ي طحتيان ام 90%يقيا رفك اتمتل،و 

ط الحتيامالي اجن ام 15-30%ن ملمغنيز والفوسفات د واين الحدها مطحتياراوح ايتونها تنتج ا

 .3المعادنه ذهن مالعالم في 

بها وع المناخ يتنالقارة السمراء ،ية في دالقتصااة طنشكما أن للمجال الزراعي أهمية  لأل     

 ن م 20-60%حوالي بم تساهرة والتي كبيورة بها بصم الزراعة على قيادا ساعر النهاا ةركثو

نتج ين الغابات التي مود الكثير جويقيا برفز اتتمين دول القارة وممالي الناتج القومي لكل دولة جا

 يممالي الناتج القوجن ام 6%حوالي بب الخشااصناعة م تساهث بحير كبيت بكمياب الخشاامنها 

 .4القاراتعلى نسبة في جميع أهي ،وكملها أبللقارة 
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 :يقيارفالخارجية الصينية اتجاه ا السياسة المطلب الثالث: آليات

على مقدار القوة   التي تستمد منها  يقيارفالسياسة الخارجية الصينية اتجاه ا تعتمد  آليات       

الصين الوسيلة التي تمكنها من تحقيق أهدافها ضمن عوامل  و معطيات  خاصة قد تكون معينة  

ا لدينهنا ن مالقوة الصلبة و القوة الناعمة وأي  ن عيونإلى تنتمي ـ ولذلك فإن الوسيلة حتما ما

ماسية وبلآلية د وكذا يةرعسكو آلية ية دقتصاآلية او التي هي كالتالي : دوات الن امالفئات الثالثة 

 تها:ل ادوابفضلها فعاليتها للصين  ن السياسة الخارجيةفالذلك ثقافية 

 ية :دإلقتصااآللية ا-1

ل بز القارة ،في حيج الصينية المتواجدة النتال اسائو وهط فقليس اآللية ه ذهم تهج إن        

ينية للدولة الصية دالقتصاو المقدار الكلي للقوة اهالحسبان الحجم الحقيقي الذي في ذ تاخد ان الب

ل القوة الصن ايأتيه مم عإلى دفي حاجة و ما هالقارة دوفي ن الوسائل المتواجدة ال،وذلك تها ذا

فهي محتاجة م ثن مرار ويقية ( نامية باستمرالفن الشركة )الصينية االذا هالكلية ،وية دالقتصاا

ل تستقن ان يقيا ال يمكرفم اثز القارة ،في حيود جومو ماهدة تضاف إلى يدجل سائإلى ورود و

 .1ن التخطيط العام المركزيع

عالمية كة رش 225ن حسن اضم 2003سنة ت كة صينية كانرش 47ان يبا رغلذلك ليس      

 2006في سنة ،ويقيا رفافي را حاضن غلبها كال العمومية (االشغار و االعمال )افي مجا

 تكارش 7ذلك كل عالميا ،ئواالن العشر اخلتا ضمس المجال ،دفي نفن صينيتان كتارش

 .ت الشركات الصينيةسارفي مماود له جوال ر مالتدفق اقلة م ث ،لئواالن الخمسين اضمت كان

 الطلبات تلبية الشركات الصينية يع طتستل ان جأن فمالبنوك كما للصين مجال يخص        
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ذ منللتنمية يقي رالفالبنك افي ت ساهمو 1980ذ منالبنك العالمي في ت الصين ساهمالعالمية ،

ذلك كر،والعمال افي مجاالطلب العالمي تلبية درة قت الشركات الصينية فتحالمساهمة ه ذه،1985

راد إلستك التصدير و ابن،و (CDB)للتنمية صيني ك بن 1994ذ منوك بنث ثالء نشادث اح

 ((EXIM لتمويل الشركات ساسية ل اسائد وتعك البنوك تلك الصين للتنمية الزراعية بن،و

ود الشركات جإلى و ،يةرإلعماالمشاريع اخاصة الخارج وفي شركة اليع رفي مشاالصينية 

على دي الصيني القتصادرة المخطط اقذلك : كك فهنان لالقتصاد الصيني ، تيزكيركوالبنوك 

للدولة كة ومملرى كة صغرش 21000ن مل تكتدث مثال ح،النتاجية الوحدات اهيكلة وتجميع

د عقل قبوا ( للطاقة كة ) سينهرشزز عباستخراج الفحم ،ذلك التكتل معينة التعدين في ط تنش،

 .1للفحم عالميامنتج ر كبلتصبح ا

ل على كالمتخصصة المتواجدة ية دالقتصاالمراكز اشبكة ل خالن مرة قصيرة في فتالصين       

ود الشركات والبنوك جل وبفض .يةريدتصوة قت صبحا الواجهة الساحلية الشرقية الجنوبية

 التقني.التطور كبة واعلى مالقدرة ووالهيكلة ،النتاجية الوحدات اعلى تجميع والقدرة 

ها رباعتباالشركات المتواجدة  لىعز القارة اي ية في حيدالقتصاداة االا أي التركيز على  

ر اعتباهي  البنوك. هذا بعد  الركيزة الثانية أما  ية دالقتصاداة( االالقوة )اتي زكيدى رحا

 .السياسة الخارجية الصينية من آليات رة مباشر غيذلك آلية كد تع، كما الكلية ية دالقتصاالقوة ا

 -رالعمال اخاصة على مجاطرة كاتها مسيرشواق القارة وسأنفسها في الصين ت ضرف    

كة صينية رش 820ك هنا 2005ذ من يقيارفات يادالقتصام الممولين هت اصبحاكها وبنءات والنشاا

 ت الصينية المقاطعة عاطلمقاظ ان اما يالحو ،القارةمن  ن الدول م 49في دة جوابعها خاصة متر

 

 

                                                             

 1-كريس ألدن، مرجع سابق، ص 26. 
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فضلية ك اتمتلك الشركات تلان  ،1القارةمع دي القتصاالتعامل اتية في درات ذامبام دولة ،لها بحج

 الشركات بنة رمقاس المواصفات ،ولكن التكاليف نفبالشركات الغربية لها نة رمقال التكاليف في مجا

وراق الرابحة الدى احن افاذلك كو %91 ب2الكلفة تفعة رمس المواصفات ،لكن نفالغربية لها 

ء البنى التحتية بإنشاق تتعل تتسهيالم يدتها على تقدرقر( الصينية ،العماء )االنشالشركات ا

راج المواد ستخافي ل كة صينية ثانية تعمرشن مرض ة قطسوابز كة صينية تنجريلها مثال شوتمو

 يقية ...رالفس الدولة افي نفالطبيعية 

ت مستشفيادارس ومء متخصصة إلنشات بهبالها عماق افرتدة الشركات ان عان من فاذلك كو

ن الصيعلى الشركات اليابانية الكبرى حتها رقتالتعاقدات التي ان ستلهمته مر االمذا اه 3راتعماو

 .التسعيناتفي 

ائل ر الطاقة المحركة لوسفويالدافع السابق  من خالل ماسبق نستنتج أن هناك تكامل تام بين     

وق سود جدون وبله فال معنى ج النتاق اتحقان حتى الدافع الثاني ولكن ها رفويج التي النتاا

 و السوق.هثالث وفع ن دامد فالبالعملية،و اذن في ج تاالنل ذلك اخدت

المناطق في ر الستثماطر امخال تتحمر ويقية تغامرالفالقارة افي الشركات الصينية  كم أن 

 .4إليها الدخولفي زت الشركات الغربية منية عجدات ايدتهد تشهالخالية 

فالسوق اإلفريقية تمزج بين الطلب الذي تحتاجه الدول اإلفرقية وبين العرض الذي تقدمه     

 بية.وروالن الشركات اة مطنشافهي م ثن م،وضا مالئمارعك تمتل الصينية التيت كاالشر

ل البناء خاصة في مجاز كرتترات الستثماامن حيث أن دا،جر فعالية عمااإلت ولشركا     

 متخصصة ن للبناء الحضري عة ببكيومثال مجم،مية وحكءات بنارات،عمال العمومية الشغاوا
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دات تعاقر ان العمات اكارشوداللة فعالية  1ت الرسميةإلقاماء المالعب والمستشفيات و افي بنا

 .0100و 2000ن بيرة من يرعشت يقيا تضاعفرفافي ءات النشاا

ن السودان مص المواد األولية ستخالافي رت ستثمإشركات صينية المهاجرون الذين أسسوا      

في ل الخشب يوتح،يا رنيجيودان ،وسو،نغوكالكامرون ،في ت السمنا صناعةد ،تشار ونيجو

وب في جنت كبارتجميع مث و ادوات كهرومنزلية وثات و اجاوصناعة منتالوسطى ،يقيا رفا

ل السوق كدف تستهدول عاملة في ودة جومالشركات ه ذهوكينيا ،يا رنيجي،بيا وثي،ايقيا رفا

 .يقيةرالفا

 :واألمنية العسكرية آلليةا-2

 القوة نم رىالخا  اآلليات بقية لىع المسيطرة و الغالبة تعتبر واألمنية العسكرية اآللية      

 أن ،أي لالعماا لمعا حماية نم نتتمك العسكرية القوة نم نممك درق ركبا لبفض الدول ،وان

 عاقةا نع يةدقتصاا او يةرعسك تكان واءس رىالخا الصلبة القوة زعتن ما لدولة العسكرية اآللية

 على المحافظة قلطمن نم،مكتسباتها على ظتحاف،و الدولة لتلك يةدالقتصاا اآللية لعم رةمسي

 في متساه ، الشركة لحماية المصالح لحفظ روريض رما وه،و القارة في رارالستقوا نالما

 ذاه في القليميةا يقيةرالفا للمنظمات معداكو المتحدة مألما لةظم تتح السالم ظحف تعمليا

شاركت فيها الصين  1990ذ يقيا منرفافي لألمم المتحدة  التابعةوات حفظ السالم قمثال . المجال

 يقيا ربإفق فيما يتعل،وعملية  12دود حالصين إلى  بهات كرشا عدد العمليات التي ل صوأين 

ن الجنود والمراقبين العسكريين والمدنيين م 1800ن مر كثت الصين امدق 2007ن مداءا فإبت

 .2السالمفي عملية ل الشرطة للمشاركة جاور

في ردا ف 584ن القبعات الزرق ب:ضم اإلفريقة القارةفي حيث سجل حضورها         

  01خالل سنة  .الكونغو الديمقراطيةفي ردا ف 234السودان و في ردا ف 804ليبيريا ،و 
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م بالتدريب والتكوين العسكري والمساعدة تساهوالسلحة افإنها تبيع ذلك  الماضية. إضافة  إلى

ل جن امل ذلك ية مع كرعسكت تفاقياد اتعقو ، بعد مشاركتها بالجنود والمراقبين العسكريين التقنية

 روري لرعاية ضر مو اه،وته دستعارار و االستقظ اعلى حفدة دول القارة مساع

السودان يقية منها رفا بلدانالصين التدريب العسكري لعدة ت دمقد فلقالشركة في مصالح طر

زة العسكرية الجهافي ص متخصد فل وساربإت كما قاموالكامرون ،يا رنيجيوئية واالستاغينيا و

في  رىخاية يقرفوالتدريبات العسكرية إلى دول االسلحة دم الصين اكما تق، لدولك اتلالثقيلة إلى 

 .ت والصراعاتت النزاعاقاء اوثنان االحياب اغلا

 يافناها كاركالتي ذه ورصف بمختلالقارة ،وفي الحضور العسكري للصين  هل يمكن يكون ولكن

 رعاقة مسان اعرى الخوردع القوى الصلبة اما وعم اتلحماية مصالح الصين الخاصة والشرك

ها دداستعا، وة هيبتها طسوابن القوة العسكرية الكلية للدولة التي مد الب من أجل ذلك ك الشراكة؟تل

 ،للغربيخيا رملكا تار يعتبز حين ضم ا وديناميكيويحي اطنشا رضتفد الضرورة عنللتدخل 

دام القوة الصلبة ستخافي القوة الذكية،الذكاء  وة ثالثةقك متالن ايتعيزاز والتهديد الستفم ذلك امااو

ك نها تمتلا واديبل المستويات.و على كظ التكاليف باهوك في سلالتورط في ن التسرع تقيها م

 ري.عسكزاع نأي في ن التورط مالتي تحميها  ك القوة تل

التنافس بما فيها دة يدعوى الغرب التي لديها دواع قن مد يدتهزاز وستفاقع وفي مو تبقى الصين  

لقوة متالكها و اهالقوة الصلبة الصينية )مصالحها (، مع زاع في ندي ،للدخول القتصاالحيز اعلى 

ل ساو إرية وونرب تجا 10عليه دل جيا تولوتكنطورا تت بلغن الصين فارة ،بالفعل ية معتبرعسك

 .10595-0599ن بين عييصنان يرقم
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 قيا:يإفر قارة يف يالعسكر يالصين التحركو التواجد

 نيجيرياو االستوائية وغينيا السودان منها أفريقية دول لعدةي العسكر التدريب الصين قدمت       

 اوفدت كما ,فقد والذخائر باألسلحة االفريقية الدول تزويد الى باإلضافةوغيرها  والكاميرون

 االسلحة الصين تقدم كما ،البالد تلك إلى الثقيلة العسكريةة األجهزي ف الصينيين المتخصصين

  النزاعات اوقات اثناء األحيان أغلبي ف ذلك ويحدث , اخرى افريقية دول إلىي العسكر والتدريب

 ثلتم افريقيا إلىة األسلح من الصينية الصادرات فإن امريكيين خبراء عن ونقال، والصراعات

 . 0113-0559عامين بين افريقيا إلىة التقليدية األسلح إنتقال مجموع من %10 نسبتها

  :األمنية اآللية-3

ة للمشاركة الشرط من بجنود الصين،تساهم 0112سنة  منا فإبتداء  إفريقيا ب يتعلق مافي          

 الجنود من 1800 من اكثر الصين قدمت أين المتحده لألمم التابعه السالم حفظ قوات فى

ة التابع السالم حفظ عمليات فى للمشاركه الشرطه ورجال , والمدنيين العسكريين والمراقبين

 ألمم لبعثها الداعمه الصينيه السالم حفظ قوات ارباع ثالث عملت وقد .الحاليه المتحده لألمم

 .افريقيا فى المتحده

 اآللية الدبلوماسية والثقافية :-4 

ن يقية مرفالالعالقات الصينية افي ب دور تلعنظرا لفعالية اآللية الدبلوماسية والثقافية فإنها          

 نيميز"جيانغ ق السبرة الرئيس الصيني ايازبداء بتل الزيارات الصينية عالية المستوى، اخال

" وجينتاو هرة الرئيس " ياوزيقي رالفر التأسيس لمنتدى التعاون الصيني اااطفي  1996"سنة 

ز العالقات يزتعالصداقة التقليدية وعلى للحفاظ يقيا رفة الصين و اعاراموب جر إلى وشاالذي ا

 ريعتبالذي يقية رالفالدول ابما فيها الدول النامية مع م التضامن والتعاون عيدترا إلى مشيالثنائية 

 .1دئ السياسة الصينيةمبان ساسي مدا ابم

                                                             

 .قجع سابرمالفرص و التحديات ، يقيا رفالصينية الجديدة اتجاه اتيجية رالستا ط ،قر سمي -1  
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ث ان الصين بحيالعالقات الدولية في ز الديمقراطية يزتع أجلن مف التشاورتكثيل خالن م     

في ز الديمقراطية يزبتعق تحقيقها فيما يتعلإلى يقيا رفاتسعى داف والمصالح التي هألذات ا

في م ئو دانفسها بصفتها عضرى تالتعددية فالصين ول يقيا حرفف اقومد تأييو، 1 العالقات الدولية

 .2محاتهرمقتم مطالبهم وعدت،ويقية رالفالدول اقضايا ب جانوب الوقوف إلى جن والمس امجل

 افريقيا و الصين بين التقليدية الصداقة تنمية تعزيز أجل من المتبادل الدعم : 

 بين ىالمستو عالية التبادالت توسيع مواصلة نحوإذ أن الحكومة الصينية  تتحرك 

 خالل نم االفريقية الصينية الودية لعالقاتا بين جديدة دفع قوة وإعطاء، الجانبين

 اإلفريقية الدول الصين ساندت كما . القادة مستوى على دولية وحوارات اجتماعات

ول في د التنمية اجل مند الجدي الشراكة برنامج وتطبيق , االفريقى اإلتحاد إقامة فى

 .اإلقليمى وشبه اإلقليمى والتعاون التكامل وتعزيز ,(نيباد) افريقيا

 الدولية العالقات فى الديمقراطية تعزيز ،منالتشاور تكثيف:  

 أن بحكم ة،الدولي العالقات فى الديمقراطية تعزيز التشاور،من تكثيف إلى الصين تعمد كما

 يتعلق يماف وخصوصا تحقيقها إلى افريقيا تسعى التى والمصالح األهداف ذات لديها  الصين

 ووجود ,التعددية حول افريقيا موقف وتأييد الدولية، العالقات فى الديمقراطيه بتعزيز

 التنمية اطوانم التجارية التبادالت تسهيل على والعمل,  للمشاورات الدولى المجتمع تكثيف

 دائما ضواع بصفتها الصين وترى, المتحدة األمم وميثاق بأهداف اإللتزام وتاييد المختلفة

 طالبهام وتدعيم,  افريقيا فى الناميه الدول قضايا جانب إلى الوقوف وجوب األمن مجلس فى

 .العلمية ومقترحاتها المشروعة

 

 

                                                             

 ق.جع سابرمت ، يازلد احمر اعمن مينة محسا -1 
 ق.جع سابرمداف الفرص و التحديات ، الهايقيا رفالصينية الجديدة اتجاه اتيجية راالستط ، اقر سمي -2 
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 : العولمة لتحديات الجماعية المواجهة أجل من المواقف تنسيق

 جهةالموا أجل من المواقف تنسيق على اإلفريقية   البلدان بعض مع الصين تعمل كما     

 العولمه نم تستفيد ان االفريقيه الدول على أنه الصين ترى حيث العولمة لتحديات الجماعية

 ولالد تلك لمساعدة خطوات إتخاذ الدولي  المجتمع على يجب كما.  تهمش من بدال التطور و

 . الذاتها تحسين على قدرتها وتعزيز,  الصعوبات على التغلب فى

 االفريقية الصينية العالقات تنمية أجل من التعاون تعزيز : 

 صينيهال الحكومه تحركت أين االفريقية الصينية العالقات تنمية أجل من التعاون عزيزت     

 ,فريقىاإل الصينى التعاون منتدى إطار فى إلفريقيا تقدمها التى المساعدات لزياده تدريجيا

 األموال رؤوس زيادة وايضا ,اإلفريقية السلع لبعض رسوم بدون الصينية األسواق لفتح وايضا

 لفهالمخت بأنواعه المهنى التدريب لتوفير باإلضافه , اإلفريقى البشريه الموارد تنميه صندوق فى

 وكذلك ,يهواإلفريق الصينيه الشركات بين المتبادله المنفعه ذى التعاون وتسهيل ,اإلفريقية للدول

 .افريقيا فى اإلستثمار على الصينيه الشركات تشجيع

 الدعم طريق عن وذلك ,اإلفريقيين والسكان الصينيين األطباء من فرق بين عالقه تأسيستم     

 اتاألدو إطار والصحيه فى الطبيه للبرامج الصينيه الرعايه خالل من أو الصينى الحكومى

 أدت وقد .,“ الصحيه االدبلوماسيه ” الصين كونت إفريقيا فى الصين تنتهجها التىة الدبلوماسي

 .1عوبهمش مصلحة بتحقيق المهتمين االفريقيين الزعماء من العديد إلمتنان اإلستراتيجيه هذه

 

 

                                                             

 . 2016مايو  ,المقاتلة موسوع ,الباردة الحرب انتهاء منذة الدولي لعالقاتا -1 
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 :فريقيهاإل الدول فى الهامه القضايا بعض تجاها الصينى الموقف نستوضح المثال سبيل على

 مالى فى اإلرهابى الهجوم من الصينى الموقف: 

 تعاونهاماضية في تعزيز  الصين نأ باإلعالن  ”وانغيى“  الصينية الخارجية وزير قامحيث     

  2015 عام نهايه  مالى فى متشددون شنه هجوموهذا بعد   ,العنيد التطرف مكافحه فى افريقيا مع

 الصين نأ باإلعالن  ”وانغيى“  الصينية الخارجية وزير قامحيث    إلى أدى قد اإلنفجار هذا وكان

 متشددون شنه هجوموهذا بعد   ,العنيد التطرف مكافحه فى افريقيا مع تعاونهاماضية في تعزيز 

 ثالثه بينهم من شخصا 19 وفاه إلى أدى قد اإلنفجار هذا وكان  2015 عام نهايه  مالى فى

 يقياإلفر بمساعداتها ستستمر الصين بأن تصريحاته خالل" انغيى"و اكد وقد صينيين مواطنين

 .سياسية شروطي أ بدون

 الثورة بعد تونس من الصين موقف: 

 يف ورغبتها التونسي الشعب واختيار إرادة احترام في المتمثل موقفها الصين أعلنت     

 الصمت زاموإلت تونس فى األوضاع كثب عن تراقب ظلت أن بعد.  البلدين بين العالقات استمرار

 النظام قاطإس فى فعليا الثورة نجحت حتى علي، بن نظام إسقاط بهدف اندلعت التى الثورة خالل

 ارسم من السابع في تونس إلى بزيارة الصيني الخارجية وزير نائب جيون شاي وقامت ،ثم

 يونج وأكد. الحكومة رئيس رأسهم وعلى االنتقالية الحكومة في المسؤولين مع واجتمع 0100

 سيالتون الشعب إختيار تحترم الصين وأن عظيمة، سياسية تغيرات مؤخرا شهدت تونس أن

 .للبلدين المفيد الثنائي والتعاون التقليدية الصداقة وترسيخ تطوير في وترغب

 وشملت ،2011 مايو  20يفي التونس نظيره مع مباحثاتي الصين الخارجية وزير وعقد    

 عالقات طويربت تلتزم تظل سوف الصين أني جيتش وأكد تونس،ي في السياس الوضع المباحثات

 ي في اجماتالبر التعاون وتعميق الثنائية العالقات تعزيز على الجانبان واتفق س.تون مع الصداقة

 .1المجاالت كافة

                                                             

 . 2011ديسمبر ,ة القاهرةجامع ,االقتصادوالسياسة  قسم"،وإفريقيا الصين”,أحمد السيد سامى -1 
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دوات الثقافية والعلمية والتكنولوجية الاعلى دت الصين كد افقالمستوى الثقافي على  هذا      

رت كالتي ذيقي " رالفدى التعاون الصيني اثيقة "منتو هدتكاما ذا ه،وتيجية راالستافها داهلتحقيق ا

م نه تد انجث بحي،وبها التعاون الثقافي والبرامج المتعلقة تفاقية ذ اتنفيل صواستان الصين فيه 

إلى ضافة ن الدوائر المعنية لكل الطرفين اثقافية بيت الدتباويقية رالفالدول امع اتفاقيات قيع وت

الهيئات والمنظمات تشجيع د ويشرت،و  لثقافة و الفنون والرياضةافي ن الختصاصييدل اتباز يزتع

وق ت التبادل الثقافي والسحاجاب عة حسومتنل باشكام فعاليات التبادل الثقافي يظعلى تنالشعبية 

 .1لكال الطرفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
  252ص ،  1982، الحداثة دار :بيروت ، 2،ط السياسي االقتصاد ، لعلو هللا فتح -1 

 

 

 

 



 افريقيا اتجاه الصينية الخارجية السياسةبيعة ط                                                   الفصل الثاني:      

 

62 
 

 

 

  االقتصادية البعد النموذج التنموي المقومات والقدراتالمبحث الثالث: 

 :يقيارفدي الصيني اتجاه االقتصاالعمق او                  

دي قتصاإعمق االقتصادية ذات بعد ومقومات سطرت الصين مخطط استراتيجي نموذجي و        

 :المطلب األول حيث سيتم عرضها في هذا المبحث من خالل ثالثة مطالب،يقيا. رفابلدان  اتجاه

وأيضا  ها تم تحقيق التنمية في الصين،اللبراز القاعدة التي من خيتم ا نالنموذج التنموي الصيني، أي

ادية القدرات االقتصالمقومات و شمليف :طلب الثانيمال العمليات اإلصالحية فحينإبراز اهم مراحل 

  مراء.دول القارة السدي الصيني اتجاه القتصاالعمق االبعد و المطلب الثالث سيتناول ا. وأم.الصينية

 :النموذج التنموي الصيني األول:المطلب 

متصلة بطبيعة فكر االنسان الاالقتصادية  سيتم إبراز وإظهارمن خالل هذا المطلب العملية      

ات مهار يدفعه ويحفزه على اكتسابما م الصيني وطبيعة التحديات التي يواجهها في ارضه،

حاور الى ابراز م ةصيني، باالضافاكتساب نمط تنموي  علىتجعله يطور مكوناته هذا ما يساعده 

 ورة صة لمسيرة من حلقات متصلة بصالاالصالح الصيني في التنمية. يعتبر االنسان الصيني خ

سببية اي عقيدة قديمة جدا تحاكي الحركية الطبيعية المتناغمة المتكاملة الجزء ينسجم ويتكامل مع 

حمة كل فرد فيه مدرك حاجات الكل المتنوعة الوحدة مت  من افراد الشعب الصيني الكل جعلت

الحرص على نقل الخبرة الحياتية من شيوخ طافحين بتلك  المحدودة وكذلكوليس فقط حاجاته 

 ومن هنا كانت اهتمامات اغلب فالسفة الصين موجهة نحو الخبرة الى الشباب في حاجة اليها

 .يني العقائديهم منظرين للفكر األخالق الصأو ،الميتافيزيقا واألخالق 

نها أقي "افترض ان الحس المتطور بالشرف والعار والثقافة الرفيعة من شال: منظر اخكونفشيوس

صي الشخ ق جديدة يحتل فيها الصدق والمجهودالخأأسس  إلرصاءان تحفز الناس على اجاد السلوك 

ة حظات التأملية في المعيشالللحياة يولد من التجربة الم هوفنما حاول تأسيسه وهذا  رفيعة  ةمكان

 1القدماء " أي ذوي الخبرة"ليها المعرفة المتوازنة من إالجماعية تضاف 

                                                             

 .915ص ،  1987، الطليعة دار :بيروت ،الفالسفة معجم ، طرابيش جورج -1 
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بحدس عبقري وواقعي يعني مدى متانة الروابط التي تربط القوة الروحية  اإلدراكان ": بــوذا

الطاقة وتوازن الكامل والصحيح بين الطاقة العقلية المع صحة الجسم وحيويته المادية بمعنى 

ندفاعات الوحسبه ايضا هناك نوعان من الحياة، حياة خاضعة لتجاذبات الظروف وا الجسمية

بعا ت النتماء الى الكل وبعدم التصرف إالخرى هي وعي با، واأل(نتماءالما ينسيها الوعي با)

 :اندماج فهويدعوالى دروب الوسط ومن اهمهالا

وخاصة ا هتها وبأوهاماظروف المحيط وبتيارلتبقى متعلقة بالسيرورة  الالتي  الصائبة: ةالفكر -

 قا من الكل وهدفنا هوهذا الكل.النا،عندئذ يصبح ممكنا لنا التصرف انطألا

 جهد التغلب والتطور والمحافظة. الجهد الصحيح: -

املة الششراق واليقظة على الحقيقة اعني الرؤية اليتيح االرتقاء الى ا التركيز الصحيح:

 ناآلخري مساعدة يستطيع الذي لكن نسود كيف نتعلم ان "صعب: اقواله واهم 1جمالية للكونالا

 العالم هب يحتض هومن بشؤونه والمهتم والصادق والعادل الذكي واالنسان ذلك يبلغ الصفة بهدفه

 وتحدته قوته تعاون ال عالية، مواصفات ذا م0595 قبل حتى الصيني االنسان كان لهذا.   بأسره

 الذي لعملا على تأكيد هناك ياجتماعية، ا تضامنية عقلية وذا تطبيقي وحس الطبيعية الكوارث

 واعتياديا. مألوفا ويجعله( الفكري) العقلي العملي وفائدة حقيقة يوضح

نعزال اضافة الى عامل الفكر وبهذا النسجام وعدم االصيني ذوعقيدة تريد ايعتبر الفرد ال     

الفرد )رض كمجموعة عوامل تحفيز وتحدي االنسان لألما بالنسبة . أالعملية االقتصاديةيحدث 

يه ، بتفسير ضخم الحضارة الذي يلعب فتوينبي أرنولدنجليزي الالمؤرخ ا حيث قام .(الصيني

 التقدم في التنمية الذي يؤدي إلى العامل الجغرافي دورا اساسيا وهويفسر نشوء الحضارة،

مواجهة تحد معين والطبيعة اي الجغرافيا هي لالشعوب  أحدىقوم به تد معين االقتصادية كر

 . 2التحدي ذاالتي تقوم به

                                                             
 

 .002-009 ،ص  1981، دمشق دار :سوريا ، قرقوط ذوقان :تر ، االحياء الى نداء ، غارودي روجيه -1 

 ، الفكر دار:،بيروت  3ط ، شاهين الصبور عيد ، مسقاوي عمر :تر ، النهضة شروط ، نبي بن مالك -2 

 5،ص 1969
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 :(كعامل تحفيز وتحدي) بعاد والتضاريسألمن حيث ا -1

 بحواليتقدر مساحة فللصين قارة بحجم مساحة للصين الجغرافية الرقعة تعتبر   

 وهي نسمة مليار 0.332 السكان افريقيا،وعدد قارة ثلث تعادل 0 كلم5.911.111

 الرتفاعاتا تتشكل.وكندا روسيا بعد الشساعة في الثالث المركز تحتل قارية ابعاد ذات

 في الفجائية االختالفات وتسود متر، 911 فوق هي المساحة من 29% المسيطرة

 طرقا يوفر نهر 911 وفيها. والزراعة النقل الصعوبة تحدي)األرض سطح مناسب 

نهار العظيمة كالنهر الكلم تمكن المالحة فيها،فان ا 30.000كلم منها  59111 بطول مالحية

شكل تحدي وجرى التحدي من يكلم صعبة المالحة جدا وهذا  5500زرق ألكلم،وا 5000صفر ألا

 .12كلم 1200هذه الصعوبة بقنوات تربط عدة انهار مثال قناة بطول 

 :من حيث المناخ كعامل تحفيز وتحد-2

ل ضفهذا ول ،50°و20°قع بين الدائرتين الصين ممتدة على عدة قطاعات مناخية ألنها ت      

قصى الشرق الجنوبي للقارة فهي مشبعة بالرطوبة تتحرك من الشرق الى الغرب أموقعها في 

ضل ي بفأ الزراعة بجفاف وامطار طوفانية تأثرفيسود فيها فصل جاف واخر رطب وهذا تحدى 

مناخية وبفضل الفصل الرطب اصبحت الصين في مجال الزراعة تمتلك نظاما تلك القطاعات ال

 نةاخي فترة مطرية مع فترة سالقنتاج الزراعي وتنوعه فنجد ان تالئما لتطوير وتنمية االمناخيا م

 الثةوفترة زراعة هذا يعطينا غزارة المحاصيل وتنوعها، ففي الصين الشمالية ث أو حارة 

ومختلف الحبوب اما في الوسط نفس الشيء بالنسبة  صوجاال محاصيل كل سنتين من القمح و

 .ن من الرز كل سنةالرز والقمح وفي مناطق الجنوب المسقية يتحقق محصوألل
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 :التي تزخر بها من حيث الثروات الباطنية عامل تحدي وتحفيزي 3-

سيا فهي غنية بما آرض على مستوى ألا تعتبر الصين هي األولى من حيث ثروات           

 ينأ ت العامة في المواد األولية تحت قاعدة التبادل،اليكفي بالمواد المعدنية للمساهمة في المباد

مواد ورغم ذلك فان ال التي تزخر بهامن حيث الثروات الباطنية تعتبر كعامل تحدي وتحفيزي 

لتلك المواد واهمية  يةمحدودالالهمية ألالهامة البترول والنحاس والحديد ذات ندرة وهوتحد عظيم ل

همية ايضا فهوناقل جيد للحرارة أ غنى عنها واما النحاس ذوالالبترول والحديد  

الكهربائية ك السألمنه تذهب الى صناعة ا 40%والكهرباء،وهويدخل في عدة تطبيقات تقنية

 .راضي وتعطيه مقاومة للجفافألالنبات في ا سمدة المحتوية على النحاس وتحفز نموألوا

ؤدي ي ماتحديات مورض تصنع االنسان بما تقدم امامه من محفزات ألامن كل ماسبق نستنتج أن     

نموذج ك  النموذج التنموي الصيني،فتدرج في اكتساب مهارات التنميةيتطور مكوناته وتجعله  إلى 

طيلة  تونغ يماوتسالتي قاد سياستها  شتراكية في الصين(الالسلوك الذي يستخلص من اسلوب بناء ا

ظة في اي لح ينكسار نفسه لنموذج النمومن النمط الغربي،ولكن بدون التخلالقرن )هواالنصف 

 بوسعه ان يحلذلك النموذج الغربي لم يكن ، ك الستهالالتطور الصناعي وعن زيادة اعن  كانت 

يحل مشكل استخدام العمالة، ولكن   المشاكل التباينات،و مساواة بل على العكس يفاقمالمشاكل ال

على العكس يخل بالنظام الحياة الزراعية ويزيد من البطالة،ويخلق احزمة من مدن الصفائح حول 

 .1المراكز المدينة الكبرى
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كذلك يستبعد نموذج الثورة االقتصادية من النمط السوفياتي بعد ان كان حاكاه لحقبة قصيرة        

األولوية لحل مشاكل الزراعة على حين كان التصنيع  تونغ ماوتسي،اذ اعطى 1956.1950

 نتاج الزراعي ضربة مازالت إل،موجها ل(الزراعة)رياف ألالسوفياتي قد تم باقتطاع الفائض من ا

يرغب في تصنيع يتم على حساب الفالحين ويفاقم  ملحتى اليوم يعاني منها،اي ان ماوتسي تونغ 

 التفاوت بين المدينة والريف،ثم ان الصناعة الثقيلة لم يكن

رياف ان لماوتسي تونغ تصور اخر عن طريق ألوسعها امتصاص كل اليد العاملة المتدفقة من ا

ت منذ برالقدرات الخاصة لدى تلك الطبقة التي صقلت وتد وعى تمام الوعي ذالفالحين، اطبيعة 

 .1زمن طويل على التعاون والنظام

اقتنع بان من سيكسب طبقة الفالحين سيكسب الصين أي من يحل مشاكل الزراعة سيحل         

،بالقوانين الزراعية الرامية الى انهاء 1927مشاكل الصين، وبدأ التطوير الريفي للصين منذ 

المربين، وقد جرى تطويره الى قانون االصالح الزراعي الصادر  كبار المالكين العقاريينسيطرة 

قا من هنا بدأ تطوير ريفي اصيل في الصين وكانت النتيجة الحاصلة مذهلة، تم الوانط 1950في 

من  الضمانات : تأمينالى  والى اطعام جميع الناس  ول مرة في تاريخ الصينألفيها التوصل 

حاح على الزراعة نابع من كون الصين في األساس بلد اللكن،تربية وصحة وذلك اغذاء،مس

  .لزراعةازراعي مهما تطورت في الصناعة ويبدوانها باقية على هذا الميل الطبيعي نحوى 

االنتصار على التضخم فان اسعار المواد الغذائية قد بقيت ثابتة منذ خمسة  تم وفي ظل ما تحقق   

ئمة لكل الين تكونت تعاونيات مطابقة ومالحالف رتكاز على تقليد اتحادالوعشرين سنة تماما وبا

ات من دوألمستوى من التطور االقتصادي والفكري،تقوم على المشاركة في الماشية وفي مجموع ا

فع جماعي تطورت الى حيث كان توزيع الدخل يجري وفقا للعمل المنجز ولكميته عمال ذات نأجل أ

 سعت منذ من سكانها يعيشون في المنطقة الريفية. 80% الدلتستطيع ايجاد سوق في الب وكفاءته.
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ئم بين تطور الزراعة من جهة والصناعة الخفيفة والثقيلة من البحث عن توازن وتإلى ال 1962

 هناك  1977منذ وضعت خطة إقتصادية على المدى الطويل ،و 0599منذ سنة  جهة اخرى،وذلك

عمال الزراعية وكان يحدد مرحلة حاسمة في التطوير الريفي للصين ألمن ا% 70الى ميكنة  دعوى

 مرحلتين: وهذا ما برز في ان يشكل قطيعة مع السياسة السابقة، من دون

ربعة ألالتحديثات ا لتحقيق 0111-0521 لبناء نظام صناعي مستقل ومن  0521-0599من 

ن كان ولك (الزراعة، الصناعة، الدفاع القومي، الصناعة عسكرية، العلم والتقنية تحديث)الكبرى

من اجل مفصلة  1958هوالكومونات الشعبية التي تشكلت منذ  أبقىن ألكثر اصالة وحتى األبتكار االا

 والسلطة المركزية.دوات المحلية ألكثر تقدما مع األالتعاونيات ا

 ، ولكنها وحداتمايصطلح عليه بالكمونات )أي تعاونية بحجم أوسع( تعاونيات الزراعيةال إن     

 دارية السياسية للجماعة الريفية،هدفهاإلمركبة من حكومة محلية، تدمج جميع الوظائف االقتصادية وا

تعبئة جميع الفعاليات الريفية من اجل تلبية جميع الحجات وفقا لمبدأ االعتماد على قواك 

تخدام اس)ل الذاتي في اتمام وظائفها الستقالمركزية واالالخاصة،تتميز الطريقة المستعملة بال

ة عستثمار والمبالغ الموزالراضي،الري،توزيع اليد العاملة والتوازن بين المبالغ المكرسة لألا

عاتقها تحسين معارف وتقنيات اعضائها وتكوين الفنيين لتطوير  ىتأخذ هذه الكومونات عل(. كأجور

تكون بحاجة اليها اي صناعة ادوات الزراعة خاصة،وتوزيع الدخول بعدالة واعداد  التيالصناعة 

ن معا مالتخطيط المحلي وتنسيقه مع اهداف الخطة القومية،حيث يتقدم العالم والقرارات في آن 

 جتماعية بكاملها لمجموعةالدنى،وانها تأخذ على عاتقها الحياة ااألعلى الى ألعلى ومن األالى ا األدنى

ة جتماعية،وبالتالي العسكريالقتصاد والمدارس والمستشفيات والخدمات االصغيرة : فهي تدير ا

 والمشاركة في جميع اوجه الحياة السياسية.
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 1(صاديةاالقتوالتحقيقات )االنجازات واحد ان يشارك في جميع القرارات  وبذلك يتعين على كل       

موال باستثمار العمل ذاته وتقوم ألولي في رؤوس األهذا الى انها تحارب التبذير وتعادل النقص ا

 نشطة الريفية لكبح الهجرة الى ألسعار وتحرص على تنويع األك واالستهال بالمراقبة الصارمة

منصرف الى نشاطات اقتصادية : تعبيد طرق، بناء (وهوتابع للكومونة ) المدن،ثم ان الجيش

وادارة صناعات حربية . وهي تحمل جميع مظاهرها   ل غابات حرجية وزراعيةالالقنوات، واستغ

لغربية ة بمقابل الفردية اخاصة االقتصادية بصمة خصوصيات الصين ومن اهمها: االنسانية الصيني

رض ألطونية، والدكتاتورية الغربية التي تفصل الروح عن الجسد والسماء عن االاي مخالفة االف

 .(الصين ترفض ذلك) اي الخالق عن االنسان

بين الماركسية الصينية والماركسية الغربية يتعلق بتصورها القائم األساسي  كما  نجد االختالف   

ما أ وروبية وكذلك انسانية ماركس تتمحور حول الدفاع عن الفرد،ألفإنسانية النهضة ااالنسانية، 

ها المحم مرس التيمد ألشتراكية الصينية منذ البداية تشدد على القيم الجماعية، والخطة طويلة االا

نظام اقتصادي  تأسيسبعد  1980كانت تتوقع كما أرينا منعطفا حاسما في عام 1965شوآن الي عام 

 صناعي مستقل وكامل نسبيا.

ميل  1949في السياسة االقتصادية الداخلية انه كان هناك دائما في الصين منذ والحاصل    

من اعتمادها على المعونة الخارجية، وعلى انجاح  أكثرعلى قواها الخاصة  (جذري) راديكالي

 .يديولوجي قبل الدوافع الماديةالالحافز ا

 )مابعد ماوتسي(:    مرحلة ما بعد الماويةب (، سميت1976منذ وفاة ماوتسي تونغ  

)مابعد ماوتسي( حيث  الماويةب همرحلة ما بعدب ، سميت1976 تونغ ماوتسيمنذ وفاة          

في الصناعة هوفي صلب اهتمام المسيرين  عمد المسييرين الصينين على إدخال التكنولوجيا 

من  ليالصناعي ومكانته في االقتصاد الصيني البدولكن موضوع التطوير ( بعد ماو)الصين 

 تتطور اال  الادراكه والنظر اليه من حيث هومتصل بالزراعة من هذا المنظور فان الصناعة 
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م التطور الزراعي،ومن ثم فعدة مجاالت من النشاط الزراعي تدعم يط وتدعيمن حيث هي تنش

هذا االختيار: مثال الصناعة الكيميائية تنتج اسمدة تحتاجها الزراعة، والصناعة الحديدية 

بين  (.وبهذا يتم تحقيق تطور يدمجالزراعية في العموم)الت االعمال الريفيةآوالميكانيكية تنتج 

 .وفي السابق كان هناك تطور صناعي زراعي في نفس الوقتق قطاعين حيويين مهمين  يحق

دث ح على الصناعة اكثر، ثم بعد ما اركزوثم  ،أكثرركزوا على الزراعة  لما تخبط النوع من 

 زراعية او)القتصاد وتستولي على المدخول وحدها لتخل على المشاريع الضخمة المرهقة 

 .ةاعتخدم الزرل:تطوير الصناعة  العبقرية المشار اليهاواالهتداء الى الفكرة  ،وحدث(صناعية

صار يسمح بتأثر اتخاذ القرارات االقتصادية بآليات السوق وقد  بالتحديد :1978 من انطالقا

وق من االنضباط بآليات اقتصاد الس أكبرأخضع المنتجون ومدراء الوحدات االنتاجية المحلية لقدر 

 . لةعيدة عن التدخل المباشر للدوجزء من العائدات في مجاالت استثمارية ب باستخداموصار يسمح 

كأن الهدف صار مضاعفة الدخل القومي كل عشرية 1980: ومن بعد الفترة الزمنية من سنة 

،ثم تضاعفت من 1990مليار سنة  1020،الى 1980مليار يوان سنة  420وبالفعل تضاعفت من 

 .10111مليار سنة  2675 الى1991,مليار يوان سنة  1114

رفع نصيب الفرد من الناتج القومي االجمالي الى المستوى المتوسط  لكن الهدف النهائي هو

، اي بعد قرن على انشاء الدولة 0191ر له ان يحقق سنة لنصيب الفرد في الدولة المتقدمة سط  

 الصينية الحديثة وهي مدة قصيرة على كل حال.
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 القدرات االقتصادية الصينية.المقومات والمطلب الثاني: 

 فرضت التي حات الصينيةالصاالالصينية، والتي هي نتاج  إن للمقومات والقدرات االقتصادية   

 الدراسة.قوة الصين االقتصادية هي محور هذه 

 شياوبينغ ينغدتعد التجربة االقتصادية في الصين والتي قادها الزعيم الصيني من بين كل التجارب ،

، وهي محط إعجاب 1على نهجه من جاء بعده، تجربة فريدة من نوعها  واستمر1978 .منذ عام 

تها أن تنتقل الى مستوى أفضل، فنموصادرا استطاعتالعالم لما تحققه هذه التجربة من نجاحات كبيرة 

 في شهر  2017لعام 

ر وقد سجلت الصين المليار دو 156.6حيث بلغت الواردات  ندوالر، وممليار  180.6مارس 

 2016مقارنة من عام  4. 16 %الصادرات بنسبة  ارتفعت ددوالر، فقمليار  24فائضا تجاريا بلغ 

الى وفرة العمالة ذات االجور  واستناداإن االصالحات االقتصادية  3. 20% .ونسبة الواردات بلغ 

الجنبية الستثمارات امصانع التجميع وتصدير السلع الرخيصة وتدفق ا استقبال ىالمنخفضة، عل

 تعتبر نموذج مميز

لسنوي ا وصل معدل النمو نالهائلة، أيالصين في تحقيق إنجازاتها االقتصادية  ت، بدأ0522منذ عام 

 8. 12 %في الناتج المحلي االجمالي  بلغت نسبة النمو 1992وفي عام  90%، 1978-1991للفترة 

، 1983-2004سنويا خالل الفترة  9.8%الصيني نحوالذي حققه االقتصاد  بلغ النمو  وفي المتوسط

 .تريليون 47في حين بلغت قيمة إجمالي قيمة الناتج المحلي 

ـ ريا قدر بفائضا تجاوقد أصبحت الصين تحقق فائضا تجاريا من عام آلخر على سبيل المثال حققت 

وهذا حسب تقرير وزير  2005مليار دوالر لعام  109.8، مقابل 2006مليار دوالر لعام  150

 .مستوى قياسي اعتبرهالتجارة الصيني الذي 
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سنة من الناتج القومي االجمالي، 9 %مليار دوالر،أي  262.2بلغ ميزان التجارة الخارجية الصينية  

 953.9مليار دوالر مقارنة مع حجم الواردات  1.216حيث بلغت الصادرات الصينية ،  0112

 1مليار دوالر

 –يات المتحدة فقد بلغ الفائض في الميزان التجاري االمريكيالوتعد الصين أكبر مصدر لواردات الو

قد تعاملت  2008، أن االزمة المالية لعام 2مليار دوالر لصالح الصين 2008،266.3الصيني في عام 

 والثقة في قدراتها على اجتيازدي االقتصا منهجها في النمو معها بهدوء واعطت انطباع سالم نالصي

الرأسمالية، فقد عملت على تنشيط عالقات  األخرىاالزمة بأقل قدر من الخسائر مقارنة بالدول 

ما قامت تينية والدول العربية، كالالشركات الصينية في الدول االجنبية وخاصة دول إفريقيا وامريكا ال

 تيني،الالتعاون الصيني االفريقي، منتدى التعاون الصيني البإنشاء منتديات مع العالم الخارجي، منتدى 

 3. %1.9ض أسعار الفائدة بفمنتدى التعاون الصيني العربي، وقامت بخ

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ،بيروت  360العدد ، العربي ،المستقبل انعكاساتها و ،أسبابها العالمية المالية االزمة، إلياس سابا -1 

 0العربية، ص  الوحدة راسات الد مركز

  .  14:40على ، 13/2017/ 30، الناتو مجلة ، االمن على تأثيرها و المالية االزمة -2 

 ،  )"2002-1990عظمى ) كقوة الصيني للنمو التحديات و الفرص "، الحيصة إسماعيل فالح منصور -3 

 .53-91 ،ص) 2009 ، دولية عالقات تخصص ، السياسية العلوم األردن،قسم مؤتة جامعة(:ماجستير  مذكرة
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 الصين لمنظمة التجارة العالمية: انضمام*

إدراك الصين لتحسين أدائها االقتصادي على  ،الصين لمنظمة التجارة العالمية  انضمام و يعتبر      

 ةسواق العالميألعلى ا االنفتاحفرادها وزيادة ألالمستويين الداخلي والخارجي، ولزيادة الرفاهية 

 .1قاتها التجارية يتحقق من خالل دخولها إلى منظمة التجارة العالميةالتساع عال

قطيعة وإنما يعد مرحلة جديدة في سياسة التحرر التجارية المنتهجة من  منظمة  ليسها للدخولبف 

فقد أوفت الصين بالتزاماتها في الدخول في منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق  طرف بكين،

بالتعريفات والحواجز غير تعريفية، وازالة القيود عن الشركات التي تقوم بأعمال تجارية أجنبية في 

ين الص التزمتكما  قتصاد السوق يتوافق مع قانون المنظمة،االنظاما قانونيا  ،كما أسست2004

 عضوية بحيث أعطت باالنفتاح على االستثمارات المباشرة االجنبية وخفض التعريفات الجمركية،

افة للتمتع ،إض جنبية إلى الصينألموال األالمنظمة للصين فرصة لتحسين مستويات تدفق رؤوس ا 

للمستثمر  مر الذي أعطى مساحة أكبر،ألقتصادية المستقرة مع أعضاء المنظمة ااال بالعالقات

المستهلك  تاحتياجال طاقاته وتطوير المنتج النهائي لمقابلة الجنبي لدخول السوق الصيني واستغألا

د حققت ق و بذلك تكونلمنظمة التجارة العالمية  بدخول هذه األخيرة  يزيد من المبيعات الصينية ما

حملت معها إصرار  قتصاديات العالم،اأصبحت من أكبر  2001إنجازات ونجاحات إيجابية ففي عام 

 .على أن تصبح الصين مندمجة في االقتصاد العالمي 

     

                                                             

 مذكرة ، "المستقبلية تحدياتها و الصينية االقتصادية التجربة "، ريحان محمد عطية محمد -1 

 .142 ص ، ) 2012 ، االقتصاد ،قسم اإلدارية العلوم و اإلقتصاد غزة،كلية األزهر جامعة (ماجستير
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تي القدرات االقتصادية الحيث العمالق الصيني النائم كما يطلق عليه إصطالحا وبالمكتسبات و

قتصادية تسعى إلى النهوض بالصين كقوة عالمية في اتجربة  أو احققها قد شكلت منها نموذج

 الجانب االقتصادي.

 :يقيارفدي الصيني اتجاه االقتصاق االعمالمطلب الثالث: البعد و

الخارجية  السياسةقع رض واعل خالن منوجزه  يقياإفردي الصيني اتجاه القتصاالعمق االبعد و    

يقيا  رفاتجاه ا رات الصينيةالستثماول إلى األالمطلب افي بالتطرق ذا هو يقية رالفالقارة ا اتجاه لصينيةا

 ف القطاعات .في مختلن الطرفين بيالتجارية  ل التبادالتفيشمالثاني  المطلبما أ

 :يقيارفإفي الصينية  االستثمارات - 01

لطلب بحكم ا الكثيفة رات الصينيةالستثماا السوق اإلفريقية مصدر وقطب جذاب لمعظم تعتبر      

ينية الص ر العالقاتيطوفي ت ساسي وأم مهل عامالزائد لبلدان هذه القارة مما يجعلها سوق إستراتيجي و

 يقيا.رفافي الصين بها تمقارات التي الستثماطرق إلى اسنتلذا  القطاعات،ف يقية في مختلرالفا

 تستقبل يقيةرألفل االدونظرا لما يعرفه اإلقتصاد الصيني من تطور مهول عبر العصور جعل   

ة يعرسرة وكبيت نجاحات حققالصين  لكون التنموية لجاذبيته ظرا  نبالترحيب،  ر الصينيالستثماا

منها ر كبيزء جهة في جوئلة مالمالية الها الموارده ذه،ها راريقية في تكرألفب الدول اغرت

راعة والتعدين والبناء ن الطاقة والزمالمجاالت      في جميع الخارج ، وفي الصينية  لالستثمارات

 كبن"ة العمليه ذعلى هرف يشو  ت الموارد والتصنيعمنتجاوالخدمات ومعالجة  التجارةاعي طق،و

 القروض ءاطعإساسي في دور أبوم تقللدولة  التابعة المصرفية المؤسسةه ذ" هوالتصدير رادالستيا

 تفضيلية.روط شل خالن مالقروض ه ذمنح هرح تقتالتي هي ،ويقية رألفللحكومات ا

الدول هائلة في رات ستثمات الصين اضخأصبحت القوة اإلقتصادية الصينية منافسا حيث و    

 تمدق، ومنيةوأسياسية ءات بة بإمالومصحون ما تكدة عاالتي  الغربية لالستثماراتيال  ديقية برألفا

 .ف القطاعاتيقيا في مختلرفافي  روض لالستثمارعوودا عو
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رة بيكرة فل طيشك فإنه ، يقيارفإفي الحضورالصيني ويقية رإلفالتجارية الصينية التبادالت ونظرا ل

الدول عالقاتها مع ان على د كؤئما تإلى أن الصين داجع ذا راهالتجارية ، و  م التبادالتحجث حين م

 نيرآلخؤون افي شرام والمساواة دون التدخل الحتالمتبادلة وا المصلحة ب لغةعلى تغليد تعتم يقيةرالفا

 –يالصين دى التعاونمنتل خالن من الجانبين بيالتجارية  العالقات لتعزيز درة الصينمباث أن بحي،

  1يقيارفن الصين و ابيو التجارة الثنائية نمأدى إلى  مما،  (FOCAC)يقي رالفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  360العدد ، العربي ،المستقبل انعكاساتها و ،أسبابها العالمية المالية االزمة، إلياس سابا -1 
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 المتضمن السياسة الخارجية الصينية إتجاه قارة إفريقيا: ملخص الفصل الثاني:

على ضوء ما سبق ذكره عبر مراحل الفصل الثاني المتضمن السياسة الخارجية الصينية      

 في قارة إفريقيا نستخلص اآلتي ذكره:

مالق يسمى بالع *   نظر للمقومات والقدرات التي تملكها الصين حتى أصبح يطلق عليها ما 

بينهما خاصة  ر العالقاتيطوتودة يازفي م مهل يقية عامرالفالصينية ا د العالقاتتعالنائم 

 ية.دالقتصاا

و نحالصين جه وألساسي في تالعامل ا الصينية الخارجية دي للسياسةإلقتصاد العامل ايع*  

 هائلة. بيعيةروات طث وبيعية وارد طمن مالقارة ما تمتلكه ر عتباإعلى  يقيارفإ

ماسية وبلد وية رعسكوية دقتصان أدوات ايقيا مرفإفي الصين مها دتستخدوات التي ألد أن انج* 

ق تحقيلها خالن يع مطتستل سائوبالدولية  المنافسة مجابهةالقارة وها في وذنفء ساإرعلى  دتساع

 دي.إلقتصااللعامل فقا وفها داهأ

 ر العالقاتيطوتوم عدفي زة كير والتبادالت التجاريةيقية رإلفرات الصينية اإلستثماد اتع* 

يقيا رفر أن إعتباإعلى  السمراء، القارةفي وذ الصين نفء ساإرعما في دايضا د أبينها كما تع

 الصيني.المستثمرل تفض
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 خاتمة

التي تحتلها في  الكبيرة للقارة االفريقيا و المكانة ندرس في هذا الموضوع االهمية

االقتصادية  اهمية كبيرة وخاصة من الناحية الصينية حيث اعطتها الخارجية توجهات السياسة

 وتناولنا في بداية هذا الموضوع الباردة  الحرب تطورا كبيرا بعد نهاية وعرفت هذه العالقة

وكانت في مجملها سياسة  السياسة الخارجية الصينية  يرتفس المفاهيم و المقاربات التيبعض 

بما يسمى القوة   المتبادلة بين الطرفين واستعملت مسالمة تعتمد على المصلحة ناعمة و

المنفعة المشتركة بين  الجانب االقتصادي من العالقة و ثم ركزنا في هذه الدراسة على الناعمة

المساعدات لتطوير هته  القارة و بنائها و تقديم كل ان الصين ساعدت في تنمية حيث الطرفين

سوق جديدة  و اولية من القارة و تعتبرها الصين ضمان الصين موارد طاقوية مقابل الدول في

الدول  الكبرى وكذالك تحتاج مساندت االقتصادية الشديدة من الدول لها في ظل المنافسة

لدعمها النظمة مستبدة في  رغم هذا لقيت الصين انتقاداتدة المتح االفريقية في هيأت االمم

مصلحتها و التهمها  تقدمها اي ان الصين تبحث عن التي تسببت في تخلفها و عدم القارة

 .فريقياإمصلحة 
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 :أوال: باللغة العربية 

 :الكتب 

 عيسى زت:عر تدي ، القتصار المكان المناسب للنشاط اختياافير ، النظرية المكانية فوهرغاأد -1

 1974ق الجديدة ،آلفاروت :دار ابي، نيوراغ

 .4002، 16 ، السياسةالدولية،العددافريقيا اكتشاف تعيد الصين،حجاج أحمد -2

 .2011ردن : دار زهران للنشر والووزي،، أل، االسياسة الخارجيةحمد نوري النعيمي، أ -3

 ،المركز 1991-2015يقيارف، السياسة الخارجية الصينية اوجاه الزياتد احمرأعمنمحس مينةأ -4

 عة .وسومالعربي ،  الديموقراطي

القاهرة:  ،صول والنظرياتألدراسة في ا قات السياسية الدولية:الالع إسماعيل صبري مقلد، -5

 .1991،األكاديميةالمكوبة 

 .1987سل، ال، الكويت : منشورات ذات السنظريات السياسة الدوليةإسماعيل صبري مقلد،  -6

 1987 .دارالطليعة: بيروت ،الفالسفة معجم طرابيش، جورج -7

،ور: محمد ووفيق السياسة الدوليةالقوة ناعمة وسيلة النجاح في جوزيف ناي،  -8

 .2007البجيرمي،السعودية : العكبيان للنشر، 

-2014)"حالة الجزائر  سةالعربية درايكية رالمالعالقات افي ، "النفط عقابي  خميسة -9

 مقس ،السياسية الحقوق والعلوم كلية ،رةبسك رخيض دمحم )جامعةر: ماجستي رةكذم،(1990

 2015.2014) تيجيةراستوا دولية تعالقا صتخص ة،يالعلوم السياس

 النظرية واالوجاهات الوشخيص عناصر في دراسة الخارجية السياسة بوقارة، حسين -11

 .2102 دارهومة: الجزائر للوحليل،

 لحاديا القرن في الصين :ألكبرا التنين. “ديكيزا أرنيه بورشواين، دانييل- 11

 للثقافة الوطني المجلس ، 271رقم المعرفة، عالم سلسلة، جالل شوقي :ورجمة.” والعشرين

 2001 األولى، الطبعة الكويت، واآلداب، والفنون
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هرام، أل، القاهرة: مطاب، ا(سلسلة قضايا الساعةاالقوصادية )الونمية وفون، الروبرت -12

1978. 

رام الوجارية ، الهااب،ط: مالقاهرةري ،خي يةد:نار ت، ية دالقتصااالونميةون ،الف رتبرو-13

1978 

 .19 ردمشق، دا: سوريا قرقوط، ذوقان :،تراالحياء الى نداء غارودي، روجيه-41

 elga،1994، مالطا : منشورات السياسة الخارجيةمصباح،  هللازايد عبد -15

 360 العدد العربي، المستقبل ،اوانعكاساتها أسبابه العالمية، المالية االزمة إلياس، سابا-41

 العربية. الوحدة الدراسات مركز: ،بيروت

 ديسمبر ,ة القاهرةجامع,االقوصادو، قسم السياسة “وإفريقيا  الصين ”أحمد السيدي سام-17

2011 

 دمحم جامعةالفرص و الوحديات" ، يقيا رفا فيالصينية الجديدة تيجية راالستط ، "اقرسمي-18 

 2014.رة ،بسك رخيض

"، قطاع النفط نموذجا–الصينية وجاه افريقيا بعد الحرب الباردة االسوراويجيةسمير قط، "-19  

سم العلوم جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، ق)مذكرة ماجسوير: 

 .((2007-2008 وإسوراويجية، دولية قاتالع السياسية، وخصص

 .2010: المكوبة الوطنية القانونية، ، بغداد5، طقات الدوليةالمبادئ الع سعد حقي ووفيق،-21

-2003) والوغيراالسومرارية  بينالصينية -المصرية العالقات”, محمد فاضلة شريف-21 

 .2102 بورسعيدة جامع,بورسعيدة مدرسهبجامع,”( (2013
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 .2015 واألمنية،
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 2007-2008القانونوالسياسة،
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 المذكرة مــلخص

 
في هذا الموضوع السياسة الخارجية للصين في افريقيا و تعتبر سياسة  تناولنا

فريدة من نوعها تعتمد على الشراكة و المنفعة المتبادلة بين الطرفين حيث 

تطرقنا في الفصل األول الى بعض المفاهيم و عرفنا السياسة الخارجية بصفة 

موعة من االفعال و ردود االفعال التي تقوم بها الدول في البيئة مج انها:عامة 

الخارجية بمستوياتها المختلفة سعيا لتحقيق اهدافها المسطرة و التكيف مع 

 البيئة.هذه  متغيرات

تحتاج  وافريقيا فكالهماالمتبادلة بين الصين  الثاني: المصالحوتطرقنا في الفصل 

في  واالسواق والمساندة الدولية والمواد االوليةاالخرى فالصين تحتاج الطاقة 

 اليها  والتمويل ونقل التكنولوجيااالستثمارات  وافريقيا تحتاجهياة االمم المتحدة 

 ن يتطرقنا الى السياسة الصينية المنتهجة وترتكز على مبدئ وفي االخير

 وتقديم لهم في بناء بلدانهم ومساعدة األفارقة واالعتماد المتبادلالقوة الناعمة 

 ا لدفع التنمية فيهذه والمالية والتسهيالت االقتصادية 

 
 /القوة الناعمة2 / السياسة الخارجية1حية:الكلمات المفتا

 السياسة اإلقتصادية/4  /االعتماد المتبادل3                     
 

 


