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Abstract: 

 The study aimed to pay attention to the reasons and motives 

behind the increasing Chinese influence in Africa, and the 

success of the emerging Chinese foreign policy on the African 

continent. The study found a basic hypothesis: that despite the 

great progress at the geo-economic level in the African continent, 

foreign policy is less concerned with the political influence on 

African political systems. The study attempts to answer several 

questions, including: What are the determinants of Chinese 

foreign policy in Africa? How has China been able to excel and 

achieve its goals as a friendly ally of Africa and as a model for 

development?  

The study reached several conclusions: The manifestations of 

moral commitment to the active and resolute Chinese foreign 

policy in non-political interference in the internal affairs of African 

regimes, contributed to attracting and developing development 

partnerships with most African countries. The study 

recommended that: African countries have to face global 

challenges and take on It bears the task of political and economic 

interests by adopting a comprehensive view of development and 

achieving stability, and bears the historical responsibility to 

defend its independence and dignity and to preserve its rich 

wealth and resources.  
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 ا أفريقيدوافع وتوجهات السياسة الخارجية الصينية تجاه 

 

 خاطر شوقار بشار 
 

 ملخص 
ي  
ف  ي 
الصين  النفــوذ  تزايــد  وراء  الكامنــة  والدوافع  باألسباب  االهتمام  إلــى  الدراســة  السياســة أفريقيهــدفت  ونجاح  ا، 

: أنه عىل الرغم مــن التقدم  فريقيالخارجية الصينية الصاعــدة فــي القارة األ ة. ووجدت الدراســة فرضية اساسية هي
الجيو المســتوى  عىل ّ  األا-الكبير  القارة  فــي  الخارجية  فريقيقتصــادي  السياســة  فإن  التأثير  أة،  بشــأن  اهتماما  قل 

ة، تحاول الدراسة اإلجابة عىل عدة تساؤالت منها: ما هي محددات السياسة فريقيالسياســي فــي األنظمة السياســية األ
ي  
ا وكنموذج فريقيها كحليف صديق ألداف أها؟ وكيف استطاعت الصير  التفوق وتحقيق  أفريقيالخارجية الصينية ف 

 ّ للتنمية؟
ي  
ي للسياسة الخارجية الصينية النشطة والحازمة ف 

ام االخالف  توصلت الدراسة الي عدة نتائج مفادها: ان مظاهر االلي  
ي الشؤون الداخلية لالنظمة األ

اكات التنموية مع معظم  فريقيعدم التدخل السياسي ف  ي جذب وتطوير الشر
ة، ساهم ف 

ة عليهــا أن تواجه التحديــات العالمية وتأخذ عىل عاتقها مهمة  فريقي ة ،اوصت الدراسة بأن : الــدول األفريقيالدول األ
المســؤولية  وتحمل  االستقرار،  وتحقيق  للتنمية  شامل   منظور  ي 

تبن  خالل  من  واالقتصادية  السياسية  المصالح 
 .التاريخية للدفاع عن استقاللها وكرامتها ويالحفاظ عىلي ثــرواتها الغنيــة ومواردهــا. 

 . السياسة الخارجية، القوة الناعمة، التعاون والتنمية، التنافس الدولي : المفتاحيةالكلمات 
 

 المقدمة

ي فريقيتأســســت العالقات الصــينية مع الدول األ
ة خالل الخمســينيات والســاينيات عقت مؤتمر دول عدم االنحياز ف 

ة، وكانت فرصــــة ممتازة لهذد الدول إلقامة عالقات فريقي، الذي اجتمعت فيه الصــــير  ودول القارة األ1955  باندونغ

ي حير  لم يكن للصـير  عالقات دبلوماسـية مع  
ة ما قبل الحرب الباردة وكانت عالقاتها محدودة  أفريقيثنائية، ف  ي في 

ا ف 

ة  ي النظام الدولي خالل في 
ــياق التطورات ف  ــــ ـــــ ي ســــ

ي عالقات  مع القارة ف 
ــــــم ف  ـــــ الحرب الباردة، فقد لوحظ انتعاش حاســــ

ي الاسعينيات. أفريقيالصير  مع 
 ا ف 

ــــير  مع الدول   ي لعالقات الصــــ اتيجية القوة الناعمة لها تأثير كبير عىل التقدم اإليجا  
ــي  ــ ي إاار اســــ

ــــير  ف  ــات الصــــ ــ ــياســــ ــ ســــ

ـــير  بفريقياأل ـــير  و أفريقية، لقد تأثر اهتمام الصــــ ي الصــــ
ات ف  ـــرل مباغر بالتغير ـــبعير   ا بشــــ النظام الدولي لما يقرب من ســــ

ة المحددة، كل من إمراناتها االقتصــــادية والحاجة إل توفير الموارد، اورت الصــــير  التعاون التجاري 
عاًما تغطي الفي 

اكات مع الدول األخرى، هذا الوضــــــع يقود الصــــــير  حتًما إل االرتبا  بمنااق جغرافية مختلفة،  ــر ــادي والـشـــ واالقتصــــ

ايدة، أصــــــبحت الصــــــير  أحد بفضــــــل قوتها الســــــي  
ي تطورت بالتوازي مع قوتها االقتصــــــادية المي 

اســــــية والعســــــكرية، الن 

 . ي النظام الدولي
 الالعبير  الرئيسيير  ف 

ي أفريقياهتمت الدراســــة، بالكشــــف عن كيفية تكايف الســــياســــة الخارجية للصــــير  تجاد 
ات والتحوالت الن  ا مع التغير

اتيجيات مختلفة من الجهات الفاعلة  ، يتم التأ يد عىل أن الصـــير  تحاول تطوير اســـي  شـــهدتها الدولة والنظام الدولي

ي هذا االتجاد، فإن الســـــــؤال الرئيكـــــــي للدراســـــــة هو ما إذا كانت 
ة االســـــــتعمار، ف  ي القارة منذ في 

ي تنشـــــــل ف 
التقليدية الن 

ي ا منطقة مأفريقي
ي المتنا ي ف 

 أو منطقة تجارة واضــــــحة، الفرضــــــية الظاهرة هي الوجود الصــــــين 
ا أفريقينافســــــة للصــــــير 

ي 
. أفريقيوا اشافه، لهذا السبت، تم اختبار وجود الصير  ف  ي

 ا من منظور تاريخ 

ت األ
ّ
ي دائرة اهتمـامهـا للقـارة األ هدافتعـدد

ــــــير  ف  ـــــ ز عىل افريقيـ لدى الصــــ
ز
 الهـدف األول يبى  مرك

َّ
ــاد ة فرغم أن ــــ ـــــ القتصــــ

كهدف ابيعي لدولة صاعدة تبحث عن موارد الطاقة الجديدة، إال أن األبعاد السياسية والعسكرية األمنية أصبحت 
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ــادية وتأمير  ممرات التجارة البحرية بشـــــرل  ــعية الخارجية، و دااي حماية إنجازاتها االقتصـــ ي أجنداتها التوســـ
ة ف  حاض 

ي الحزام والطريق،
وعها التاريخ  ي العام    ياناغم مع مـشـــــر

ي ف 
ي جيبو  

، وقد شــــــرلت هذد 2017أنشــــــأت قاعدتها األول ف 

ي  
ي كون جيبو   ــتفزازية لدول الغرب واالتحاد األور   ي تاريــــخ الصــــــير  المعاض أول حركة اســــ

الخطوة األول من نوعها ف 

ري تعتي  منطقة نفوذ تقليدية وتحوي ســلســلة قواعد عســكرية، ما يفـشـ أن دخول الصــير  عىل خل الاســلح العســك

ـــيا  ـــــ ـــي فيها إل جانت روســــ ـــــ  ارف رئيكــــ
قد يعيد جذور الحرب الباردة من جديد لكن بأدوات مغايرة، وقد تكون بكير 

 .االتحادية

 :الخارجية السياسة مفهوم

نس وســنايدر ي هذا المجال، من  ينهمس فير
 ”هنالك العديد من التعريفات للســياســة الخارجية من ارف مختصــير  ف 

: كمنهج للعمـل أو مجموعـة من القواعـد أو كالهمـا، تم اختيـارد للتعـامـل مع  ـــــــة الخـارجيـة هي ـــــ ــيـاســــ ــــ ـــــ اللـذان رأيـا أن الســــ

ي المسـتقبل من خالل هذا التعريف تصـبح المشـرلة أو واقعة معينة حدثت فعال أو تحد  حاليا، أو يتوقع 
حدوثها ف 

ــرلة معينة، لكن المالحظ هنا أن هذا  ــــ ـــــ ــة الخارجية عىل أنها منهج للعمل تتخذد الدولة إزاء حادثة أو مشــــ ــــ ـــــ ــياســــ ــــ ـــــ الســــ

التعريف لم يســــتطع أن يفصــــل أو يفرق  ير  الســــياســــة الخارجية والســــياســــة الداخلية للدولة من خالل إهماله ألهم 

 .هو المجال الذي تختص به السياسة الموضوعة من ارف الدولةفارق  ينهما و 

عرف كحامد ر يعس الســياســة الخارجية: بأنها: سجميع صــور النشــا  حن  ولو لم تصــدر عن الدولة كحقيقة نظامية، 

ــــــور فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت هذا  ات الذاتية كصــــ ــــــاري أو التعبير ــــــا  الجماعة كوجود حضــــ إننشــــ

ــة الخارجيةالباب  ــياســ ــة الخارجية هي  ”الواســــع الذي نطلق عليه اســــم الســ ــياســ ــا اضــــاف كحامد ر يعس فإن الســ وأيضــ

ي كمجال محدد ، ولكن االنتقاد األساسي الذي يوجه لهذا التعريف أنه  مجمل نشااات الدولة عىل المستوى الخارج 

ي تقوم  ها األاراف 
ــااات الن  ــة الخارجية إل النشــ ــياســ ي الدولة، وهو األمر الذي وســــع من مجال الســ

غير الرســــميير  ف 

  الطا ع الرســــــيي للســــــياســــــة الخارجية من حيث هي حكر عىل صــــــناع القرار الرســــــميير  ويقول كمارســــــيل 
ياناف  وغر

ي مجال العالقات الدولية.)
ة احترار تمايل الدولة والترصف باسمها ف  ل كان للحكومات مير   (1مير

مان ي يابعها صــــــانعوا القرار أن الســــــياســــــة الخ ”يرى كتشــــــارلز هير
ة الن  ارجية تتألف من كالســــــلوكيات الرســــــمية المتمير 

ي هذا 
ـــــلو  الوحدات الدولية الخارجية ف  ـــــ ي ســــ

ـــــدون  ها التأثير ف  ـــــ ي الحكومة أو من يمالونهم و الن  يقصــــ
ـــــميون ف  ـــــ الرســــ

، لكن من جهة أخرى نج  للســـياســـة الخارجية خاصـــة فيما يتعلق بطابعها الرســـيي
مان التعريف تحديد أ ير د أن كهير

ي حير  أن الســـياســـة 
ي الســـلوكيات والنشـــااات فقل، ف 

س إل جانت كحامد ر يعس قد ارتكزا عىلي الســـياســـة الخارجية ف 

ـــــــااـات،  ـــــ اتيجيـات، نشــــ ــــــي  ـــــ ــرـل  رامج، قرارات، اســــ ــــ ـــــ ي شــــ
ــيـة، ف  ــــ ـــــ الخـارجيـة تحتوي  عىلي العـديـد من األوجـه الـدبلومـاســــ

 0سلوكيات

ــــــية ــــــياسة الخارجـــــ ي إاار الحديث عن أوجه الســـــ
للسياسة الخارجية والذي  ”يمكن إيداع تعريف كجوزيف فرا نكيل  ف 

س فرا نكيلس هنا  ير   عرفها بأنها كتشـير إل مجموع القرارات والنشـااات ي تمير  العالقات  ير  دولة وأخرىس، ويمير 
الن 

ي لكليهما، حيث تدور األول  
، وذلك وفقا للمجال العمليا    من النشا  الدولي

داخل عقل صانع    -أي القرارات-نوعير 

ــااات-القرار،  ينما تتعلق الاانية ــ إل جانت هذد التعريفات، هنا  من حاول   الجانت العمىلي )البيئة العملية(  -بالنشــــ

كير  عىل جانت معير  من هذا المجال. )
 (2إيجاد تعريف للسياسة الخارجية وذلك بالي 

ــة الخارجية ــ ــياســــ ــ حيث عرف  ”ريف الذي قدمه كريمون آرونمنها التع وردت تعريفات اخري ركزت عىل أدوات الســــ

ــ كفن تســيير التجارة مع الدول األخرى لما فيه خير للمصــلحة الوانيةس، حيث يعي  هذا الفن  ــ ــــ ـــــ الســياســة الخارجية بـــــ

اتيجية )فن اإلقناع، فن اإلرغام(، وقد حدد اســــتخدام الوســــيلة الدبلوماســــية   عن ذاته  واســــطة الدبلوماســــية واالســــي 

ي الســياســة عن  وقت الســلم دون ا
ي زمن الحرب فال تســتغن 

ســابعاد اللجوء للســالح من باب التهديد عىل األقل، أما ف 

ــية وهنا  من يركز عىل موضــــــوع األ ى ككارل دوت  هدافالدبلوماســــ ــة الخارجية فير ــياســــ ي الســــ
ــة  ”ف  ــياســــ ، بأن كالســــ
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ـــــعي  ـــــتقالل وأمن تلك الدولة والســــ ـــــالحها،  الخارجية ألي دولة تختص بمعالجة كل ما يتعلق  إســــ من أجل حماية مصــــ

ـــــــعرفه) ـــــــوعة األ ”( كسيبوري3ويـــــ ـــــــها كمجمـــــ ي تحاول الدولة  واسطتها من خالل السلطات  هدافبأنـــــ
واالرتبااات الن 

ي 
ــــتعمال النفوذ والقوة بل والعنف ف  ــــرالت البيئة الدولية باســــ ــــتوريا أن تتعامل مع الدول األجنالية ومشــــ المحددة دســــ

رج هنا  تعريف اخر للسـياسـة الخارجية: هو أن السـياسـة الخارجية ألي دولة هي رعاية لمصـالحها خا بعض األحيان

ي شــــــرل 
قابلة للتحقيق مع الوضــــــع بعير  االعتبار ما  أهدافحدودها وذلك من خالل: صــــــياغة مصــــــالح تلك الدولة ف 

 .هو كائن وما يجت أن يتحقق

من خالل ما  تحديد محتوى ومضـــمون الســـياســـة الخارجية )المصـــالح الحيوية والاانوية(، تنفيذ الســـياســـة الخارجية

ي للدولة،  ســــبق نســــانتج أن الســــياســــة الخارجية  ي تتعلق بالســــلو  الخارج 
هي مجموعة من القرارات والنشــــااات الن 

ي األخير تعريف كجيمس روزنو  هـــدافكمـــا أنهـــا مجموعـــة من المراحـــل واأل
ــــــطرة، ونورد ف  ـــــ ، والـــذي يبـــدو أ ير ”المســــ

 من أجل تحديدا للسياسة الخارجية، حيث يرى أنهاس منهج للعمل يابعه الممالون الرسميون للمجتمع القو ي  واي 

ي النسق الدولي بشرل يتفق واأل إقرار أو 
 (4) ”المحددة سلفا هدافتغيير موقف معير  ف 

 

 محددات السياسة الخارجية الصينية: 

ــــمية لتبادل  ي وثائق رســــ
ــــعها ف  ي تم وضــــ

ــــي   الن   المباد  العامة للعي  المشــــ
َّ
ــــير  أن اء والمختصــــ اتفق العديد من الخي 

ــــير  و  ــــية  ير  الصــــ ي العالقات الدبلوماســــ
ــــير  ف  ي تنطلق منها الصــــ

بة الن 
ز
ــــل ــــاد والقاعدة الصــــ  من مئة دولة، هي األســــ

أ ير

ي انطلقت منها لدعم  
التعامل مع الدول خارج نطاقها الحيوي، وإن مباد  الصــير  تمال القاعدة الســياســية األول الن 

 إل تمكير  الدول من أســــا
ي
ي مجال التنمية االقتصــــادية واالجتماعية، وصــــوك

ليت التنمية المســــتدامة، الدول األخرى ف 

ـــــتها  ـــــياســــ ي ســــ
ـــــير  ف  ي تنطلق منها الصــــ

ـــــية الن  ـــــيح بعض المعالم العامة الرئيســــ ـــــاناد إل هذد المباد  يمكن توضــــ و االســــ

 الخارجية وفق المرتكزات االتية: 

 الجغرافيا والتنمية الديموغرافية

ي تحدد توجهات السياسة الخار 
عد مساحة الصير  وسرانها أحد أهم العوامل الن 

ُ
ي ت

ة إذا كان الحير  الجغراف 
جية، خاصي

اتيجيات الدولة من حيث المشاركة  ي تعزيز اسي 
ية الهائلة تساهم ف  اتيجًيا مهًما، كما أن القوة البشر يشغل مواقًعا اسي 

ي تحقيق 
ـــــــات األمنيـة   أهـدافف  ـــــ ــســــ ــــ ـــــ ي المؤســــ

ـــــــة أو ف  ـــــ ي القطـاعـات العـامـة أو الخـاصــــ
ــواء ف  ــــ ـــــ تنمويـة تطبقهـا الحكومـة ســــ

ي خدمة   والعســـــكرية، ويتجىل
ي تســـــخرها ف 

ي تأهيل الكوادر الن 
ــة ف  امج خاصـــ ذلك من خالل تطبيق النخبة الحاكمة لي 

ي الخارج
كات المساامرة ف   .تطلعاتها الداخلية والخارجية وإرفاد اليد العاملة للعمل مع الشر

ــيا، وترتبل   ق آسـ ي منطقة غر
ي ف  اتيخ 

ــران، وتتمير  بموقع اســـي  ــاحة والسـ تعتي  الصـــير  أ ي  دول العالم من حيث المسـ

ية كطريق  14حدودها مع  ف عىل العديد من الطرق الي  ـــــــر ـــــــمالية، وتـشـــ ـــــــيا وكوريا الشــــ ـــــــتان وروســــ دولة، كالهند و ا ســــ

ي 
ف  ــر ي والشـــ  الجنو  

ي لديها  الحرير، و حرية كالمحيل الهادي و حر الصـــــير  ــر ــ البـشــ ، والبحر األصـــــفر، كما يمال العنرـصــ

ي المســـــــاهم  الناء قوة الدولة  تعداد يصـــــــل أل ير من  ي جانبه اإليجا  
ا ف  ال ممير ً مليار نســـــــمة وفقا إلحصـــــــائيات 1.4عامي

ــــــل إل  ـــــ ي ارتفاع   56األمم المتحدة، والذي يانوع بعرقيات وقوميات تصــــ
تت ف 

ي يي ّ ــلن  ــــ ـــــ قومية وعرقية أما الجانت الســــ

وهو ما يفش زيادة الطلت عىل الغذاء الذي يدفع بالدولة الصينية   %3.2باء تزايد السران بمعدل سنوي يصل إل أع

 (5لوضع قضية التنمية الديمغرافية ضمن توجهاتها الخارجية.)
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ــاملة وذلك منذ أن ــادية كأداة تمكير  للتنمية الشــــ ــية االقتصــــ ي   تعتمد الصــــــير  عىل الدبلوماســــ
ت  رنامًجا إصــــــالحًيا ف 

ّ
تالن

ــــــبحت  ــادية حن  أصــــ ــــ ــــــعود لقوتها االقتصــــ ــــــير  نحو المزيد من الصــــ ــبعّينات، ومنذ ذلك الوقت تنطلق الصــــ ــــ أواخر الســــ

ـــــــافـة لكونهـا أ ي  منتج للفحم والفوالذ   ـــــ ، إضــــ ي ي العـالم، وأ ي  احتيـاني نقـدي أجنن 
ـــــــادي ف  ـــــ ـــــــاحبـه أغع نمو اقتصــــ ـــــ صــــ

ي أ ي  مســـــــتهلك للطاقة، 
من واردتها  %30ا فقل تســـــــتهلك أفريقيوثالث أ ي  مســـــــتورد للنفل فمن واإلســـــــمنت، وثا  

ــــل ناتجها المحىلي حن  عام   النفطية ا من  بليون دوالر أمريكي   4000أل ير من    2020، ومن الُمرجح أن يصــــ
ً
، وانطالق

ــــتحوذ عىل منااق تجارية  هدف تأمير   ــــادية خارجية، وتســــ ــــواق اقتصــــ ــــير  تبحث عن أســــ ــــبحت الصــــ  هذد األرقام أصــــ

ــتقرار وتعزز من دورها  ـــ ــتقود إل تأمير  االســــ ـــ ــتمرارية ســــ ـــ ي الداخل عىل اعتبار أن هذد االســــ
ــتمرارية عمليه التنمية ف  ـــ اســــ

(.  (  6اإلقلييي

ي خدمة األيديولوجية إل مفهوم   
ـــادية كأداة تقليدية قديمة ف  ـــية االقتصــــ ـــير  إل تطوير مفهوم الدبلوماســــ ـــعت الصــــ ســــ

ي يخدم تطلعاتها
ـــــع  راغما   ي إدار  واســــ

ـــــاديات ف  ي دفع اقتصــــ
ـــــاهمة ف  ـــــادية والدولية عن اريق المســــ ة العالقات االقتصــــ

، لذا الصــــير  ومنذ انضــــمامها إل منظمة التجارة العالمية ي
وقّعت عىل  الدول والصــــعود  ها إل مســــتوى اال تفاء الذا  

ــبــ  ــــ ـــــ ـــــــادي والتجــاري أهمهــا اتفــاقيــة التجــارة الحرة، ويرجع الســــ ـــــ ت وراء نجــاحــات العــديــد من اتفــاقيــات التعــاون االقتصــــ

الدبلوماسية االقتصادية الصينية إل التنمية االقتصادية الماسارعة، والنمو االقتصادي المتواصل حيث استخدمت 

ي  ناء مشــــــاريــــع تنموية،  
ي ســــــاليل تحقيق ذلك مبدأ تعزيز العالقات الدولية بدفع االقتصــــــاد الذي ســــــاعد عدة دول ف 

ف 

ي البلدان المتلقية، مع خدمة االحتياجات المحلية للحكومات وا
ــاد التنمية ف   من تعزيز االقتصــ

ي
ــينية بدز كات الصــ ــر لـشـ

كات المحلية،  ـــر ـــــ ـــينية تزاحم الو ائف والـشـــ ـــــ ـــاعدات البنية التحتية الصــــ ـــــ ـــير  من أن مســــ ـــــ رغم االنتقادات الموجه للصــــ

ـــتفادة من فرا التدريت المتا ـــينية بدال عن خلق و ائف محلية واالســــ حة  مما  العتمادها عىلي تو يف العمالة الصــــ

ي المقابل، ويري آخرون بأن المســـــــاعدات الصـــــــينية تخفف من اختناقات التمويل  
يقوض جهود المانحير  االور يير  ف 

ي قد تكون حاسمة للتنمية االقتصادية. 
 للبنية التحتية الن 

  

 الدبلوماسية الناعمة

تالنيها ســياســة نســج وتطوير العالقات مع تنتهج الصــير  دبلوماســية ســياســية ناعمة  هدف تحســير  وضــعها دولًيا عي   

ة كـدول القـارة األ ـــــــا أو الفقير ـــــ ى كـأمريرـا و ريطـانيـا وفرنســــ ــواء الـدول الكي  ــــ ـــــ  ذلـك من خالل فريقيـ كـل الـدول ســــ
ز
ة وتجىل

ى كأزمة دارفور   ــايا خالفية كي  ي قضـــ
ــاامارات، ولعبت دورا هاما ف  األنشـــــطة والتبادالت التجارية الضـــــخمة وزيادة االســـ

ي السودا  ن وأزمة ساحل العاج واثيو يا. غر  

 لذلك  
ً
ــــــــورتها  ير  الدول وابقا ــــــــير  صــــ ي من أجل تحســــ  مؤخرا أهمية ارح وجهة نظرها للعالم الخارج 

ــــــــير  أدركت الصــــ

ي إصـــــــدار األوراق البيضـــــــاء الحكومية المتعلقة بالموضـــــــوعات الجدلية للســـــــياســـــــة 
ي منتصـــــــف الاســـــــعينيات ف 

بدأت ف 

 من ثالثير  وثيقة تاناول الخارجية من أجل التعزيز والدفاع عن 
ـــــير  أ ير ـــــدرت الصــــ آرائها، ومن هذا المنطلق فقد أصــــ

 .مجموعة متنوعة من القضايا منها متعلق  انظيم عدد السران وحقوق اإلنسان إل جانت قضية تايوان والتبت

ي وتنافس اور ا والواليات المتحدة  ــادي نحو الخارج  ــ ـــــ ر نموذجها االقتصــــ
ّ
ــد ــ ـــــ ي أما مؤخًرا و عد أن بدأت تصــــ

ــيا ف  ــ ـــــ وروســــ

ـــــــها كالعت  ي مجلس األمن تفرض نفســــ
ـــــــويتها ف  ـــــــير  وعي  مقعد عضــــ ـــــــبحت الصــــ منااق نفوذهم التقليدية، حيث أصــــ

إقلييي مؤثر وفاعل، وحققت نوع من التوازن  ير  مصـالحها الخاصـة من جهة و ير  مصـالح حلفاؤها الجدد من جهة 

وع اريق الحرير  ـــــــر ـــــــة فيما يتعلق بمـشـــ الذي تنوي تعبئة تريليون دوالر خالل ثالثير  عاما، من أجل  ناء  أخرى، خاصــــ

ـــــاعد عىل  ـــــ ي يمر  ها الطريق، بما يســــ
ي الدول الن 

ـــــناعية ف  ـــــ ـــــرك الحديدية والمنااق الصــــ ـــــ ئ وخطو  الســــ الطرق والموا  
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ي العالم  
ــادية ف  ي قوة اقتصــ

ــاء حلقة وصــــل تيســــير التجارة وفتح ارق جديدة أمام ثا   ي تســــع من خالله إلنشــ
 رية  والن 

 (7ا وأور ا.)أفريقيو حرية  ير  آسيا و 

 

 الدبلوماسية األمنية والعسكرية

تنظر الصــــــير  لهذد الدبلوماســــــية عىل أنها نهج متطور تهدف من خالله إل دعم وتطوير مؤســــــســــــتها العســــــكرية ودرء 

، ومن المعروف أن الصــــــير  تابن  منذ عقود ســــــياســــــات د فاعية وتمتلك كامل من األخطار والحفاظ عىل أمنها القو ي

ـــــــغل المرتبة الاالاة من حيث المقدرة النووية بامتال ها أ ير  ـــــــليح الجيوش وتدريبهم جعلها تشــــ ي تســــ
مقدرات هائلة ف 

مت الصــير  ســياســة االنعزال عن العالم واهتمت  تعزيز الســيطرة عىل   250من   
رأد نووي ايلة العقود الماضــية الي 

، و  انها وخاصـــة قضـــيه أراضـــيها وضـــم مســـاحات من جوارها اإلقلييي ي نزاعات حدودية مع جير
هذا ما يفـشــ دخولها ف 

ــادية  ــيتها االقتصـ ي دبلوماسـ
تايوان، و لم تعتمد عىل التوســـع عســـكرًيا وأمنًيا خارج نطاقها الحيوي، لكن بعد نجاحها ف 

ي عمليات   2008والتنمية الشـــــاملة بدأت منذ عام  
مرافحة التوجه نحو الخارج وشـــــاركت  بعض الوحدات البحرية ف 

ي 
ي جنوب الســودان ف 

وأعقبت هذد المحاولة   م2014اإلرهاب وأرســلت قوات صــينية خاصــة كقوات حفظ ســالم ف 

، وانشـــــأت عدة جزر   ي  الجنو  
ي بحر الصـــــير 

ي المياد المتنازع عليها مع عدة دول آســـــيوية ف 
 ناء ســـــلســـــلة من القواعد ف 

ان وأرصفة سفن.   صناعية ومدارج اير

ي عام  
ي  تقترـصـــ عىل الخدمات أنشــــأت الصــــير    2017ف 

ــر ســــنوات والن  ي لمدة عـشـ
 أول قاعدة بحرية باتفاق مع جيبو  

اللوجسـاية لسـفنها المدنية والحر ية العا رة للمنطقة وتحتوي عىل ورش للصـيانة السـفن و المروحيات، إال أنها تر ي  

ي فبي تعتي  مــدخــل
ة القريبــة من الخليج فريقيــ ألالقــارة ا   لتحقيق أبعــد من ذلــك فمن خالل النظر إل أهميــة جيبو  

ـــــير   ي قامت الصــــ
ئ الن  ـــــافة أن موقعها عىل خريطة الموا   ـــــف نفطها الخام، إضــــ ـــــير  نصــــ ـــــتورد منها الصــــ ي الذي تســــ العر  

ي اســـــــيا، و شـــــــرل مضـــــــيق باب 
ئ أخرى ف  انيا وموزمبيق، إضـــــــافة إل موا    الي ارتريا وكينيا وتي  

ي
باالســـــــاامار فيها، وصـــــــوز

ـــ   ـــــ ــــ ـــــ  لـــــ
ً
 إل أن   من حجم %20المندب ممرا

ي
من واردات  %50التجارة العالمية، وللصـــــــير  النصـــــــيت األ ي  منها، إضـــــــافة

. و التالي فإن هدف بكير  
ــــبة لبكير  ــــاعفة بالنســــ اتيجية مضــــ

ــــي  ــــير  ، األمر الذي يجعل للممر أهمية اســــ النفل إل الصــــ

ي قوات
 عن تأمير  ســــــالمة الجنود الصــــــينيير  المســــــاهمير  ف 

ي
ي تأمير  ارق المالحة، فضــــــت

حفظ الســــــالم بدول   يرمن ف 

 (8) ة عدةأفريقي

 

اكة الصينية األ  ة فريقيتطور الشر

ــــــير  تجاد  ــــــاينيات، وكانت توجهات الصــــ ي الســــ
ي بداياتها عىل خدمة األيديولوجيا ف 

ــــــينية ف  ــــــية الصــــ ــــــمت الدبلوماســــ اتســــ

ــ عزلتهـا الـدوليـة المحكومـة  ير  قوتير  أفريقيـ  ــــ ـــــ ــــــع لكـشـــ ـــــ ي الوقـت الـذي كـانـت تســــ
ا تختلف وفق تطلعـاتهـا الـداخليـة ف 

ي 
ــــــوفيين  ـــــ ـــــــابقـا، حيـث عملـت عىل دعم-الواليـات المتحـدة واالتحـاد الســــ ـــــ ي القـارة األ ســــ

ة  هـدف فريقيـ حركـات التحرر ف 

ــــها أل ــــول عىل دعمها، وكانت تقدم نفســــ ي فريقيالحصــــ
ــــوفييتية، وف  امي ناجح مقارنة مع قوة الهيمنة الســــ

ــــي  ا كبديل اشــــ

كانت تايوان تشغل المقعد الدائم للصير    1949ا ساحة ضاع  ير  بكير  وتايوان فمنذ أفريقيأواخر السبعينات غدت  

ي األمم المتح
اف حن  تاريــــخ  فريقيدة وكانت الدول األف  ي تاريــــخ  1971ة تشــجع هذا االعي 

، الذي شــرل نقطة تحول ف 

ي 
ي تأييدها الصــــير  الشــــعبية ف 

تطبيع العالقات األمريكية الصــــينية ما دفع بكير  إل كســــت رأي غالبية الدول األور ية ف 

اف  ها بأر ــع د ــ االعي  ـــــ ي انحرـصـــ
 من تايوان، الن 

ي
ي العام  أفريقيول  األمم المتحدة بدز

ـــــــير    2009ة ف  ته الصــــ وهو ما اعتي 

ي 
 (9ا.)أفريقيانتصاًرا دبلوماسًيا لها ف 
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ي فريقيعززت الصـــــير  توجهاتها نحو القارة األ
ة بعد نهاية الحرب الباردة، ونافســـــت دول الغرب و الواليات المتحدة ف 

ـــــــاديـة هـائلـة جعلتهـا تقوم  فريقيـ القـارة األ ـــــ ي أ تو ر ة، لمـا تتمتع بـه من قوة اقتصــــ
بـادرت    2000هـذا الـدور بفـاعليـة، وف 

ي األ
ي الصـــير  إل إنشـــاء منتدى التعاون الصـــين 

ة لتعزيز العالقات التجارية واالســـاامارية  ير  أفريقيدول    45بضـــم   فريى 

ي قطاعات متعددة،
ي القرن الحادي   الطرفير  ف 

ــادي دولي جديد ف  ــياسي واقتصـ ــاء نظام سـ ي كيفية إرسـ
 هدف البحث ف 

ين،   ــر ــادي والتجاري  ير  الصـــــير  و والعـشــ ا، وحظيت هذد الدعوة باســـــتجابة واســـــعة من أفريقيوتعزيز التعاون االقتصـــ

ي  ة،فريقيقبل الدول األ
ي ف 
 10.6ا، حيث وصــــــلت التجارة الانائية  ينهما من أفريقيوهو ما أســــــهم  انا ي الدور الصــــــين 

ــام   ي عــ
ــار دوالر ف  ــام    430إل    2014مليــ ي عــ

ــار دوالر ف  ــاهز، ومن  2018مليــ ــار دوالر بحلول   600المنتظر أن تنــ مليــ

2025(.10) 

ي قام  ها بعض القادة الصينيون إل كل من فريقيتطورت العالقات الصينية األ
ة بسبت سلسلة الزيارات الموسعة الن 

ي القـارة هي 
ــــــير  ف  ـــــ ي أعطـت مؤغر مهم عىل اهتمـام الصــــ

يـا وأثيو يـا، ولعـل أ رز الزيـارات الن  ــنغـال ونيجير ــــ ـــــ لياليـا مـالي الســــ

، لي كه تشيانغ، أل ي
ي فريقيجولة رئيس الوزراء الصين 

ها المراقب  2014ا ف  ي اعتي 
ي الن 

ون أنها تعكس مدى النفوذ الصين 

ي المنطقـة 
ي األودورد ف 

ــين  ــــ ـــــ ي ويلعـت كمنتـدى التعـاون الصــــ
ــــــع اإلاـار العـام واالتجـاد فريى  ـــــ ي وضــــ

ا ف  ا وريـاديـً س دورا محوريـً

ـــــينية األ ـــــتقبلية وروح عملية، ويبى  فريقيالرئيس والتخطيل الكىلي لتطوير العالقات الصــــ ـــــاواة  ة  رؤية مســــ مبدأ المســــ

ي األوالمنفعة المتباد
ة أساسية للتعاون الصين  ي لة ركير 

 . فريى 

جس بجنوب   ي األأفريقياســـتضـــافت كجوهانســـي 
ي ا قمة منتدى التعاون الصـــين 

ي ديســـمي   فريى 
، والذي ركز عىل 2015ف 

كة، وتعزيز الصـــــــداقة والتعاون والتنمية  ير  
تعزيز اريق التعاون القائم عىل منفعة الجانبير  من أجل التنمية المشـــــــي 

ها من المجاالت، الجانبير   ـــحة والزراعة وتدريت الكفاءات وغير ـــنيع والبنية التحتية والتعليم والصــــ ي مجاالت التصــــ
ف 

ـــافــة إل دعم  ــــ ـــــ ا لعــام  أفريقيــ ة، لمواجهــة تحــديــات التنميــة وتحقيق أجنــدة فريقيــ ا وتخفيف ديون الــدول األأفريقيــ إضــــ

2063( .11) 

 

ي   
 
 :اأفريقيعنارص السياسة الخارجية ف

ع قارة  
َّ
مت
َ
ت
َ
ــــــل النفوذ عىل أفريقيت ـــــ ــــــيطرة و ســــ ـــــ ي الســــ

ي  هام يجعل منها نافذة للدول الطامعة ف  اتيخ 
ــــــي  ـــــ ا بموقع جيواســــ

ـــــفن التجارية، كما أن إااللتها عىل ي تمر منها الناقالت النفطية والســــ
ية والبحرية الن  ـــــل من   الطرق الي  البحر المتوســــ

ــاع الشــــــمال وا ق يؤدى لســــــهوله انتقال البضــــ ــر ــي من الغرب والمحيل الهندي والبحر األحمر من الـشـــ لمحيل األالكــــ

، منهـا  ي حركـة النقـل البحري الـدولي
اتيجيـة مهمـة وممرات تتحرم ف  ــــــي  ـــــ التجـاريـة إليهـا، كـذلـك تتمير   وجود منـااق اســــ

ي  
 عن قرب منااق النفل ف 

ي
ــا ــ ــــو س وممر باب المندب، فضــــ ا، وهذد الممرات أفريقيممر قناة الســــ

ً
ــ ــ ــير  أيضــــ ــ ا من الصــــ

ة عىل ذلك تحوي   ي أفريقيتضــمن للصــير  النفاذ والوصــول إل األســواق العالمية عالوي
ي كبير  تعداد ســرا   ا عنرصــ بشــر

ة بأسعار رخيصة يصل إل أ ير من  .مليار نسمة، ما يفش أنها وجهة ضخمة للبضائع والسلع الصينية الممير 

 

 

ي  التعاون 
 
 الثقاف

ي األ
ي يتوســــــع نطاق التعاون الصــــــين 

ي المجاالت التقليدية والمجاالت الاقافية فريى 
، حيث يتواد التعاون المشــــــي   ف 

ي األ
ــــــين  ـــــ ي الوقت الذي أدخلت فيه مقومات جديدة إلثراء هيرل التعاون الصــــ

ها، ف  ــــــحية والتعليمية وغير ـــــ ي والصــــ
 فريى 
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ــيـاحـة ــــ ـــــ ي قطـاعـات العلوم والتكنولوجيـا والمـاليـة والســــ
ان وحمـايـة البيئـة والطـاقـة الجـديـدة، كمـا نجحـت  تتماـل ف  والطير

اتيجية قائمة عىل اســــتخدام القوة الناعمة للنفاذ إل القارة األ ي وضــــع اســــي 
ة، واســــتطاعت إ راز هويتها فريقيالصــــير  ف 

ي بالشــــــعت المحت للقيم، واألخالق، 
ي تصــــــور الشــــــعت الصــــــين 

، والن  ي الاقافية، وتصــــــدير تلك الصــــــورة للعالم الخارج 

ام ا خرين، وعدم و  امهم لأخر، وأنها تتعامل مع العالم عىل أســــــاد المباد  القائمة عىل احي  لمبدأ اإلنســــــانية، واحي 

كة.  ي الشئون الداخلية للدول و ناء العالقات عىل اساد المصالح المشي 
 التدخل ف 

ي تاســـــــم بالتنو فريقياســـــــتطاعت الصـــــــير  التعامل مع مشـــــــاكل الهوية الاقافية األ
ع والتعدد، وأ رزت الفرق  ينها ة، والن 

ا ة بال اســــــتغاللس، فريقيو ير  القوى الغر ية القائمة عىل اســــــتغالل الدول األ ة فرفعت شــــــعارات مال: كصــــــداقة وغر

ة من خالل فريقيالتعاون القائم عىل مبدأ كتبادل المصــالحس، وحرصــت عىل الاشــاور المســتمر، واإلهتمام بالاقافة األ

ي 
ي تقام ف 

، كما  المعارض الن  ــــــير  ــــــية للطالب المبتعاير  للصــــ ــــــينية، وزيادة أالمنح الدراســــ ــــــير  لعرض المنتجات الصــــ الصــــ

ي هو نموذج يمكن أن يحتذى به، مما فريقياســــتطاعت كســــت ثقة العديد من النظم األ
ي ترى أن النظام الصــــين 

ة، الن 

اق القارة األ ي اخي 
ا قوًيا لنجاح القوة الناعمة الصينية ف  ً  (12).ةفريقييعد مؤغر

ي األ
ــين  ــ ــباب الصــــ ــ ــانية المهمة، مال حفل الشــــ ــ ــات تبادل للعلوم اإلنســــ ــ ــاء آليات ومنصــــ ــ ي تم إنشــــ

، ومنتدى الذكاء، فريى 

ي واحدة تلو األخرى، وأقامت الصــير  العديد  
ومركز تبادل األخبار، كما أنشــ ت آليات ومنصــات أخرى للتبادل اإلنســا  

ي 
ا  61ا، حيث أســـســـت أفريقيمن المرا ز الاقافية ف 

ً
ي اناشـــار   48»كونفوشـــيود  و معهد

 دراســـًيا مما ســـاهم ف 
ي
فصـــت

 وتعلم اللغة الصينية. 

 التعاون االقتصادي

وات الطبيعيـــة ومنـــاجم الـــذهـــت واأللمـــاد والنفل، فبي فريقيـــ تعتي  القـــارة األ
ة من أ ير القـــارات العـــالم الغنيـــة بـــالير

ــرل حوالي    124تملك حوالي   ــ ـــــ وة  %12مليار  رميل من احتياني النفل، أي ما يشــــ كز الير ، وتي  من االحتياني العاليي

ـــــودان وجنو  ــ وأنجوال ولياليا والســــ ـــ يا والجزائر ومرـصـــ ي دول عدة كنيجير
ا، و يبلغ احتيااها من الغاز  أفريقيب  النفطية ف 

، حيث تملك حوالي   %10الطبيعي حوالي   مكعت من احتياني الغاز   500من إجمالي االحتياني العاليي
تريليون مي 

، و تحوي عىل موارد ابيعية وأولية، حيث تنتج حوالي   ي العالم، و %90الطبيعي
من إنتاج  %40من البالتير  المنتج ف 

ــنـاعـات النوويـة، وتنتج    30% من احتيـاني الـذهـت، و  50األلمـاد، وتحوز   ــــ ـــــ ي الصــــ
من   %27% من اليورانيوم الهـام ف 

ــه   ــالتـ ــــ ـــــ ــاج مـــا نســــ ــارة  ـــإنتـ ــديـــد فتقوم القـ ــة، أمـــا خـــام الحـ ــة الكو ـــالـــت المنتجـ ــالي كميـ ــاجـــه حول   %9إجمـ ــالي إنتـ من إجمـ

 (13العالم)

ي 
يك تجاري ف  لت الصير  ثالث أ ي  غر

ّ
، وكان ذلك بسبت  ا بعد الواليات المتحدة  أفريقيما ي األمريكية واالتحاد األور  

ة إل زيادة الت الصير  عىل المنتجات األ
ي
ة، وتعد أنغوال أ ي  فريقيارتفاع أسعار النفل العالمية والمواد الخام، إضاف

ي مورد  
ي حير  تمال جنوب أفريقيللصـــــــير  متقدمة عىل كل من جنوب  أفريى 

ا أفريقيا والســـــــودان وجمهورية الكونغو، ف 

يا والســـــــودان ثالث أســـــــواق الصـــــــادرات الصـــــــينية إل القارة، ومنذ وني تضـــــــاعف حجم التبادل التجاري  ير    2014جير

ــــير  و  ــــل إل حوالي  أفريقيالصــــ ي   222ا ليصــــ
ــــير  إل القارة األ  2018مليار دوالر، وف  ــــادرات الصــــ ة فريقيازدادت قيمة صــــ

ي الســتة أشــهر األول  زيادة بلغت    50.37بمقدار  
 48.47  اأفريقي ينما بلغت قيمة وارداتها من   %8.1مليار دوالر ف 

ح ضخامة التبادل التجاري  ير  الجانبير  .) %28.6مليار دوالر  زيادة تبلغ 
ِّ
 (14عىل أساد سنوي مما ُيوض

مت الصير  ما ير  
َّ
ة، لدعم تنمية فريقيمليار دوالر كقروض تفضيلية لعدد من البلدان األ 50، قرابة 2014-  2019قد

ــاريــــع ــــ ـــــ وعات للطاقة، كما    المشــــ ــر ــــ ـــــ دة أ رزها البن  التحتية والزراعة، ومـشـــ
ِّ
ــــــملت مجاالت متعد ـــــ ذات األولوية فيها، شــــ
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ي األ
 عا ي ، صـــــــندوق التنمية الصـــــــين 

ي أنشـــــــأت  ير 
ا  35مليارات دوالر، وألغت ديون    605، بقيمة فريى 

ً
ا من أفريقيبلد

ـــتدانة تجاوزت قيمتها الكلية  ـــــ ـــير  حوال مليارات دوالر، كم 3 ير  األ ير اســــ ـــــ ي  1043ا تمتلك الصــــ
وًعا ف  ـــر ـــــ ا، أفريقيمـشـــ

كـة ــمـائـة غر ــــ ـــــ  من ألفير  وخمســــ
ـــــــافـة إل أنهـا قـامـت  النـاء    وأ ير ـــــ ا ومنطقـة، إضــــ

ً
ــــــير  بلـد ـــــ  من خمســــ

ي أ ير
كم من 2233ف 

ق    3530الخطو  الحــديــديــة و ي كينيــا للر ل  ير  بلــدان غر
ا  أفريقيــ كم من الطرقــات،  ينهــا خل حــديــدي ف 

ً
ا، تحــديــد

 (15أوغندا وكينيا)

 

 التعاون السياسي 

اتيجية شــــاملة تســــع من خاللها إل منافســــة الجهود األمريكية الرامية أفريقيتنظر الصــــير  إل  ا عىل أنها جزء من اســــي 

اتيجية مع  ــــــــي  ا ة االســــ ــــــــر لتطويقها، وقد جاء بأحد  نود الكتاب األ يض، بأن بكير  تعمل عىل إنتاج نوع جديد من الـشـــ

ة فريقيساواة، والاقة المتبادلة، والر ــح المتبادل عىل المستوى االقتصادي وتعد الدول األا، تقوم عىل مبدأ المأفريقي

ات  ي التصويت لصالح الصير  ضد تايوان، ونايجة للتغير
ي السياسة الخارجية الصينية منذ أن ساهمت ف 

 مؤثر ف 
ي
عامت

 ساند إل المصالح والمنافع المتبادلة. ا لالعتماد عىل عالقات أ ير  راغماتية، تأفريقيالدولية تحولت عالقاتها ب

ة للمطالبة  تعديل عدة اتفاقيات دولية، كذلك  فريقيتعتمد الصــير  بشــرل دائم عىل الكتلة التصــوياية لدول القارة األ

ان القوة  فريقيتعد الدول األ ــة الصـــير  الواحدة، وتعديل مير  ــياسـ ي تســـع إل تطبيق سـ
ــينية الن  ــالح الصـ ورية للمصـ ة ض 

ما  ــيَّ ـــ ــاحة الدولية وال ســــ ـــ ي الســــ
ي تقودها الواليات المتحدة األمريكية ف 

ي مقابل الهيمنة الغر ية الن 
ــلحتها ف  ـــ الدولي لمصــــ

ي إاار تطوير عالقاتها مع دول القارة األ
، ف  ــــير  ــان. وتهدف الصــــ ــ ة، إل مواجهة محاولة فريقيفيما يخص حقوق اإلنســــ

ي  
ي  ل تزايد ارح مسألة إصالح العديد من المؤسسات انضمام اليابان والهند إل العضوية الدائمة ف 

مجلس األمن، ف 

الدولية، وترحيت الواليات المتحدة  هذا االنضمام الذي تسع من خالله إل منع  هور مرا ز قوى عالمية منافسة، 

ــــير    ــــد الصــــ ــــلح لتو يفها ضــــ ــــ محاولة الواليات المتحدة األمريكية حث اليابان عىل إعادة الاســــ ق وهذا ما يفـشـــ ي غر
ف 

 (16) آسيا

 

ات  هدافاأل  جية ياالستر

ي  أهدافتســــــع الصــــــير  لتحقيق عدة 
اتيجية متراملة تســــــع لتحقيقها عي  اســــــتخدامها أفريقيف 

ا وتدخل ضــــــمن اســــــي 

ــيق القول إن األ ــلبة لما بات ُيعرف بالقوة الذكية، لذا فمن الضــــ ــاليت وأدوات ناعمة وصــــ ي  هدافعدة أســــ
ــينية ف  الصــــ

اتيجية وجيوســـياســـية وعســـكرية،    أهدافاقتصـــادية، بل هي تاســـع لاشـــمل   أهدافتحقيق  ا مقترـصــة عىل أفريقي اســـي 

و  ســـــياســـــًيا وصـــــفقات  ويمكن القول إن أدواتها الاقافية والعســـــكرية واإلعالمية و نك المســـــاعدة المالية الغير مـشــــر

ي حزمة واحدة لتحقيق معا
دلة التوازن الترامىلي والذي المشـاريــــع واالسـاامارات والتبادالت التجارية جميعها تدخل ف 

ان دبلوماســــــية االقتصــــــاد بالســــــياســــــة والعســــــكرة واألمن من داخل الصــــــير  إل منااق توســــــعها الحيوي، 
ي باقي 

  يقتضــــــ 

ي  هدافويمكن تناول بعض األ
اتيجية الصينية ف   (17ا كما يىلي :)أفريقياالسي 

ي أفريقيا و   •
كات الصــــينية عىل االســــاامار الدائم ف  تقديم المســــاعدات لها لتعزيز عملية الترامل تشــــجيع الـشـــر

 .االقتصادي

ي القضايا الصينية الخالفية استمرار كست دعم •
 .كحقوق اإلنسان وأزمة تايوان الدول األفريقية لتو يفها ف 
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ق   • ــــــر ـــــ ي دول الـشـــ
ي أفريقيـا مقـابـل تقليـل االعتمـاد عليـه ف 

ــــــمونـة ف  ـــــ ــادر إمـدادات نفطيـة دائمـة ومضــــ ــــ ـــــ تـأمير  مصــــ

عاتاألوسل والخليج ال ي بسبت ارتفاع الي    .عر  

كيير   • كاء أفريقيا التقليديير  أورو يير  وأمير  .فرض نفسها كبديل قادم لشر

ي أفريقيا •
 .تهمي  تايوان دبلوماسيا ف 

وع الحزام والطريق  • ي تطبيق مشر
 لخلق نظام دولي متعدد األقطاب عي  االستمرار ف 

 .سعي الصير 

ــــــــية    • ي قضــــ
ــــــــها كالعت متطور ف  ــــــــكرية خارج فرض نفســــ ي  ناء قواعدها العســــ

ــــــــع ف  ــــــــليح من خالل التوســــ الاســــ

 .الحدود

ل إعالن الصير  عن منتدى التعاون المشي   األ
َّ
ي لقد ما

ي أديس بابا أحد أهم أفريقيوتشييد مقر اتحاد   2000 فريى 
ا ف 

ـــير  برامل ااقاتها  ، ومهدت الطريق لدخول الصــــ ي تعزيز العالقة  ير  الطرفير 
ـــاهمت ف  ي ســــ

ـــادية  التحوالت الن  االقتصــــ

ي التوجه نحو العالم، ال سيما أن بكير  نجحت مرة أخرى بكست أفريقيوالعسكرية والسياسية لجعل  
ا حجر أساد ف 

ي مسـألة الحصـول عىل فريقيالدول األ
ا ف 
ً
ي عملية التو يف السـياسي داخل مجلس األمن، عىل غرار ما فعلته سـابق

ة ف 

ــــــية تايوان، و ات أفريقيدولية  49دعم   ـــــ ــــــد قضــــ ـــــ ام ة ضــــ ــــــتوى العالقة القائمة عىل االحي  ـــــ الطرفان يدركان أهمية ومســــ

كة بميااق التعاي  السليي والذي يخلو من أي نفس استعماري جديد 
 .المتبادل والتعاون والمنفعة المشي 

ي تأمير  مســتدام لمصــادر الطاقة والموارد أفريقيأصــبحت   
ا المصــدر األهم الحتياجات الصــير  االقتصــادية المتمالة ف 

ـــــــادي األول كون أن العـديـد من الـدول األا ـــــ يـك التجـاري واالقتصــــ ــر ــــ ـــــ ــــــير  الـشـــ ـــــ ة أبـدوا فريقيـ لطبيعيـة، وغـدت تنظر للصــــ

ـــية  ـــياســــ واة بمحددات ســــ ـــر ـــاعدات والمنح المالية غير المـشـــ ي أهمها ملف المســــ
ـــين  إعجا هم بالتجر ة والنموذج الصــــ

ي البالد عي  إنشاء مئا
ي تقليص فجوة الفقر ف 

ي ساهمت لحد كبير ف 
وعات عىل كافة مستويات السياسية والن  ت المشر

ي شـرلت أحد أهم أدوات القوة الناعمة الصـينية  نـشر 
واالقتصـادية والصـحية والتعليم والصـحة واإلعالم والاقافة الن 

ـــــــيود ي عن النماذج الغر ية   معاهد كونفوشــــ  كبديل إيجا  
ـــــــير  ي القارة وتكر س نموذج الصــــ

ـــــــينية ف  ـــــــر الاقافة الصــــ لنـشـــ

ي 
ي األور ية الن 

ي ف 
 ا عىل أنه شرل من أشرال االستعمار الجديد. أفريقيتنظر للسلو  الصين 

ي 
ة اســـــــتقراء ســـــــلوكيات الصـــــــير  ف  امها الفعىلي أفريقيوتبًعا لمســـــــير

ا ال يمكن الجزم بأن ما حققته قائم عىل أســـــــاد احي 

ي تنادي  ها إال أنها حققت من ورائها بعض األ
ــعارات الن  ــيادة الدول، فرغم كل الشــــ ــية بشــــــرل ا هدافلســــ ــياســــ لجيوســــ

ـــعيها تقديم نموذج عاليي جديد   ي منااق اخري من العالم  هدف ســــ
ـــعية ف  ـــاملة التوســــ اتيجيتها الشــــ ـــي  ـــق مع اســــ ماســــ

 كبديل عن النظام المتآكل الراهن. 

 

 الصعود السلمي للسياسة الصينية

ة    اهتمت الصــــير  لتحييد نفســــها واال تعاد عن الرـصـــاعات االقليمية والدولية عقت نهاية الحرب الباردة خاصــــة الفي 

ي 1999( وحرب يوغســـالفيا )1991-1990ما  ير  حرب الخليج الاانية )
(. وتوصـــلت الصـــير  فيما بعد إثر الحرب الن 

كا عىل أفغانســـتان ) تها أمير
َّ
،و هرت نظرية الصـــعود الســـليي  ( إل 2003( والعراق )2001شـــن مفهوم الصـــعود الســـليي

ــــام   ــــعــــ الــــ ي 
ف  س  ــــير  ـــــ ــــ ـــــ ــــلصــــ ــــانس  2003كلــــ ــيــــ ــ ــــجــــ ــيــــ ــ ــــغ  ــــ ــنــــ ــ كزيــــ ي 

ــــن  ــــيــــ ـــــ ــــ ـــــ الصــــ ــــير  ــبــــ ــ ــــخــــ والــــ ــــر  ــــكــــ ــــفــــ ــــمــــ الــــ ــــذا   آنــــ ــــا  ــــهــــ ــــاغــــ ـــــ ــــ ـــــ وصــــ  ، 

ي  
 العام للحزب الشـــــيواي الصـــــين 

ثم جرت إعادة اســـــتخدام للمصـــــطلح نفســـــه والمفهوم نفســـــه من قبل كل من األمير 

ي العام  كهو جينتاوس ونائبه رئيس الوزراء كوين جيابا
ا 2004وس، ف  ا رســــمي 

ً
س مكون ،  وأصــــبح مفهوم كالصــــعود الســــليي

ي لنواب الشـــــعت  
ــبات، لعل أ رزها دورة المجلس الوان  ي عدة مناســـ

ــة الصـــــير  الخارجية، وذلك ف  ــياســـ من مكونات ســـ

س إل عدة عناض رئيسية، هي  ح أن يتضمن مفهوم كالصعود السليي
ي ،حيث اقي 

 (18):الصين 
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 السـالم العاليي من خالل أن تسـتفيد الصـير  من  
ي مقابل أن تسـاعد هي عىل تحصـير 

السـالم العاليي لتعزيز التنمية، ف 

ــــــتقل المبذول من قبلها ـــــ ــــــير  الذاتية فقل وعىل الجهد الكبير والمســــ ـــــ  .ما تحققه من تنمية، االعتماد عىل قدرات الصــــ

ــة االنفتاح والقواعد الفاعلة للتجارة الدولية والتبادل ــ ــياســــ ــ ي ســــ
ــتمرار ف  ــ ــمان لتحقيق هذا الهدف واالســــ ــ  .التجاري كضــــ

 متعددة وسـنير  عديدة أثناء  
ي
س سـيتطلت أجياك  االعتبار أن تحقيق هذا المفهوم كالصـعود السـليي

وكذلك األخذ بعير 

ــــــعي لتحقيق هــذا الهــدف، لن يتم الوقوف بطريق أيــة دولــة أو تعريض أيــة دولــة أخرى للخطر كمــا لن ينجز عىل  ـــــ الســــ

 .حساب أية أمة

ي أمس الحاجة إل عندما تم
س كانت الصـــــير  ف  عاًما عىل األقل أي حن  العام   45ت صـــــياغة مفهوم كالصـــــعود الســـــليي

ــيــــع للقوة  2050 ــ ، لكن االنتقال الـشـــ ي النظام الدولي
ى ف  ــعود إل أن تكون دولة كي  ــ من الغرب  (Power Shift) للصــــ

ــــية أدى إل ح ـــــ ــــنوات القليلة الماضــــ ـــــ ي الســــ
وة والنفوذ ف  ي الير

ق ف  ــــر ـــــ رق غيــــع للمراحل بما بدأ يؤثر عىل معادلة  إل الـشـــ

س، والسيما فيما يتعلق بـــــ:   كالصعود السليي

ا: فقد شهدت الواليات المتحدة منذ هجمات  
ً
ة أ ي  مما كان متوقًعا أيض كية  وتير ي انحدار القوة األمير

 11الاسارع ف 

، وقد كان 2001سالتمي   ي قوتها عىل الصعيد العاليي
ا ف  من الواضح مع نهاية عهد  وش اال ن وعام ومن  ، تراجًعا كبير

مرورا بحروب أفغانستان وسوريا وصوال الي والية الرئيس دونالد ترامت وتوجهاته    2008( ونهاية العام  2003العراق )

التبت   ي 
ف  االنسان  حقوق  قضايا  واثارة  الصينية  كات  الشر عىل  العقو ات  وفرض  الصينية  السياسات  العدائية ضد 

فت حرب العراق وحدها الواليات المتحدة أ ير   وتحريك ملف 
َّ
تايوان، ونايجة للخسائر العسكرية والمالية؛ حيث كل

ي مأزق جائحة كوفيد  3من  
ي اثرت بشرل كبير عىل االقتصاد العاليي كرل وما تبى     19-تريليونات دوالر، ووقعت ف 

الن 

ي السياق ذاته بدأ الاسار 
. وف  كي ة أغع مما كان متوقًعا؛ مما  من قوة وسمعة لالقتصاد األمير ي  وتير

ي الصعود الصين 
ع ف 

( الدولي  الصعيد  عىل  صدمة  إل  يؤدي  قد  وأنه  ا  تدريجي  ليس  التحول  بأن  انطباًعا   (. 19خلق 

 

ي وحفظ السالم  
 التعاون األمن 

ي  
ة األمم المتحدة، ا من حيث األعداد الموفدة لقوة حفظ السالم تحت رعايأفريقيتعتي  الصير  اليوم الدولة األول ف 

ـــكرية دائمة   ـــــ ي بالطبع وجود قواعد عســــ
ي مجلس األمن، وهذا ال يعن 

ـــاء ا خرين الدائمير  ف  ـــــ مختلفة بذلك عن األعضــــ

ي أل
ي ســـــــت دول  فريقيللصـــــــير  ف 

ي لها قواعد عســـــــكرية رئيســـــــة ف 
 الن 
ي
ة، وال أفريقيا، كما هي الحال بالنســـــــبة لفرنســـــــا مات

ــين ورة أاماًعا عســــكرية صــ ــ  ي يجســــد ذلك بالرـصـ
ي أفريقيية ف 

ي ترغت أن تظهر  ها ف 
ا، أفريقيا، هذا ما يدعم الصــــورة الن 

ــــرلة دارفور   ي مشــــ
 
 كما هي الحال ف

ــــير  ــــة القرارات الدولية فيما يخص حلفاء الصــــ ي معارضــــ
 
ــــتعملت حق الفيتو ف كما اســــ

ي المخزون النفطي والصـــــــادرات النفطية للســـــــودان، عارضـــــــت بكير  الجهود ا
لدولية الســـــــودانية، فبحرم مصـــــــلحتها ف 

ـــادرات النفل األ ق األفريقيلفرض حظر عىل صــــ ـــر ي الـشـــ
ـــير  ف  ـــودان الحليف األهم للصــــ ي ة، و اعتبار أن الســــ

كانت   فريى 

ي قوات أممية. 
ي بلغت ثالثة آالف جندي ف 

 للقوات الصينية لحفظ السالم الن 
ي
 األ ير استقباك

ـــحراء األ ـــايا األمن إل دول جنوب الصــــ ي قضــــ
ـــير  ف  ـــاركة الصــــ ـــالم، ة فريقيامتدت مشــــ ي عمليات حفظ الســــ

ـــاركة ف  للمشــــ

ي 
ــر الجنود، ف  ي عمليات نـشــــ

، وفريق   175، تم إرســـــــال قرابة 2003و رامج التبادل ف  ي ا من جي  التحرير الشـــــــعن 
جندي 

ف من 
َّ
ي مؤل ي مهمة لحفظ الســـــالم مجهزين بحوالي  42ان 

ا إل جمهورية الكونغو الديمقرااية ف  ــً عر ة  200شـــــخصـــ

يا، وكانت هذد أ ي  عملية تشـــار  فيها الصـــير  تحت لواء األمم المتحدة منذ   عســـكرية وشـــاحنات نقل المياد إل ليبير

ــلـــت   ــــ ـــــ ة من    800أن أرســــ ي الفي 
ــا ف  ــــــكري إل كمبوديـ ـــــ ــاون 1994إل    1992مهنـــدد عســــ ــة التعـ ــأ يـــد تقويـ ــادت تـ ، وأعـ

يا والسودان.) يا ونيجير  (20العسكري و رامج تبادل البعاات مع إثيو يا وليبير
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ي منتصــف ســنة 
ي 2011ف 

تها الصــير  ف  ي نشــر
اية و  1550ا إل أفريقي، وصــل عدد قوات حفظ الســالم الن    42فرقة غر

ي 
ــــــودان المنطقة الاانية ف  ــــــبح جنوب الســــ ة أصــــ ا. وخالل نفس الفي  ــــــكري  ا عســــ ً ا من حيث عدد قوات حفظ  أفريقيخبير

، وتراجعت الكونغو الديمقرااية للمرتبة الا  الاة بعد أن كانت تحتل المرتبة الاانية. السالم التابعة للصير 

 

ي 
ي األ-مستقبل التعاون الصين 

 : فريقر

و ، عىل الرغم من االنتقادات الدولية الموجهة  ــر ــاامار غير المـشـ ــاعدات التنموية واالســ ــة المســ ــياســ تنتهج الصــــير  ســ

ي المقابل، تايح األســــــواق األ
اتيجية ف  ي فريقيلتلك االســــــي 

ــينية ف  كات الصــــ ــر ة للـشـــ ا كبير
ــً الوقت الذي تســــــهم فيه   ة فرصــــ

ي 
ي القارة بخاصـة أنه ليس هنا  أية مصـالح أجنالية حيوية أفريقياألنشـطة الصـينية ف 

ي إنعاش النشـا  االقتصـادي ف 
ا ف 

ي الوقت الراهن. 
 أخرى ف 

ي ممارســة دبلوماســية ناعمة وســياســة   
ة للصــير  ف  شــرلت عناض االقتصــاد واألمن والاقافة والســياســة ، نجاحات كبير

ي خارجية م
ي ف 
ي حجم االســــــاامار الصــــــين 

كة، فالقفزة النوعية ف  ام والمصــــــالح المشــــــي  نة قائمة االحي  ا، وتعا م  أفريقيي  

ي 
ي ا، والتنســـــــيق األأفريقيقوات حفظ الســـــــالم الصـــــــينية ف 

ة عرقلت -فريى  ي قضـــــــايا الترامل واألمن تزايد  وتير
ي ف 
الصـــــــين 

ـــــــية ا ـــــــياســــ ـــــــواء ويبدو أن ســــ ي عىل الســــ كي واألورو   ـــــــير  قد اوقت القوى الدولية التحر  األمير ـــــــليي للصــــ ـــــــعود الســــ لصــــ

ي عىل 
ا بعد صـــعود راديرالي بشـــرل ماســـارع، وهو مما أتاح الفرصـــة لهيمنة  وتنا ي النفوذ الصـــين 

المنافســـة لها ســـياســـي 

 ة. أفريقي

ي 
ي ف 
ــين  ــــ ـــــ كيـة من تزايـد التمـدد الصــــ ــــــاب دول اور ـا التقليـدية  أفريقيـ  هرت بعض المخـاوف األورو يـة واألمير ـــــ ا عىل حســــ

ق وغرب  ي منااق غر
ـــــــة ف  ـــــــتعماري خاصــــ ي االســــ

ا، حيث تالنت مرا ز بحاية واكاديمية رؤية متراملة أفريقيذات الماض 

كيير  واأل ي وحث صـانعي السـياسـات األمير فها انسـحا هم السـتعادة النفوذ الغر  
َّ
ي خل

ورة سـد الفراغات الن  ورو يير  برـص 

ــــــمال   ـــــ ا -ا أفريقيمن شــــ
ً
ــــــع إل تطويروتعميق عالقاتهاس أ ير مع دول القارة     تحديد ـــــ  وهي تســــ

ــــــير  ـــــ ــتمسد الصــــ ــــ ـــــ الذي ســــ

 ة. فريقياأل

، فــــــإن نمو حجم التبــــــادل التجــــــاري  ير    تعتي  التجــــــارة ات تطور ومتــــــانــــــة العالقــــــة  ير  أي ارفير  دوليير   أهم مؤغر

ي واأل
ــين  ، الصـــ ي الجانبير 

ــينيةفريى  ي شـــــهدتها العالقات الصـــ
ة الن  ــاهد عىل الدفعة الكبير وصـــــل  ة، فقدفريقياأل-، خير شـــ

ي عــام 200حجم التبــادل التجــاري  ينهمــا  
كي ف  ــينيــة، منهــا 2018مليــار دوالر أمير ــــ ـــــ ـــاءات الجمــار  الصــــ ــــ ـــــ ا إلحصــــ

ً
، وفقــ

كي مقابل صـــــادرات 85ا قيمتها حوالي  أفريقيصـــــادرات صـــــينية إل  ة إل الصـــــير  قيمتها أ ير من أفريقيمليار دوالر أمير

، مع تراجع الفائض ا  75 كي  (21.)2017تقريًبا مقارنة مع عام  %45لتجاري للصير   نسبة مليار دوالر أمير

ي قمة بكير  
ي   2018تأ  

ــين  ي األ-لمنتدى التعاون الصـ
ي فريى 

ــة ف  ، وخاصـ أت لتعاون أوســـع  ير  الجانبير  ، بعد تطورات هيَّ

ي تابناها الصير  وشاركت فيها دول  
ي أعقاب قمة دول ك أفريقي ل مبادرة كالحزام والطريقس الن 

ريكسس  ة عديدة، وف 

ي جنوب  
ي أفريقيف 

ي ُعقدت تحت عنوان ) ريكس ف 
ــم  أفريقيا الن  ي النمو الشـــامل وتقاسـ

ا( التعاون من أجل المشـــاركة ف 

ي الاورة الصناعية الرابعةس. 
 الرخاء ف 

ي 
غ لمنتدى التعاون الصين  ي قمة جوهانسي 

ي األ-ف 
ي جير   ينغ، أن بالدد و  ، أعلن2015  فريى 

، سر ي
ا  أفريقيالرئيس الصين 

ي التعاون المر ــح للطرفير  رفعتا 
اتيجية شــــــاملة، وفتح مرحلة جديدة ف  ا ة تعاون اســــــي  العالقات الانائية  ينهما إل غر

كة.  ، وتخصـــــيص والتنمية المشـــــي  ى لتعزيز التعاون المر ــح للطرفير  كي 60 وأعلن عن عـشــــر خطل كي  مليار دوالر أمير

ي 
ــــع إلقامة عالقاتأفريقيللتنمية ف  ا أن بالدد تســــ

ً
ي  اأفريقي مع دول ا، مؤكد

ي قد أعلن ف 
ــــاواة. وكان سر تقوم عىل المســــ

ي اجتماعات الجمعية العامة لسمم المتحدة، عن تأســـيس صـــندوق لدعم تعاون الجنوب2015ســـالتمي  
الجنوب  -، ف 
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ي تنفيـذ أجنـدة التنميـة لمـا بعـد    2وتوفير 
كي للمرحلـة األول لـدعم الـدول النـاميـة ف  ــلـة 2015مليـار دوالر أمير ــــ ـــــ ، ومواصــــ

ي ا
ا لتبلغ قيمة اساامارات الصير  اثن  ي الدول األقل نمو 

كي بحلول عام الساامار ف   مليار دوالر أمير
 (22. )2030عشر

ي نهاية عام 
ــــــادي األول أل2018ف  ـــــ يك االقتصــــ ــــــر ـــــ ــــــير  الـشـــ ـــــ ي المرتبة فريقي، كانت الصــــ

كا ف  ي المرتبة الاانية وأمير
ا والهند ف 

ي المرتبة الســاب
ة تضــاعفت تجارة  الاالاة ) ينما كانت فرنســا ف  ا أ ير من ثالثة أضــعاف مع أفريقيعة( وخالل نفس الفي 

ــبة بلغت   ي  نســ ــيا كما نمت التجارة مع االتحاد األورو    من أر عة أضــــعاف مع روســ
ــاعفت أ ير ــيا، وتضــ تركيا وإندونيســ

ي 41%
ي المباغر ف   مصــــادر االســــاامار األجنن 

َ كا و ريطانيا وفرنســــا أ ي   من أمير
ٌ
كات كات أفريقي. وال تزال غر ا، ولكن الـشـــر

كات المملوكة للدولة تحاول االلتحاق بالركت، فبعد أن تجاهلت القوى الغر ية  ـــر ـــــ ي ذلك الـشـــ
ـــينية، بما ف  ـــــ ا أفريقيالصــــ

يطانيا، و عد الحرب الباردة )فرنســــا( باســــااناء  ين بالنســــبة لي  ي ســــاينات القرن العـشـــر
ا، بعد إنهاء االســــتعمار ف  تدريجي 

ي لم يكن لديها أية ســــياســــة    القضــــايا األمنية خاصــــة
ة تاناســــت أفريقيبمنطقة الســــاحل، إضــــافة للواليات المتحدة الن 

 (23مع خطا ها استغلت الصير  ذلك الفراغ، الذي تزامن مع إقالع اقتصادها وتزايد احتياجاتها من المواد األولية. 

ي يمكن أن توفرها القارة األ
ل الفرا الن 

 
ــــــــر ــــــــتقبل والموارد الطبيعية الحيوية فريقيعلية من المتوقع أن تشــــ ي المســــ

ة ف 

ا نحو 
ً
ا أو ترالبا جديد ا عالمي 

ً
د(، رهان ي قطاع التكنولوجيا )مال الكو الت وغير

ــة ف  ــية خاصـــ ــاســـ ية األســـ ــر ــتقبل البـشــ لمســـ

 موارد القارة. 

ي الق
اكات ف  ــــر ــــالح والـشـــ ــــعي وراء الكاير من المصــــ ــــبحت تســــ ــــة أصــــ ارة؛ إذ إن  هرت العديد من مطامع القوى المتنافســــ

ي فريقيوصـول قوى ناشـئة مال الصـير  سـيمنح البلدان األ
و  الن   أ ي  للمناورة فيما يتصـل بالـشر

ي
ي المسـتقبل مجاك

ة ف 

ي تهيمن 
ــادي والتنمية واألمم المتحدة الن  ي ومنظمة التعاون االقتصــــ ــندوق النقد الدولي واالتحاد األورو   ــها صــــ يفرضــــ

. ومن  ــي ــ ــــرل رئيكــــ ــــية  عليها القوى الغر ية بشــــ ــــياســــ ــــتويات الســــ ــــَت عىل المســــ  أنســــ
ي
ــــبحت تقدم بديت ــــح أنها أصــــ الواضــــ

ــتعمارية   ــ ــة قوية مع القوى االســــ ــ ي منافســــ
ــها ا ن ف  ــ ــــير  تجد نفســــ ــادية والتجارية واالجتماعية والاقافية والصــــ ــ واالقتصــــ

ها، غير أن العدي ازيل واليابان وغير ــئة أخرى، مال الهند وتركيا والي  ـــــ ا مع قوى ناشــــ
ً

ــ ـــــ ــابقة، ولكن أيضــــ ـــــ د من القادة  الســــ

ــات الدولية وما ير  التنمية  ــســـ األفارقة أصـــــبحوا ما ير  الضـــــغو  الغر ية الممســـــكة بملف القروض والمنح من المؤســـ

ي القارة. 
ي الماسارع ف 

 والنهوض الصين 

 الخاتمة: 

شــــــملت الدراســــــة تأثير مجاالت االقتصــــــاد والتجارة  والتمية الصــــــينية عىل مواقف الســــــياســــــة الخارجية الصــــــينية مع 

ـــــويت عىل القرارات المتعلقة ريقيأف ـــــااناء التصــــ ـــــويت الجمعية العامة لسمم المتحدة، وأنه باســــ ا من خالل أنما  تصــــ

ــــطفاف الدول األ ــــير  إل اصــــ ي الجمعية العامة لسمم المتحدة، تؤدي زيادة التجارة مع الصــــ
ــــان ف  ة فريقيبحقوق اإلنســــ

ــة الخـا ــــ ـــــ ــيـاســــ ــــ ـــــ ي مواقف الســــ
ي األمم المتحـدة لتجنـت االعتمـاد المفر  عىل أ ير مع اور ـا و الواليـات المتحـدة ف 

رجيـة ف 

ب الدول األ ي تزيد من اعتمادها التجاري عىل الصـير  من موقف فريقيالصـير  وتعظيم الموارد واالسـتقاللية، تقي 
ة الن 

 السياسة الخارجية لدول الغرب بشرل عام. 

ي 
ة والســياســية، ومن الواضــح أن األمر يتعلق ا يعكس أولوياتها من الناحية االقتصــاديأفريقيالحضــور النشــل للصــير  ف 

ا تأمير  المواد األولية  ا وخارجي  ، ويتطلت هذا التطور داخلي   بضــــمان التفوق التجاري والتنمية االقتصــــادية للصــــير 
ي
أوك

اتيجية، رغم أن القارة األ ، إال أنها تلع فريقياالســـي  ة بالنســـبة ألجندة الســـياســـة الخارجية للصـــير  ت  ة ذات أهمية صـــغير

ــــــع  ـــــ اتيجيـــة األوســــ ــــــي  ـــــ ــــــير  االســــ ـــــ ى،والـــذي ينبن  عليـــه اموحـــات الصــــ اتيجيتهـــا الكي 
ــــــي  ـــــ ي اســــ

 كبير ف 
 
ا إل حـــد ــً دوًرا داعمـ

، فإن   ا.و التالي
ً
ا عىل أفريقينطاق ا وتكر س ودعم قوتها سـياسـي  ا  ير  الوسـائل األسـاسـية الزدهار وريادة الصـير  اقتصـادي 
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. علية فإن الصـــــ  ي الصـــــعيدين، االقلييي والعاليي
ة ومتدرجة، ويمكن اعتبار انخرااها ف  اتيجية غير مباغر

ير  تنهج اســـــي 

ا لتعبيد الطريق  هدف  فريقيالقارة األ
ً

ــ ـــــ ايدة، بل أيضــــ ة والمي   ــادية المباغر ـــــ ــتجابة لحاجياتها االقتصــــ ـــــ ة ليس فقل االســــ

ا وجيو  ا تجاري 
ً
ا ونفوذ ا وسياسي  ا اقتصادي 

ً
ا. الوصول غيًعا إل قمة السياسة الدولية، وزن اتيجي   سي 
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