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الدور الصيين يف األنظمة السياسية لدول إفريقيا غرب الصحراء

  تسعى الصي إىل تقوية عالقتها بدول إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق سياسة واقعية 
إلجناز طموحها يف التسلُّط وأتسيس نظام عاملي سلمي ابعث على النمو واالستقرار االقتصادي، 
إذ بدأت منذ منتصف اخلمسينيات، وإىل اآلن وبصورة تصاعدية؛ تنسجم مع تطلعاهتا إزاء ذلك. 
نظامها  يف  واملؤثِّر  إلفريقيا،  الثالث  التجاري  الشريك  أصبحت  الصي  أنَّ  إىل  التقديرات  وتشري 
تلك  الضوء على  الورقة تسليط  يلزم هذه  ما  املتحدة األمريكية وفرنسا،  الوالايت  بعد  السياسي 
العالقات ضمن حمورين، سريكِّز احملور األول على الدور الصيين يف احلقبة الباردة، فيما سريكِّز اآلخر 

على أدوات السياسة الصينية جتاه غرب إفريقيا بعد احلرب الباردة:
أواًل: الدور الصيين يف حقبة احلرب الباردة

   يُعدُّ مؤمتر )ابندونج1∗( عام 1955 بدايًة حقيقيًة إلدراك الصي أمهية الدول اإلفريقية 
ودول العامل الثالث، وميكن إرجاع االهتمام الصيين إبفريقيا يف تلك املرحلة إىل االعتقاد أبنَّ منظومة 
دول العامل الثالث وإفريقيا هي األقدر على حتقيق األهداف السياسية واأليديولوجية للصي، والسعي 
لكسب الدعم والتأييد الدوليي هلا وحلكومتها، وتتمثَّل أهم املبادئ والسياسات اليت حكمت تلك 

الفرتة فيما أييت)2(:
مساندة الصي للكفاح الثوري اإلفريقي؛ لتدمري بنية اهليمنة االستعمارية، والتخلُّص من بقااي .  

النفوذ االستعماري.
االعرتاف ابلدول املستقلة حديثاً، وتقدمي الدعم حلركات التحرُّر الوطين..  

وكانت السياسة الصينية راميًة -عن طريق ذلك- إىل التصدِّي للنفوذ السوفييت عقب اخلالف 

1.∗ حضرته وفود 29 دولة إفريقية وآسيوية، واستمر لستة أايم، وكان النواَة األوىل لنشأة حركة عدم االحنياز.
2. محدي عبدالرمحن حسن، العالقات الصينية اإلفريقية: شراكة أم هيمنة، كراسات إسرتاتيجية، مؤسسة األهرام، القاهرة، السنة 

17، العدد 172، فباير 2007، ص7.

الدور الصيني في األنظمة السياسية لدول
 إفريقيا غرب الصحراء

د. علي حسين الزبيديّ  *

*  ابحث.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
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املاركسية- النظرية  تفسري  حول  الستينيات  منذ  وبكي  موسكو  بي  نشب  الذي  األيديولوجي 
اللينينية، واهتام الصي لالحتاد السوفييت السابق أبنَّه احنرف عن هذه النظرية، وخصوصاً فيما يتعلَّق 
ابملوقف من حركات التحرر الوطين والثورة يف البالد اإلفريقية ودول العامل الثالث، وهلذا يذهب بعض 
البلدين،  للصراع األيديولوجي بي  مباشراً  انعكاساً  إفريقيا  الصينية يف  السياسة  الدارسي إىل عد 
ومتحورت على ضوء ذلك معادة الصي للسوفيت، والتصدِّي ألي حترُّك سوفييت يف إفريقيا، وهو 
ما دفع الصي إىل أتييد أي حركة إفريقية؛ لتغيري األنظمة القائمة طاملا أنَّ موسكو ال تؤيدها بغض 
النظر عن املنطلق الفكري واالنتماء السياسي هلذا البلد أو تلك احلركة)3(. وميكن إمجال أهم أهداف 

التواصل الصيين مع إفريقيا بـ)4(:
أتمي االعرتاف الدويل ابلصي، ففي الفرتة من يناير 1970 إىل ديسمب 1972 أقامت .  

الصي عالقات دبلوماسية مع )11( دولة إفريقية إضافية، وأعادت العالقات مع أربع دول أخرى، 
وبنهاية عام 1975 اعرتفت بــــ)47( دولة إفريقية من أصل )48( دولة جبمهورية الصي الشعبية.

سعِت الصي خللق نظام دويل جديد متعدد األقطاب ميكن أن نستكشف هذا عن طريق .  
منتدى التعاون الصيين-اإلفريقي، وحتليل وثيقة أديس أاباب الذي قدَّم خطة عملية للعالقات مع 
القارة وخلصت للقرار إىل: »أتييد الصي ملوقف إفريقيا حول التعددية يف اجملتمع الدويل والعمل 
الصي يف  فيما واصلت  تنموية خمتلفة«،  اناطاً  ينتهج  متعدِّد حضاري  عامل  للحفاظ على  معه؛ 
تقدمي املساعدات يف الفرتة )1970 - 1977(، إذ بلغت قيمة تلك املساعدات حنو )1.9( 
مليار دوالر أمريكي استفادت منه )29( دولة من ضمنها دول غرب إفريقيا، كذلك مشلت برامج 
املساعدة الصينية إلفريقيا بناء املستشفيات والطرق واملباين واملصانع احلكومية واملالعب الرايضية)5(.

حدث حتوُّل -يف الفرتة )1969 - 1982(- يف العالقات الصينية-اإلفريقية، إذ أضحى 
واضحاً بعد زايرة رئيس الوزراء الصيين إلفريقيا عام 1982 أنَّ الصي تتبنَّ منهج الدبلوماسية يف 
مصلحة االقتصاد عوضاَ عن املنهج السابق، وهو االقتصاد يف خدمة الدبلوماسية، وهو ما يعين 
أبنَّ الصي ابتت حريصة على حتقيق املصلحة املشرتكة للجانبي الصيين-اإلفريقي حتت شعار حتقق 
التنمية معاً، وقد اتسمت هذه املرحلة اجلديدة بتنوع جماالت التعاون الصيين اإلفريقي وتعدُّدها؛ 

3. أمحد إبراهيم حممود، احلرب األهلية يف إفريقيا، مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، القاهرة، 2001، ص189.
4. شريف عبداحلكيم، حتدايت السياسة اخلارجية الصينية جتاه منطقة القرن اإلفريقي بعد احلرب الباردة، رسالة ماجستري، جامعة 

حممد بوضياف، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، 2018، ص51.
5. محدي عبدالرمحن، العالقات الصينية- اإلفريقية، شراكة أم هيمنة، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص9.
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العسكرية)6(. ومع  الثقايف والتعليمي وتبادل اخلبات  االقتصاد والصحة والتبادل  لتشمل جماالت 
العائق اجلغرايف؛ إال أن الصي ساعيٌة لتحقيق االنضمام إىل اجملتمع الدويل، والقيام بدور مؤثر فيه 
استناداً إىل حجمها احلقيقي، ونشر االجتاه األيديولوجي الذي تتبنَّاه الصي الشعبية يف أكب عدد 

من دول العامل يف إطار السياسة العاملية اليت انتهجتها القيادة الصينية حينذاك)7(.
الصينية عدَّت الصي أنَّ  السياسة اخلارجية  الركائز األساسية أليديولوجية  من    وانطالقاً 
دول العامل الثالث وإفريقيا ما هي إال قوة كبى يف العالقات الدولية، وإبمكان الصي استخدامها 

ملصلحتها يف إطار صراعها مع الغرب.
احملور الثاين: أدوات السياسة الصينية جتاه غرب إفريقيا بعد احلرب الباردة 

   قدَّمِت الصي -بنهاية احلرب الباردة- مساعدات اقتصادية مشلت دواًل عديدة يف غرب 
إفريقيا، مع إعادة رفع شعارها بعدم التدخُّل يف الشؤون الداخلية للدول؛ لتدعيم ركائز النظام العاملي 
انتقلت مبوجبه من  الغرب اإلفريقي دشَّنِت الصي عهداً جديداً  اجلديد، ويف ملف عالقاهتا مع 
الدعم القوي لالجتاهات األيديولوجية إىل منهج براغمايت يُعِطي األولوية للتجارة واالستثمار طيلة 
تسعينيات القرن العشرين، ومع توسُّع االقتصاد الصيين مبعدل سنوي انعكس على ازدايد الطلب 
الوفاء ابلطلب  للموارد من  اإلنتاج احمللي  للموارد مقابل عدم قدرة  املتزايدة  الطاقة واحلاجة  على 
املتزايد عليها، فكان ال مفر من توجيه األنظار إىل اخلارج للبحث عن مصادر بديلة)8(. وهذا ما 

جعل من النظام السياسي لدول الغرب اإلفريقي مرهون للضغوط واإلمالءات اخلارجية.
سنتطرَّق إىل األدوات الصينية املتبعة جتاه األنظمة السياسية لدول الغرب اإلفريقي يف ضوء 

تلك التطورات:
األداة الثقافية والسياسية:.  

امتازت العالقات الصينية-اإلفريقية ابلِقَدم، فدعم الصي حلركات التحرر اإلفريقية ولدول 

6. محدي عبدالرمحن، إفريقيا وحتوالت النظام الدويل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 2017، ص114.
7. طارق عادل الشيخ، الصي وإفريقيا والتطلع اىل القرن احلادي والعشرين، جملة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، القاهرة، أكتوبر 

1999، ص196.
8. دعاء عويضة، بي امريكا والصي وفرنسا... من سريبح حرب النفوذ إبفريقيا، مدوانت اجلزيرة، متاح على الرابط:

.https://blogs.aljazeera.net/blogs 
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غرب إفريقيا بدأت يف مخسينيات القرن العشرين، واليت تُعدُّ الركيزة األساسية اليت انطلقت منها هذه 
العالقات، وكانت الصي فيها تركِّز على األيديولوجية االشرتاكية يف عالقتها مع الدول اإلفريقية)9(، 
ويف أعقاب احلرب الباردة تطورت االهتمامات الصينية إىل مساٍع ذات صيغة براغماتية كالتجارة 
واالستثمار والطاقة، وأخذِت الصي -يف السنوات األخرية- تنظر إىل القارة اإلفريقية بعدِّها منطقة 

ذات أمهية اقتصادية وإسرتاتيجية كبرية)10(.
دشَّنت زايرة الرئيس الصيين إىل دول الغرب اإلفريقي عام 1996 عهداً جديداً للتفاعالت 
االقتصادية؛ تتناسب واحلقبة اجلديدة للصداقة الصينية-اإلفريقية، وقال »تقامسنا ماضياً ال ينسى 
واليوم نعيش حاضراً مشرفاً، وتلك الصداقة ستزدهر بفضل حكمة الشعبي«)11(. ومتثَّلِت التوجهات 

السياسية الصينية جتاه إفريقيا يف)12(:
اخرتاق إفريقيا عن طريق عقد املؤمترات واملنتدايت واحملافل الدولية الرمسية وتكثيف الزايرات  .أ

الرمسية على خمتلف املستوايت.
إىل  .أ  2002 عام  التجاري يف  التبادل  نسبة  بلغ  إذ  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تعزيز 

مليون   )135( إىل   2003 لعام  الصينية  االستثمارات  دوالر، ووصل حجم  مليار   )12.29(
َست )117( شركة صينية يف إفريقيا يف الفرتة ما بي 2003-2005. دوالر، كما ُأسِّ

تقدمي الدعم السياسي للدول اإلفريقية واملشاركة يف عملية حفظ السالم يف إفريقيا ضمن  .أ
إطار هيئة األمم املتحدة.

كذلك حافظ احلزب الشيوعي الصيين على التواصل مع معظم األحزاب اإلفريقية احلاكمة؛ 

9. احلسن احلسناوي، إسرتاتيجية الوجود الصيين يف إفريقيا: الديناميات واالنعكاسات، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 466، 
.https://caus.org.lb/ar :متاح على الرابط

الدويل  الشريازي  اإلمام  معهد  واشنطن،  ملصاحل  هتديد كبري  إفريقيا...  يف  الصيين  النفوذ  شي،  هاي  وجي  بروكس،  بيرت   .10
.www.siironline.org :للدراسات، واشنطن، متاح على الرابط

11. Olivier mababia, La Chine en afrique, paris, ellipses, 2012, p.23.
12. شريف عبداحلكيم، حتدايت السياسة اخلارجية الصينية جتاه منطقة القرن األفريقي بعد احلرب الباردة، رسالة ماجستري، جامعة 

حممد بوضياف، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، 2018، ص48-49.
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بصرف النظر عن توجهاهتا األيديولوجية، انطالقاً من برغماتية للصي)13(. وهذا ما أعطى للنفوذ 
الصيين آفاقاً جديدًة للتعاون، وانعكس ذلك على توسيع نفوذها السياسي يف القارة اإلفريقية، وهو 
إفريقيا إىل حلول ملشكالهتا  الرئيس )زميي( عام 1999 قائاًل: »إنَّنا حنبِّذ أن تتوصل  ما أكَّده 
ونزاعاهتا عن طريق املفاوضات السلمية، وتدعم احلكومة الصينية تدعم جهود الدول اإلفريقية بشأن 
استكشاف النظام السياسي واختيارها، وأسلوب التنمية الذي يتالَءم مع ظروفها الوطنية«. ومل ترتدَّد 
املعارضة السياسية يف بعض الدول اإلفريقية يف استخدام سياسة الوجود الصيين كأداة للمناورة؛ 
الوثيقة مع  لكسب الدعم الشعيب، ومن َثَّ الوصول إىل السلطة السياسية مستغلة عالقة الصي 

األنظمة احلاكمة يف إفريقيا)14(.
القادة  زايرات  توالت  القارة  بذه  الصيين  واالستثماري  التجاري  احلضور  توسع  ظل  ويف 
الصيين )هو  الرئيس  النصف األول من عام 2006 زار كل من  للدول اإلفريقية ففي  الصينيي 
جي اتو( دول غرب إفريقيا ووسطها، وُعِقَدت فيها اتفاقيات عديدة مع دوهلا لتأسيس نط جديد 
من الشراكة اإلسرتاتيجية بي الصي وإفريقيا وتعزيز الروابط الثنائية)15(. بدأِت الصي تناور على 
اهلوة املتزايدة بي إفريقيا وأمريكا، وحتاول اقتناص الفرص اليت تتاح هلا من تصدع عالقات إفريقيا 
وأمريكا، وأعلن الرئيس الصيين )بينغ( -يف عام 2013- مبادرة »احلزام والطريق«، وتضمن إنفاق 
الصي مليارات الدوالرات عب استثمارات يف البن التحتية على طول طريق احلرير الذي يربطها 
ابلقارة األوروبية مروراً آبسيا والشرق األوسط، وميكن إمجااًل بيان االهتمام الصيني إبفريقيا والقبول 

اإلفريقي فيما أييت)16(:
الدور البارز للصي يف دعم حركات التحرر يف إفريقيا مادايً وعسكرايً، ومسامهتها يف تعزيز .  

استقالل كثري من هذه الدول دبلوماسياً بعد حصوهلا على االستقالل.

13. زرقة جهيدة، حمددات السياسة اخلارجية الصينية جتاه إفريقيا ما بي 2017-2000، رسالة ماجستري، جامعة زاين عاشور 
ابجللفة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2018، ص19.

14. طارق عادل الشيخ، الصي وإفريقيا والتطلع إىل القرن احلادي والعشرين، جملة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، القاهرة، 
العدد 138، أكتوبر 1999، ص199.

15. الرئيس الصيين يبدأ جولة إفريقية، 24/4/2006، يب يب سي، متاح على الرابط:
www.news.bbc.co.uk/arabic/news 

16. حكمات عبدالرمحن، إسرتاتيجية الوجود الصيين يف إفريقيا، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص81-76. وينظر: سيدي ولد عبداملالك، 
زايرة الرئيس الصيين إلفريقيا... احملطات والرسائل، اجلزيرة، 11/8/2018، متاح على الرابط اآليت:

.www.aljazeera.net/knowledgegate /opinions/2018/8/11 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate
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ابملظاهر .   ومساعداهتا  االقتصادي  تعاوهنا  ربط  وعدم  اإلفريقية،  الدول  خصوصية  احرتام 
السياسية كاحرتام حقوق اإلنسان، وترسيخ املمارسة الدميقراطية واحلكم الرشيد.

الدور البارز للصي يف جملس األمن يف وجه العقوابت االقتصادية والدبلوماسية اليت تفرض .  
على دول إفريقية كما فعلت يف السنوات األخرية مع السودان وزميبابوي فقد عزَّز هذا املوقف دور 

الدبلوماسية الصينية، وجعلها تكسب ثقة احلكومات اإلفريقية.
السالم .   قوات حفظ  بعض  إفريقيا مبشاركتها يف  واالستقرار يف  األمن  الصي حلفظ  سعي 

ا هتتم إبفريقيا يف )السراء والضراء(، وأنَّ دافع  الدولية، إذ تريد الصي توجيه رسائل لألفارقة أبهنَّ
اهتمامها با ليس اقتصادايً نفعياً فحسب.

  أمَّا على اجلانب الثقايف فقد أكَّدِت الصي أمهية األدوات الثقافية والعلمية والتكنولوجية؛ 
لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية، وهذا ما أكَّدته وثيقة »منتدى التعاون الصيين اإلفريقي«، فضاًل عن 
إنشاء عدد من املراكز البحثية ومنظمات اجملتمع املدين املختصة ابلشؤون اإلفريقية، ومنها معهد 
الدراسات  للعلوم االجتماعية، ومركز  الصينية  التابع لألكادميية  غرب آسيا، والدراسات اإلفريقية 
اإلفريقية »بيكنج«، ومعهد البحوث التنموية اإلفريقية-اآلسيوية التابع ملركز حبوث التنمية مبجلس 
دعم  الصينية عن طريق  الثقافية  تكريس  يف  مؤثراً  دوراً  أدَّت  واليت  املراكز)17(،  من  الدولة وغريها 

مؤسسات اجملتمع املدين، واالتفاقيات الثنائية، واملبادرات التعليمية.
األداة االقتصادية:.  

  يُعدُّ التعاون االقتصادي واالستثماري بي الصي الشعبية ودول إفريقيا جنوب الصحراء 
حمور االهتمام الصيين للتوجه صوب القارة، فاالستثمارات الصينية الكثيفة يف إفريقيا عامل مهم 
يف تطوير العالقات البينية يف خمتلف القطاعات، إذ تنجز تلك الشركات االستثمارية ثلث عقود 
مشاريعها للبن التحتية األساسية، ومتثُّل أكثر من )%10( من جمموع االستثمارات اإلفريقية يف 
هذه البن، فضاًل عن املشاريع اخلاصة ابالستثمار يف املوارد الطبيعية واملناجم والنفط)18(. وإذ تنتهج 
مالية  مساعدات  تقدمي  عب  وذلك  اإلفريقية،  الدول  يف  استثماراهتا  لضمان  ذكية  طرائق  الصي 

17. ترفاس انئلة، البعد االقتصادي للسياسة اخلارجية الصينية جتاه إفريقيا، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم 
السياسية، 2017، ص88-89.

18. املصدر نفسه، ص90.
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البنية  وتنموية، إذ توضع هذه األموال يف حساابت مضمونة يف بكي، ث تُوَضع قائمة مبشاريع 
التحتية املطلوبة، وبعد أن حتصل الشركات الصينية على عقود بناء هذه املشاريع، حُتوَّل هذه األموال 
إىل حساابت هذه الشركات، وتوفر هذه الطريقة ثالثة أمور رئيسة، منها ضمان بناء هذه املشاريع، 
وعدم ضياع هذه األموال عب سرقتها من املسؤولي الفاسدين، وحصول الصي على مسعة جيدة 

لدى شعوب القارة اإلفريقية ومسؤوليها)19(.
  ووصل حجم االستثمار الصيين يف الدول اإلفريقية ويف الغرب اإلفريقي خصوصاً حىت هناية 
عام 2016 إىل أكثر من )100( مليار دوالر أمريكي بزايدة )100( مرة، يف حنو عشر سنوات 
ابستثمار )66.4( مليار دوالر، وخلق )13.750( ألف فرصة عمل يف الفرتة ما بي 2005 – 
2016، لرتتفع االستثمارات إىل ما يزيد عن )110( مليارات يف عام 2017، ويذكر أنَّ عدد 
الشركات الصينية العاملة يف القارة اإلفريقية حىت هناية عام 2016 بلغ حنو )3100( شركة تعمل 
يف مشاريع النقل، والطاقة، واالتصاالت، ومراكز التكنولوجيا الزراعية، وامدادات املياه، واملدارس، 

واملستشفيات)20(.
توري(،  توماين  )أمادو  الرئيس  فعااًل يف عهد  الصي -يف مجهورية مايل- دخواًل  دخلت 
واستثمرت يف البنية التحتية، وقامت ببناء جسر عب هنر النيجر يف ابماكو كما كان املخطط بناء 
اليت  املواد اخلام من مايل إىل الصي  املقابل توجهت  العاصمة حىت الشمال، يف  طريق سريع يف 
أصبحت تستورد ثلث صادرات مايل يف اآلونة األخرية، وكلما نشطت الصي يف مايل ضعف موقف 
فرنسا هناك؛ لذا ُيشرُي اخلباء إىل الدور الفرنسي يف إطاحة الرئيس )أمادو( عام 2012 لتعاطفه 
تعاطفاً علنياً مع الصي)21(. واستطاعت الشركات الصينية من العودة إىل نيجرياي، واحلصول على 
موطئ قدم من جديد، بعد أِن اْستـُْبِعدت سابقاً من قبل الشركات الغربية عن طريق مسامهتها يف 
جمال إعادة البناء، وإطالق قمر االتصاالت لنيجرياي عام 2007)22(. وميكِّن ذلك القدرة املتزايدة 
للشركات الصينية يف تقدمي خدمات عالية اجلودة وبتكلفة أقل عن نظريهتا من الدول الغربية. فيما 
شكلت املساعدات املالية هي األخرى إحدى آليات التغلغل االقتصادي الصيين يف غرب القارة 
19. ابتسام حممد العامرّي، الدور الصيين يف إفريقيا: دراسة يف دبلوماسية القوة الناعمة، جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بريوت، العدد 466، ديسمب 2017، ص127.
20. أمحد طاهر، الصي وإفريقيا... حنو صداقة شاملة ومصري مشرتك، قراءة يف نتائج قمة منتدى التعاون الصيين-اإلفريقي، 7 

.https://majalla.com :ديسمب 2018، متاح على الرابط
21. عصام عبدالشايف، التداعيات االقتصادية على القضية املالية، قراءات إفريقية، القاهرة، العدد 16، أبريل 2013، ص61.

22. بشري هادي عبدالرزاق، سياسة الصي االقتصادية يف إفريقيا... الواقع وآفاق املستقبل، جملة املستنصرية للدراسات العربية 
والدولية، اجلامعة املستنصرية، العدد 52، ك2، 2015، ص200. 
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ا دولة انمية تتفهم احتياجات إفريقيا يف جمال التنمية، وعلى أن ترتكز تلك  عن طريق الرتكيز على أهنَّ
املنح على األنظمة السياسية البعيدة عن التوجهات الغربية)23(.

من  دولة   )46( إىل  مالية  2004 – 2005- مساعدات  عامي  الصي -بي  قدَّمِت 
ضمنها دول الغرب اإلفريقي بقيمة )1.690( مليار دوالر؛ لتنفيذ مشروعات يف جماالت رصف 
الطرق، وبناء املدارس، والرعاية الصحية)24(. ويف القمة اليت ُعِقَدت عام 2006 أعلنت الصي عن 
برانمج إللغاء الديون اليت أثقلت دول غرب إفريقيا، وأعاقت حركتها يف سبيل حتقيق هنوض تنموي 
واقتصادي مع مضاعفة املساعدات املالية للدول اإلفريقية، وإعفاء الصادرات السلعية اإلفريقية من 

الضرائب والرسوم الكمركية القادمة إىل الصي)25(.
ويتبيَّ من ذلك أنَّ نسبة املساعدات املالية واالستثمارية يف إفريقيا عزَّز الوجود الصيين يف 

دول الغرب اإلفريقي بصورة خاصة، ممَّا انعكس على البنية االقتصادية للدول اإلفريقية.
األداة العسكرية:.  

ا وجدت يف الدول النامية   مع حمدودية جلوء الصي إىل استخدام الوسيلة العسكرية، إال أهنَّ
وال سيَّما الدول اإلفريقية ميداانً لتحقيق الطموح اإلسرتاتيجي هلا يف عرض مفهوم األمن اجلديد 
والذي يؤمن الصعود السلمي للصي متنحها الدول اإلفريقية )صك الشرعية الدولية(، فضاًل عن 
حتقيق هدف طويل املدى إبقامة نظام دويل متعدد األقطاب)26(. كما استطاعت الصي أن تفرض 
حضورها العسكري عب املشاركة يف قوات حفظ السالم يف دول عديدة، يف الغرب اإلفريقي كما 

يف )ساحل العاج، وليبرياي، ومايل، والكونغو الدميقراطية()27(.
ولتعزيز الروابط العسكرية بي الصي ودول الغرب اإلفريقي عقدت الصي صفقات عديدة 

23. طارق عادل الشيخ، الصي وإفريقيا والتطلع إىل القرن احلادي والعشرين، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص200.
العدد  القاهرة،  الفرص والتحدايت، جملة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام،  الوجود الصيين يف إفريقيا،  24. رضا حممد هالل، 

163، يناير 2006، ص144.
25  محدي عبدالرمحن، العالقات الصينية-اإلفريقية، شراكة أم هيمنة، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص23.

26. شريف عبداحلكيم، حتدايت السياسة اخلارجية الصينية جتاه منطقة القرن اإلفريقي-بعد احلرب الباردة، مصدر ذُِكَر سابقاً، 
ص53.

الدويل  الشريازي  اإلمام  معهد  واشنطن،  ملصاحل  هتديد كبري  إفريقيا...  يف  الصيين  النفوذ  شي،  هاي  وجي  بروكس،  بيرت   .27
.www.siironline.org :للدراسات، واشنطن، متاح على الرابط
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بتزويد الدول اإلفريقية ابألسلحة والذخائر، كما أرسلت وفداً من املتخصصي يف األجهزة العسكرية 
إىل تلك البالد؛ لتدريبهم على تلك األسلحة)28(. وتشري التقارير إىل أنَّ الصي احتلت مرتبة اثين 
أكب مصدر للسالح يف إفريقيا بعد روسيا االحتادية يف الفرتة من 1996 - 2003 متقدمة يف 
ذلك على كل من الوالايت املتحدة األمريكية، ودول أورواب وغريها من املوردين الكبار لألسلحة 

التقليدية حول العامل)29(.
إىل  قانونية  غري  بطرائق  السالح  بتهريب   -2003 عام  -يف  الصينية  الشركات  واهتَُِمت 
الدويل  األمن  جملس  تدخُّل  استدعى  ممَّا  العاج،  وساحل  وسرياليون  ليبرياي  يف  املتنازعة  األطراف 
ابستصدار قرار يف ديسمب 2004 يفضي حبظر مجيع طرائق االجتار ابألسلحة، ونشرها بطرائق 
غري قانونية؛ ممَّا يسبِّب ابشتعال الصراعات وتفاقمها يف الغرب اإلفريقي)30(. وهو ما انعكس على 
عالقات الصي مع الوالايت املتحدة األمريكية وفرنسا؛ لكسب مناطق النفوذ والسيطرة عليها؛ ممَّا 
دفع الوالايت املتحدة األمريكية إىل اإلعالن عن تشكيل القيادة العسكرية إفريكوم؛ الحتواء 

التوغل الصيين يف الغرب اإلفريقي31∗.
تطور  مراحل  عب  التحدايت  من  واجهت مجلة  اإلفريقي  الغرب  دول  معظم  فإنَّ  ختاماً، 
نظمها السياسية، فعلى الصعيد الداخلي متثَّلت بضعف املشاركة السياسية والفكرية واإلثنية وانتشار 
الفقر وظاهرة العنف السياسي، وكل تلك املسائل سهلت من عملية اندالع الصراع بي اجلماعات 
اإلثنية يف داخل الدولة الواحدة، فضاًل عن عجز السلطة السياسية يف حتقيق العدالة االجتماعية ما 
انعكس سلباً على صعيد بناء دولة يتمتَّع مواطنوها ابلتجانس الثقايف واالستقرار السياسي. وعلى 
العريب  الدميقراطي  املركز   ،1991-2015 إفريقيا  جتاه  الصينية  اخلارجية  السياسة  الزايت،  أمحد  عمر  حمسن  أمينة   .28
https://democraticac. الرابط:  على  متاح   ،2016 اغسطس   19 والسياسية،  واالقتصادية  اإلسرتاتيجية  للدراسات 

.de/2p=35916
والدبلوماسية،  اإلسرتاتيجية  الدراسات  مركز  والتحدايت،  الدوافع  إفريقيا،  يف  الصيين  الدور  تعاظم  الورفيلي،  وصال   .29

.www.csds-center.com/article :31/8/2018، متاح على الرابط
30. بيرت بروكس، وجي هاي شي، مصدر ذُِكَر سابقاً.

31.∗ القيادة العسكرية األمريكية يف إفريقيا USAFRICOM هي وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة حتت إدارة وزارة 
الدفاع األمريكية وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية األمريكية وعن العالقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية يف إفريقيا عدا مصر، 
َست يف 1 أكتوبر، 2007، كقيادة مؤقتة حتت القيادة  اليت تقع يف نطاق القيادة املركزية األمريكية. وكانت القيادة اإلفريقية قد ُأسِّ
األمريكية ألورواب، واليت كانت ألكثر من عقدين مسؤولة عن العالقات العسكرية األمريكية مع أكثر من 40 دولة إفريقية. وقد 
بدأت القيادة اإلفريقية نشاطها رمسياً يف 1 أكتوبر، 2008، عن طريق احتفال يف وزارة الدفاع حضره ممثلون عن الدول اإلفريقية 

يف واشطن دي سي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
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املستوى اخلارجي يتبيَّ الدور الكبري الذي أدَّته الوالايت املتحدة األمريكية يف الغرب اإلفريقي، 
وكذلك الصيين واللذان بدأ نفوذمها يتسع وينتشر يف عموم الغرب اإلفريقي يف االستحواذ على املواد 
اخلام، واملعادن الطبيعية، فضاًل عن احلفاظ على وجود أنظمة سياسية موالية هلا، وممَّا يؤدِّي هذا 
ابلنتيجة إىل دخول التنازع والتنافس بي اجلماعات اإلثنية ما بي مؤيد ومعارض، ممَّا ينعكس سلباً 
على سياسات تلك الدول، ومن َثَّ يهدِّد أمن تلك األنظمة السياسية واستقرارها.                                                         


