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 دبلوماسية القوة الناعمة: دراسة في  أفريقياالدور الصيني في  

 أ.م.د ابتسام محمد العامري 

 والدولية/جامعة بغداد اإلستراتيجيةمركز الدراسات 

 المقدمة :

لم لسنوات خلت تشكلت عن الصين نظرة نمطية  يةا اا اياماتات ةا الجاة ية  تامحةوة لةو  ال ةا

كةذل  فةا  واذا كاا يذا الاصةوة اةاا ا لمةمة تةا ، ف ن ةا لةم ت ةم الصينا الذي يقع فا شرق آسيا ،

 ةقوالجميم ب يم وتمق ابواب عالم االسنوات االخيرة ، اذ بمأت الصين تاحرك ب يما عن عالم ا القم

 بماال لسياسات ا . وإيجادتن ا ل توسيع نفوذيا وخياةات ا 

ةتكة  علة  اا االبحاة ب يما عن عوالم  ميمة لةم ية تا تةن فةرا  او تحقيقةا اللةية ويمية  وانمةا ا

قويةا  اقاصةادياقاعمة قوية  اةل   ، فةاالنطيق الصةينا نحةو عالم ةا االفريقةا بةمأ ب ةم اا ااة   

 ب عةوداي ا  بحا   ال  افريقيا ألساكما  شروط بناءه وت  ي  قوته ليصة   ااةل ولكنه كاا وتا

قاصةةادي  االتاانةة  واشةةم قةةوة ويةةذا تةةا تحقةةل ، اذ ت ةةمت لةةه افريقيةةا بمواةديةةا وأتكانيات ةةا  واكثةةر

ت طويلةة  و  ةةود ت ةةني  تةةن وت اون ةةا ت ةةه السةة يل ل لةةو  تجةةاالت الافةةوق الةةذي الاةةا  سةةنوا

اف ا فة ا وايةمواذا كانت افريقيا فاحةت آفاقةا  ميةمة للصةين لاحقيةل اليت ةا وطمولات ةا الجان ين،

ديا وةدا خيرة لم ت جل علي ا بشئ بل ساعمت ا ووقفت ال   ان  ا فا تواضع شا  تثمينا لج واال

مصةةلحا لجميةةل عطاءيةةا والاراتةةا لمجمةةل تواقف ةةا االيجابيةة  ، وقةةم دفةةع يةةذا الاوافةةل القيمةةا وال

 ا ما  ميمعالطرفاا ال  االنجراط فا سلسل  تن النشاطات والم ادةات الا اوني  المانوع  تشكل  

ا تن ه تثييت ألفريقيا ياسم بااليجابي  فا نظرته ولموده وآفاقه فا الا اتل تع قوى ك رى ال تشاب

ل يا تةن سةعقينةا خلةل لةمي ا شة وةا تع افريقيا بمنطل ال انسانا وال القوى الك رى الاا ت اونت

 الص ب تجاوزه .

الحاسةم  اا االدوات االقاصادي  بمجالف اشكال ا يا ال نصر لقيق   تقوة فرضي  يذا ال حث عل 

وت ظةيم ا تواةدية وتساعمت ا عل  تة تين فا افريقيا  والقاام ل قي  االدوات فا ت  ي  دوة الصين

 ثةةي تكاسةة  ا وكسةةب للفا يةةا، ولحةةر  االلاطةة  بجوانةةب الموضةةور تةةم تقسةةيم المةاسةة  الةة  

 ت الث يا :

 الدور الصيني في افريقيا . ابعاد:  ولالمبحث اال

  ا:يماف ا ويعل  تحقيل ا اوقمةت  اوفاعليا  السب ايميا  ال  ثيث  اب اد  يمكن تقسيم يذا الموة

 اوال : البعد االقتصادي

اا المنظةوة الصةةينا الجةاق للقةةاةة االفريقية  كون ةةا تمثةل عنصةةرا ترك يةا فةةا اسةامات  نمويةةا  

وتطويره عل  الممى ال  يم اعط  ال اتل االقاصادي االولوي  و  له ال اتل االساسا وااليم فةا 

اعم  تفاعل الصين تع افريقيا ، لذا اعاممت االول  فا سياسا ا تجاه الثاني  عل  تف وتا القوة الن
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االفريقية  بالا ةمد والانةور  –، وتامي  ال يقات الصيني  ( 1)وبناء شراكات اقاصادي  واساراتيجي  

 والكثاف  ، ويمكن تقسيم ا ال  تا ي تا : 

ي م سيح المسةاعمات الجاة ية  بنوعيةه المةالا والانمةوي   : المساعمات المالي  والانموي -1

، تةةن ا ةةل يةةذا لظيةةت  يةةاي ه فةةا افريقال نصةةر الحاسةةم فةةا ت  يةة  و ةةود الصةةين وتوسةة

، ويةام تقسةيم يةذه المسةاعمات الة  المسةاعمات الرسةمي  الصةيني  افريقيا ب ك ر نسة   تةن 

انةوار عةةمة تن ةةا الم ونةة  المشةةروط  وال  ةات والقةةرو  وآليةةات  ميةةمة تثةةل ال ةةمانات 

تنظر الفريقيا ،وج ل الصين شريكا ثاباا الحكوتي  لألساثماة فا عمد تن القطاعات تما ي

ما تالصين ال  المساعمات الاا تقمت ا ألفريقيا عل  ان ا وسيل  لاحقيل تكاسب اقاصادي  

مانينيات القرا الماضةا   ل ا تط ع سياسا ا الرسمي  تجاه افريقيا ب ذا الطابع تنذ بماي  ث

المواقةةع ،  ال ينيةة  وبنةةاء المرافةةل الجااةة  ، واةسةةا  الفةةرق الاقنيةة  ألداةة يةةذه ، فال ةةمايا

وبنةةاء القصةةوة الرااسةةي  والميعةةب والمكاتةةب ، والجلةةع تةةا بةةين الا ةةاوا والم ونةة  ، 

ب ساجماة  اةت اط اويذه المساعمات ثنااي  ووالطابع غير الشفاف لمساعمات ا الجاة ي  ، 

    .( 2) ات المساعمات الجاة ي  الصيني  الشركات والمسال تات الصيني  ، كل ا ت م سم

فا تقميم تساعمات ا المالي  والانموي  للمو  االفريقي  ل ةماا اسةاثماةيا  الصين تن جا ذكياوتا ع 

عل  الو ه االكمل ، اذ توضع يذه االتوا  فا لسابات ت مون  فا بكةين ، ثةم يةام وضةع قاامة  

بمشةةاةيع ال نيةة  الاحايةة  المطلوبةة  ، وب ةةم اا تحصةةل الشةةركات الصةةيني  علةة  عقةةود بنةةاء يةةذه 

ال  لسابات يةذه الشةركات ، وتةوفر يةذه الطريقة  ثيثة  اشةياء   يع يام تحويل يذه االتوا المشاة

، وعةةمة ضةةيار يةةذه االتةةوا  ع ةةر سةةرقا ا تةةن ق ةةل سةةي  يةةا : ضةةماا بنةةاء يةةذه المشةةاةيعاسا

 ، ولصو  الصين عل  سةم    يةمة لةمى شة وب وتسةؤولا القةاةة االفريقية  لفاسميناالمسؤولين 
وتةةن ضةةمن ا القةةرو  بشةةكل ك يةةر اذ  تقةةمت ا الصةةين ألفريقيةةا الاةةا المسةةاعماتقةةم تناتةةت ، و( 3)

تليةاة دوالة اتريكةا فةا المةمة تةا بةين  10الة   2005تليوا دوالة فةا ال ةاة  800اةتف ت تن 

2009  – 2012(4. )  

 تحمةةل المسةةاعمات الاةةا تقةةمت ا الصةةين ألفريقيةةا :االطةةاة المؤسسةةا للا ةةاوا والشةةراك   -2

ودوااةر خااة  فةا تقةميم يةذه  ، اذ تشارك عمة وزاةات وتؤسساتطاب ا تؤسسيا ةسميا

المسةةةاعمات كةةةل لسةةةب دوةه تثةةةل وزاةات الجاة يةةة  والماليةةة  والاجةةةاةة والمصةةةاةف 
                                                           

ال ةمد ،تجل  اتجايةات المسةاق ل ،  افريقيا الصاعمة بين ال يمن  الجميمة وتحمي الانمي س يمة تحمم بن عمر،،   -1

 .3 ق، 2014الثانا ، اكاوبر 

قع سةمير ، االسةةاراتيجي  االقاصةةادي  الصةةيني  فةةا افريقيةا : فاةةرة تةةا ب ةةم الحةةرب للم يةم تةةن الافااةةيل ينظةةر: -2

 2007  ، بسةكرة ، كلية  الحقةوق وال لةوة السياسةي -شوةة ،  ات   تحمم خي رال اةدة ، ةسال  تا ساير غير تن

 .112 -109ق ق ، 2008 –

اس مت الصين فا تحسين تساوى ال ني  الاحاي  االفريقي  فا اطاة برناتج تساعمات ا الجاة ي  تن خي  بناء  -3

افريقي   دول  40الك رباء فا اكثر تن تحط  لاوليم  100تمةس  و 50تساشف  و 300كم تن الطرق ، و 3300

الصين فا كسب القةاةة كيف نجحت الشيخ باي الح يب ،االساثماةات الصيني  ب فريقيا :للم يم تن الافاايل ينظر:

، تقريةر تنشةوة علة  7 -4ق ق ، 2014ابريةل   نيسةاا  30 ،االفريقي  ،المولة  ،تركة  الج يةرة للمةاسةات 

                                                         http\\studies.aljazeera.netا توقع ترك  الج يرة االلكارونة

      

4 - Thompson Ayodele and Olusegun Sotola ,China and Africa : An Evaluation of 

Chinese Investment, IPPA, Working Paper Series, Public Policy Analysis, Nigeria, 

2014, p. 4                                                                                                                        



 

3 
 

المملوكةة  للمولةة  واللجنةة  الوطنيةة  للانميةة  واالاةةيح فةةا تجلةةت المولةة  ، والمساشةةاةين 

اتج المسةةاعمات ويوضةة  المجطةةع االتةةا برنةة( ، 5)الصةةينيين فةةا السةةفاةات الصةةيني  ، 

 الجاة ي  الصيني  .

 (1شكل ةقم )

 ( 6)االطاة الانظيما ألداةة المساعمات الجاة ي  الصيني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 116 – 115ق ق ،س ل ذكره تصمةقع سمير،  -5

6 - Li Xiaoyun ,China s Foreign Aid and to Africa :Overview , China Agriculture 

University, Beijing , p. 7.                                                                                                

 وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية

 قسم المساعمات الجاة ي        تكاتب اخرى    تكاب المساعمات االقاصادي  المولي       

 الشاتل  الش           

 ش    الاجطيع والمالي 

 ش    لكم القانوا

 ش    المواةد ال شري 

 ش    تكنولو يا الم لوتات

 سيويةاآلشعبة الشؤون 

 شعبة شؤون االتحاد الشرقي

 شعبة شؤون شرق افريقيا

شعبة شؤون وسط افريقيا 

 الشاملة والشعبة

 شعبة شؤون غرب افريقيا 

االمريكية  شؤونالشعبة 

 واالوقيانوس 

شعبة شؤون اوربا وشمال 

 افريقيا وغرب آسيا

 المكاب ال اة

 الش    االساشاةي 

  ييلالاورقاب  الش    

 الش    المالي 

اداةة المشروعات ش    

 الشاتل 

 الشاملة الدارة االلمشروعات 
ش    الاشييم الن ااا وخمت  

 الج راء

 ش    الشؤوا الشاتل 

ش    عر  المساعمة 

 الجاة ي 
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تشكل المساعمات الصيني  الرسمي  انموذ ا تياما و يما ألقاصاديات القاةة االفريقي  ألعا اةات 

تشةروعات ا بجةودة : تاسةم ا تجةا  الانمية  ، وثاني ةا خ رة واسة   فةاتايك الصين : اول ا  عمة :

 ( .7)نس ي  وكلف ةخيص  ويو تا ييام المو  االفريقي  الاا ال يمكن ا تحمل نفقات تنموي  عالي  

تجسةم ت ةاوا الصةين وافريقيةا بة برز ت انيةه فةا المبلوتاسةي  الما ةمدة االطةراف المسةماة بمناةةمى 

، 2000تشةرين االو  تةن عةاة  10ل فةا الةذي تشةك  ( FOCAC)فريقةا اال –الا اوا الصينا 

 ا والسة يقةات وتشةجيع الا ةاوا المشةارك ،ويمثل المنامى آلي  للاشاوة الثنااا ت ةمف لا ميةل ال

وقةم تثةل يةذا المناةمى خاةطة  طريةل لم ةات تةن اتفاقيةات الاكاتةل ال  توطين الانمي  المشارك  ،

 .( 8)لاقميم المساعمة االقاصادي  الاا تنوعت تا بين الا اوا الاقنا وتشاةيع المعم والمن  المالي  

الةة  ت  يةة  ال يقةةات الاجاةيةة  دولةة  افريقيةة   50ي ةةمف يةةذا المناةةمى الةةذي ي ةةم فةةا ع ةةوياه 

والمو  االفريقي  فا القطاعين ال اة والجاق ، واةساء نظةاة سياسةا  واالقاصادي  تا بين الصين

واقاصادي دولا  ميةم فةا القةرا الحةادي وال شةرين ، تمةا اسة م فةا زيةادة الاحلحةل الصةينا فةا 

 علة  2015فةا كةانوا االو  تةؤتمر المناةمى المن قةم فةا  ويانسة ر    ، وقةم اةادق(9)افريقيا 

(والاا ةك ت عل  انشاء الصين انموق للا اوا   2017 – 2016خط  عمل لألعواة تا بين ) 

علة  القةرو  دوا ، وت  ةم الصةين ب لحةاء الةميوا المارت ة  تلياة دوالة  10برأسما  يصل ال  

توظةةف  200للةةمو  االقةةل تطةةوةا ، وتةةمةيب  2015فوااةةم الاةةا لةةم يةةام تسةةميميا فةةا ن ايةة  ال ةةاة 

تليةةوا دوالة ليتحةةاد  60الةةف تنحةة  دةاسةةي  ، وتسةةاعمة تاليةة  تقةةمة ب  30تقةةميم افريقةةا ، و

 .(10)االفريقا لمكافح  االةياب وال جرة غير الشرعي  والجريم  المنظم  

يةا القةاةة االفريقية   أت الصين اا اف ةل و  ة  لاوظيةف فواا ة ا المالية ةاالساثماة : -3

لاةا الاا سيحقل االساثماة في ةا فوااةم عةمة ابرزيةا عولمة  الشةركات الصةيني  الك ةرى وا

ت  ةا علة  بةل تا اتةل ال ولمة  تمةا ي نةا ان ةا ال تةرف  تحظ  بمعم الحكوت  الصيني  ،

                                                           

تر مة  عثمةاا الج ةالا المثلةوثا ، بيةروت ودبةا ، الةماة  ،الصين فا افريقيا شري  اة تنةافت   كريت الما ، -7

 .44، و  40 – 38 ، ق ق 2009ال ربي  لل لوة ناشروا وداة كلم  ، 

اال اماعيةة  تجلةة  ال لةةوة مولا فةةا تنطقةة  السةةالل والصةةحراء ،اسةةاراتيجيات الانةةافت الةة ميلةة  عةةيق ،،   -8

 .343ق  2014ديسم ر ، 19،الج اار ، عمد 

دول  ،  44بح وة تسؤولين يمثلوا  2000عقم المؤتمر االو  للمنامى فا ال اام  الصيني  بكين فا ال اة   -9

وبية  المنامى كل ثي  سنوات بالاناوب تا بين الصين والمى المو  االفريقية   ، والثةانا فةا ال ااةم  االثيوي قم 

والجةاتت ، 2009والرابةع فةا القةايرة فةا ال ةاة ، 2006،والثالث فا بكين فا ال ةاة  2003اديت ابابا فا ال اة 

كمةا نوينةا آنفةا ،  2015فريقيةا فةا ال ةاة والسادس فا تمينة   ويانسة ر  فةا  نةوب ا، 2012فا بكين فا ال اة 

االسةاثماةات الصةيني  الشةيخ بةاي الح يةب ،وتقةرةات المةؤتمرات السةا  ينظةر :للم يم تن الافاايل لو  اعمةا  

ابريةل   نيسةاا  30ترك  الج يةرة للمةاسةات ، الصين فا كسب القاةة االفريقي  ،المول  ،ب فريقيا : كيف نجحت 

           http\\studies.aljazeera.netشوة عل  توقع ترك  الج يرة االلكارونا تقرير تن ، 5، ق  2014

                                                                            

االفريقةا تةن اعةيا بكةين لقمة   ويانسة ر  ، تقةا  تنشةوة علة   –وتحمةم الجةولا ،تناةمى الا ةاوا الصةينا  و

 www.masralarabia.com                                                                             الموقع االلكارونا 

                                                                                                           www.aljazeera.net 

دةاسة  فةا ى لةو  الا ةاوا الصةينا االفريقةا :للم يم تن الافاايل لو  تقةرةات المناةمى ، ينظةر : تناةم - 10

 2016يوليةةةو  28للا ةةةاوا ، تقةةةا  تنشةةةوة علةةة  توقةةةع وكالةةة  االن ةةةاء الج ااريةةة  باةةةاةيخ  10المحةةةاوة الةةة  

                                                                                                         www.treckat.com 
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يةذا  (يةو  ناةاو)آلخرين ، ويمعم الةرايت الصةينا السةابل وفل شروط ا وليت شروط ا

بقولةةه ا اا ال ولمةة  تشةةكل تحةةوةا اولويةةا  لألقاصةةاد الصةةينا ، وافريقيةةا بشةةكل االتجةةاه 

 . ( 11)خاق توض ا تشج ا ألساثماة الشركات الصيني  ا 

انجفةةا  تكلفةة  المشةةاةيع الصةةيني  فةةا فةةا افريقيةةا بمميةة ات عةةمة تن ةةا الصةةينا  ياسةةم االسةةاثماة

تفاقةم لألتةن تمةا يج ل ةا تاحمةل تجةاطر ال ثماة ااخاياة الشركات الصيني  تنةاطل لألسة،و افريقيا

تركةة  االسةةاثماة الصةةينا عةةما تةةواةد الطاقةة  فةةا قطةةار و ، تسةةاطيع الشةةركات الحربيةة  تحمل ةةا

الكثيفةة  ات الاةةا ال تاطلةةب ت ةةاةة عاليةة  وطاعةةفةةا القتات خااةة  ال نةةاء والنقةةل والاصةةنيع والجةةم

واقاتة  تشةاةيع يةمف ا فةا الا ةاتن تةع ،  )12)االساجماة لرأس الما  فا المو  االفريقية  الفقيةرة 

 .( 13) الش وب االفريقي 

، ة ثيثيةة  المةةا  والج ةةرة وال مةةا  الصةةيني  فةةا اسةةاثماةات ا االفريقيةة  علةة  قاعةةمت امةةم الشةةركات 

فال مالةة  الصةةيني  تمةبةة   يةةما وتاماةةع ا وت ةةاةيا علةة  الةةمو  االفريقيةة  ،ول ةةذه القاعةةمة تناف  ةة

 .( 14)ب ناا ي  عالي  تما يج ل ا تاس ب بمشاكل فا ال لماا الاا ت انا تن نسب بطال  ترتف   

عقم ال ميةم تةن الصةفقات النا حة  فةا افريقيةا ال سةيما فةا تجةا  الطاقة  يذه الشركات اساطاعت 

لصة   2005( فا ال ةاة (CNOOCري لحقو  النفع ال حالصيني  وطني  تثي اشارت الشرك  ال

تلياة دوالة اتريكا ، ووس ت شرك  يواوي  2،27تن لقو  النفع النيجيري  تقابل  %45ت لغ 

بمةا فةا ذلة  تشةرور ال نية   بلةما افريقيةا  نةوب الصةحراء 39ليتصةاالت تةن تشةاةي  ا لاشةمل 

كمةةا وق ةةت الصةةين ، ( 15)تليةةوا دوالة  800الاحايةة  لسةةوق ال ةةاتف النقةةا  فةةا نيجيريةةا بقيمةة  

 11تحصةل بمو   ةا االولة  علة   2008والكونحو اتفاقي  اقاصادي  فا تجا  الا ةمين فةا ال ةاة 

تنفيةذ عةمد عاتةا القادتة  تقابةل  25  الف طن تن الكوبالت خي  ال 620تليوا طن تن النحاس و

والسةك   ات اينوالمساشفيات والمةماةس و ة بناء عمد تن ال ياداتتن تشاةيع ال ن  الاحاي  تثل 

فةا افريقيةا فةا ، والجمو  اآلتةا ي ةين لنةا لجةم االسةاثماة الكلةا للصةن (16) الحميم وت  يم الطرق

 القطاعات المجالف  .

 

 (1 مو  ةقم )

 (2014 - 2003ريقيا للممة تا بين )لجم االساثماةات الصيني  فا اف

 القيم  )تلياة دوالة(

                                                           

 .72قع سمير ، تصمة س ل ذكره ، ق  - 11

للم يم تن الافاايل ، ينظر : وينجا شةن وديفيةم دوالة وييةواي تةانغ ، ن  ة  االسةاثماة ، تجلة  الامويةل   - 12

 . 34 – 33، ق ق  2015والانمي  ، ديسم ر 

د. ع م الحكيم الطيب وخالم تحمم دفع هللا ، اتجايات الانافت الصينا االتريكا لو  النفع فا غرب افريقيا  -13

  .  103: توق ات لرك  اللجوء والاحيير السياسا ، تجل  دةاسات المساق ل ، بي عمد ، بي تاةيخ ، ق 

 .5-4ق ق تصمة س ل ذكره ، ، الشيخ باي الح يب   -14

 .62 – 58، ق ق  تصمة س ل ذكره ، كريت الما -15

 .  96، وق  86 – 85د. ع م الحكيم الطيب وخالم تحمم دفع هللا ، تصمة س ل ذكره ، ق ق  16 -



 

6 
 

 لجم االساثماة السن  

2003 0،075  

2004 0،900  

2005 \ 

2006 11،7  

2007 \ 

2008 5،49  

2009 9،33 

2010 \ 

2011 12  

2012 14،7  

2013 25  

2014 30  
 المصمة : الجمو  تن اعماد ال الث اعامادا عل  المصادة اآلتي  : 

مد لسياسي  ، عة الل لوالمجل  ال ربي  فا افريقيا :االيماف والوساال ،لحسن الحسناوي ، الانافت المولا  -1

  . 120ق ،  2011، شااء 29

يةةر غالصةةينا فةةا افريقيةةا ب ةةم الحةةرب ال ةةاةدة ،ةسةةال  تا سةةاير  –عيمةةوة فيةةروز ،الانةةافت االتريكةةا  -2

 .78، ق 2011 – 2010، كلي  ال لوة السياسي  واالعية ،  -3-تنشوةة ، ات   الج اار 

 .3 س يمة تحمم بن عمر ، تصمة س ل ذكره ، ق -3

مجةةذوب ، علةةا لسةةين بةةاكير ، دبلوتاسةةي  الصةةين النفطيةة  : االب ةةاد واالن كاسةةات ، تقةةميم د. تحمةةم ال،  -4

 .115،ق  2010بيروت ،داة المن ل الل نانا، 

5-                                                                                                     www.aljazeera.net 

6-                                                                                                                 op. cit.,  

 p.6 Thompson Ayodele and Olusegun Sotola, 

، تنشةةوة علةة  الموقةةع  2015آب  30تحمةةم الجةةولا ، باالةقةةاة االسةةاثماةات الصةةيني  فةةا افريقيةةا ،  -7

  www.masralarabia.com                                                                         االلكارونا 

السةةفير  ، كلمةة  2011 1 6ن وافريقيةةا : نمةةوذ  ايجةةابا فةةا ال يقةةات الموليةة  ، وانةةغ وانحشةةينغ ، الصةةي -8

 الصينا السابل فا لي يا تنشوةة عل  الموقع االلكارونا 

                                                                                       embassy.org-www.china

  

                                                                                                      

 

  

 الم ادالت الاجاةي  :  -4

، وتشةكيل  2005دولة  افريقية  فةا ال ةاة  41اس مت االتفاقيات الاجاةي  الاا عقمت ا الصين تع 

الاجةاةة بةين الطةرفين والاةا لةم  الة  تحفية  2000االفريقةا فةا ال ةاة  –ا تنامى الا اوا الصةين

،ف ةي عةن ( 17)اصر عل  تنطق  ت ين  فا افريقيا دوا سوايا وانما شملت كل المو  االفريقي  تق

الجطةةوة الصةةيني  بفةةا  اسةةواق ا اتةةاة الصةةادةات االفريقيةة  تةةن ا ةةل ااةةيح الجلةةل فةةا الميةة اا 

                                                           

  .74 – 71، ق ق تصمة س ل ذكره،عيموة فيروز  -17

http://www.aljazeera.net/
http://www.masralarabia.com/
http://www.china-embassy.org/
http://www.china-embassy.org/
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، وتوقيةةع الصةةين  2003 – 2002الاجةةاةي الةةذي كةةاا يميةةل لصةةال  الصةةين فةةا المةةمة تةةا بةةين 

،  2007 – 2002للمةمة تةا بةةين دولة  افريقية   47اتفاقةات خااة  بمنةع االزدوا  ال ةري ا تةةع 

وقياة ال ن  الصينا للانمي  بامويل عمليات االسايراد والمشاةيع فا افريقيةا ، وسةماح الصةين فةا 

دول  افريقية  ب دخةا  اةادةات ا للسةوق الصةيني  دوا  مةاةك فةا  27لنحو  2005انا كانوا الث

 .  ( 18)بين الطرفين  سل   ألعفاءيا تن الجماةك 019اطاة اعاماد قاام  تا ادل  تن 

تليةاة دوالة ، ثةم  17،66ت م انحوال الشري  االفريقةا االك ةر للصةين بحجةم تجةاةة واةلت الة  

تليةاة دوالة  6،37ونيجيريا  تلياة دوالة ، 6،39ة دوالة ، والسوداا تليا 16،6 نوب افريقيا 

تليةاة   2،33تلياة دوالة ، وتساوةد الصين تناجات زةاعي  تصل قيما ةا الة   5،86، وتصر 

 .   الاجاةي تا بين الصين وافريقيا، والجمو  اآلتا يوض  لجم الا اد( 19) دوالة تن افريقيا

 (2 مو  ةقم )

 (2015 – 1950لجم الا اد  الاجاةي بين الصين وافريقيا للممة تا بين )

 دوالة اتريكا( )القيم  تلياة

 لجم الا اد  الاجاةي  السن  

1950 0،012 

1979 0،817  

1980 1  

1997 5،6  

1999 6،4  

2000 10،6  

2001 10،7 

2002 12،39 

2003 18،4 

2004 29،5  

2005 39،5 

2006 50 

2007 55 

2008 114 

2009 106،8 

2010 115 

2011 160 

2012 198،5 

2013 210 

2014 201،11 

2015 300 

                                                           

المولية  ، عةمد تجلة  السياسة  الناتية  .. المنطلقةات واالب ةاد ،ةضا تحمم يي  ، ال يقةات الصةيني  بالةمو    -18

 .135ق ،2008الراب   واالةب وا ، يوليو  ، السن  173

 .5،ق  تصمة س ل ذكرهالشيخ باي الح يب ، - 19
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 المصمة تن اعماد ال الث اعامادا عل  المصادة اآلتي  : 

  .  119ق لحسن الحسناوي ،تصمة س ل ذكره ، -1

 .  72-71ق ، تصمة س ل ذكرهعيموة فيروز،  -2

 . 3 قس ل ذكره ،ة تحمم بن عمر ، تصمة س يم -3

4- www.aljazeera.net 

5- Thompson Ayodele and Olusegun Sotola op. cit., p.6, p.11 

 .2،تصمة س ل ذكره،قالشيخ باي الح يب -6

 . 135،ق  تصمة س ل ذكرهةضا تحمم يي  ، -7

، 12عةمد جلة  افةاق المسةاق ل ،تفةا افريقيةا ،اة الصةين االقاصةادي ا وبات اتةاة اناشةنادي  بنسية ،،  -8

 .16ق، 2012يونيو 

،  2015 11 19وع ةةم الكةةريم لمةةودي ، الصةةين تحةة و افريقيةةا اقاصةةاديا ، اةةحيف  الجلةةيج اونييةةن ،  -9

ge2z\http://llklj.onl  

 . تصمة س ل ذكرهللا اوا ،  10  المحاوة التنامى لو  الا اوا الصينا االفريقا : دةاس  فا  -10

11- Judith Van de Looy ,Africa and China:A Strategic Partnership ? ASC Working 

Paper 67, Leiden, The Netherlands ,African Studies Centre, 2006, p.13.            

                                    

 

 االسواق االفريقي  :  -5

تلياة نسم  فا ال اة فا ال اة  2ساعم اةتفار لجم السكاا االفاةق  الذي تن الماوقع اا يصل ال  

 (20)ال  تشجيع الصين فا فا  اسواق  ميمة فا افريقيا تن خي  ت  ي  قواعةميا الحالية   2050

ات ةا وعل  الرغم تن اا الصةين تمكنةت تةن الولةو  الة  االسةواق االفريقية  كافة  ، اال اا تناو ،

، ايم شركاء يذه المنطق  الاجةاةيين نوب الصحراء تما   ل الصين تن افريقيا تارك  اكثر فا 

وتحاولة  نشةر تواديةا و  الةماام علة  المةواةد االولي ،الحصةيمف ا تن ذلة  تحقيةل غةاياين يما:و

 وعل  الةرغم تةن اا المناجةات الصةيني   اي تا يسةم  سياسة  تجةاوز الحةمود،ذات القيم  الم اف

، الفقيةرة فةا المجام ةات االفريقية  اقل  ودة تن نظيرتي ا الحربي  والياباني  اال ان ا تيام الشراا 

فالصين تقوة بمةاس  السوق وقمةته الشرااي  وتن ثم تقوة ب ناا  سلع تناسب يذه القمةة فا المو  

 . (21)االفريقي  

  االمني . –ثانيا : البعد السياسي 

سةاوق فةا ا تابحيةث ان ةل ذين ال  مين ايمي  ك يرة فا تو  ات الصين االساراتيجي  نحو افريقيةا 

 : ميم ابرز تا فا ال  مين بما ي تاويمكن تحايميا ا تع تا س ق ا،

 : ا:وتاحمد ابرز تفااله فيما ي تاال  م السياس -1

 : وقف الصينا فا الق ي  الاايواني دعم الم -أ

الشااك  والاا لطالما س  ت اةقا وقلقا تسامرا للصين ولمدت تن لركا ةا  ت م تايواا تن الق ايا

وت ميش وقم دفع يذا االتر بالصين ال  تحاول  تطويل تايواا بلوتاسيا ا عل  السال  المولي  ،ود

                                                           

 . 3،ق  تصمة س ل ذكرهتحمم عمر ،س يمة بن   -20

 .70 – 66قع سمير،تصمة س ل ذكره ،ق ق  -21

http://www.aljazeera.net/
http://llklj.onl/z2ge
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لركا ا عل  المساوى المولا ت ا رة اا افريقيا يا الم ايم يذه المنةاطل الاةا يمكةن اا تمةاةس 

تنةةذ لق ةة  وقةم آتةةت   ةةود الصةةين ل عةةن تةةايواا ،السياسةة  تةةن خةةي  طةرح نفسةة ا ك ةةميفي ةا يةةذه 

اكل ا اذ اقمتت ال ميم تن المو  االفريقي  عل  قطةع عيقا ةا تةع تةايواا الحرب ال اةدة لا  االا 

وقةم ، 2005،ولي يريةا فةا ال ةاة  2004 ،والسةنحا  1998وكاا آخريا  نوب افريقيةا فةا ال ةاة 

يةذه الةمو  وغيريةا علة  يةذه االقاصادي  تع الصين ال اتل المحوةي فةا اقةماة شكلت المصلح  

 .الجطوة

 تاسا االفريقا فا االتم الماحمة الحصو  عل  المعم المبلو -ب 

فمسةاال تثةل ماف الصةين علة  المسةاوى ال ةالما ،توفر االتم الماحةمة تن ةرا ت مةا فةا تحقيةل اية

حةمة والامالية  ضةم اليابةاا الة  تجلةت االتةن بواةف ا انا اك لقوق االنساا واايح االتةم الما

ع وا دااما والجيف لو  لقوق السيادة فا بحر الصين الجنوبا كل ا ق ايا تحاا  في ا الصين 

وتقةمة افريقيةا ذيةا وتحصةل تةن خيلةه علة  لقوق ةا ،نفوالة  دعةم تث ةت بةه و وديةا وتوسةع فيةه 

وة الك يةر للةمو  االفريقية  فةا االتةم الماحةمة فالح ةاف ل وسيل  لاحقيل تا تصة و اليةه ،للصين 

 .( 22)يمثةةل الةةم الريانةةات القويةة  الاةةا ت مةةل علي ةةا الصةةين كون ةةا تشةةكل اكثةةر تةةن ثلةةث اع ةةااه 

االفريقيةة  ب ةةم تحةةاوالت القةةوى الك ةةرى  –ت ةةاعفت ايميةة  ال  ةةم االتمةةا فةةا ال يقةةات الصةةيني  

ااة  ب ةم ال ةاة ب نا ةاك لقةوق االنسةاا خ تةا م في ةا الصةيناساصماة قراةات فةا االتةم الماحةمة 

لمطالةب اتما دفع االخيرة وتن ا ل ةفع ال حع الحربا علي ا فا يذه المس ل  الة  دعةم ، 2000

تقاعةم غيةر داامة   5االتم الماحمة تن خي  تنح ا تق ةمين تشةفوعين بحةل الفياةو و ي  فااالفريق

ي نا بحةم   الخير وزيادة عمد اع اءهاوي  فاقما تطالب المو  االفريقي  بذل  ،فا تجلت االتن ك

ذاته زيادة لنفوذ الصين الاا اخذت فا السنوات االخيرة تشاةك بفاعلي  فا ق ةايا لةل الجيفةات 

 .اعات المولي  ضمن االتم الماحمةوالن 

 : ين لجلل نظاة دولا تا مد االقطابس ا الص –  

ال  اض اف القوى الحربي  خااة  الواليةات اخااةت الصين السال  االفريقي  فا تس ايا الراتا 

فالقاةة االفريقي  ساكوا لسةب تياما لمصال  الصين ال المي ، الماحمة ، تما سيجلل وض ا دوليا

 نةةوب الةةذي ت امةةمه الصةةين فةةا  –تةةا ب ةةم الحةةرب ال ةةاةدة ، فجطةةاب  نةةوب  تسةةرلا ل ي ةة  ةأي ةةا

و  القةاةة لااحةو  بمو  ةه الصةين وك ن ةا ت ا تع المو  االفريقي  يلق  امى ايجابا لةمى دت اتي

باالقاصةاد  (23)واعادة النظةر دعوت ا لجلل بي   دولي  ت مدي ،الناطل ب سم المو  الناتي  تن خي  

لفقةةراء ويؤكةةم الةةرايت الصةةينا ال ةةالما الةةذي ياصةةف بميةة تين يمةةا عةةمة ال مالةة  وايمةةا  لقةةوق ا

فةا النظةاة لصين ت م لاليا تشاةكا اساسيا ا ب اخي  اعاقاده يذا المس   تن  (يو  نااو)ل الساب

  .( 24) الارا ع عنهالاو ه نحو ت مدي  االقطاب اترا ال يمكن  والذي اا  المولا،

 :ظم  السياسي  الحاكم  فا افريقياتسانمة الصين لألن –د 

                                                           

  .13عيموة فيروز،تصمة س ل ذكره ،ق  -22

 .65 – 57المصمة نفسه ،ق ق    23 -

 .117 – 116المصمة نفسه ،ق ق    -24
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 اسيين الصينيين للمو  االفريقي  لسب و    ةأي الصينيمفت زياةات ك اة المسؤولين السي

 اا ال    ينظةر الي ةا خااة  الحةرب علة  انةه ال  ت  ي  ال يقات تع افريقيا وتطويريا اال

وعلةة  الةةرغم تةةن ظمةة  الحكةةم الاسةةلطي  فةةا افريقيةةا ،تةةوفر دعمةةا سياسةةيا اةةريحا ألن ن ةةاا

االناقادات الاةا تا ةر  ل ةا الصةين فةا يةذا الجانةب اال ان ةا اسةامرت فةا ن ةج دبلوتاسةيا ا 

اذ زاة الرايت الصينا قات قوي  تن النجب السياسي  ،ت عن طريق ا عيالشجصي  الاا نسج

ف ةي عةن ال يةاةات ، 2009تةرات كةاا آخريةا فةا ال ةاة  افريقيةا اةبةع (يو  ناةاو)السابل 

اذ اضحت افريقيا يا المحطة  االولة  سةنويا ألو  زيةاةة ،( 25)ولين الصينيينالمسامرة للمسؤ

كمةةا قاتةةت الصةةين با يةةين ت  ةةو  خةةاق الةة  الجةةاة  ،لةةوزير خاة يةة  الصةةين الةة  ةسةةمي  

 . (26)2007ياة افريقيا فا آ

اذ شةؤون ا ،الا اتل الصينا تع النظم السياسي  االفريقي  يو عةمة الاةمخل فةا  اا ايم تا يمي 

غيةر الصةواب ةبةع تةا ف ا ترى انه تةن ياسي  فا الا اطا تع يذه النظم ،ليت ل ا ت ايير س

سرع  ت قلم ا تع انظم  شركاا ا و،( 27)ي  اخيقيا او ثقافيا بسياسا ا الجاة ي  ت اقم انه اح

كمةا ان ةا تقةوة باوطيةم عيقات ةا تةع حكوتات،الت  ا لسب ط ي   المول  الم ةيف  و والا اتل

تما   ل االخير يناقم سياسا ا ويا م ةا رب بالاوتر المو  االفريقي  الاا تاسم عيقات ا تع الح

فقةةم وقفةةت الصةةين ضةةم المحةةاوالت ،( 28)راةات االتةةم الماحةةمة الما لقةة  بةةماةفوةدعةةم قةة ةةمة ب

اقاصةادي  علة  الحكوتة  السةوداني  بحجة  تشةاةكا ا فةا لمةيت  االتريكي  لفةر  عقوبةات

 . ( 29)اال اا ب   تحاوالت ا باءت بالفشل،الاط ير ال رقا 

 ال  م االتنا : -2

ات ةةا اال ان ةةا اسةةاطاعت توطيةةم عيقاالفريقيةة  دخلةةت تاةة خرة للقةةاةة  تةةن اا الصةةينرغم علةة  الةة

 : ري  تع دول ا فا المجاالت اآلتي االتني  وال سك

 ت ي ات االسلح  :  -1

قمة الجوانب الة  اتجةاذ الةمو  دف ت الاوترات السياسي  والا ميمات االتني  الما مدة االشكا  والم 

يقية  الاةا ال تافةل تةع تو  ات ةا  رى قراةات ت م  ب مة توةيم السيح الة  ب ة  الةمو  االفرالك

تما س ل عل  الصين اساحي  يذه الثحرة والمخو  الة  سةوق السةيح االفريقةا عةن طريةل يةذه 

تليةاة دوالة فةا  1،3المو  ، ففةا بماية  ت اون ةا ال سةكري باعةت الصةين ألفريقيةا اسةلح  بقيمة  

تةن تجمةل ت ي ةات السةيح عل  الرغم تن اا يذه االسةلح  ال تشةكل ةقمةا ك يةرا ،و 2003ال اة 

                                                           

تقةةا  تنشةةوة علةة  توقةةع تركةة  دةاسةةات الصةةين وآسةةيا االلكارونةةا  ةةوة  تةةا يةةو ،الصةةين وافريقيةةا ، - 25

                                                                                                       rc.org-www.chinaasia 

االسا ماةيا الجميةم فةا افريقيةا ،تجلة  ال يةاا،الاقرير الثروة النفطي  والانافت المولا انجيء تحمم ترعا، -26

 .436ق ، 2010االساراتيجا السابع ، 

 .105 – 104ة س ل ذكره ،ق ق تصم، م الطيب وخالم تحمم دفع هللالحكيد. ع م ا  -27

االفريقية  .. الميمقراطية  والاوزيةع ، تر مة  ي قةوب بةن ابةو تةمين ،  –د.ت اةي تاةو ، ال يقةات الصةيني   28 -

تقرير تنشةوة علة  توقةع تركة  ، 7وق  5، ق  2013ابريل نيساا  30للمةاسات ،  المول  ، ترك  الج يرة

                                                                        http\\studies.aljazeera.netالج يرة االلكارونةا 

            

، 2007،القةايرة ،تكا ة  تةمبولا ، افريقيةا وتحةميات عصةر ال ولمة  : اي تسةاق ل د. لممي ع م الةرلمن ، 29 -

 .153ق 

http://www.chinaasia-rc.org/
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اال ن ا ال  افريقيا اال ان ا اث ات فاعليا ا فا اراعات القاةة ال سيما فا تنطق  القرا االفريقةا 

طةاارات شةيانغ الاا باعت الصين لمول ا اسلح  وت مات ثقيل  بما فةا ذلة  طةاارات ال ليكةوبار و

والحةرب بةين االيلية  فةا سةيراليوا ،ب دت االسلح  الصيني  دوةا فةا الحةروقم االنفاث  المقاتل  ،

 ب ةم ةفة لنيجيريةا  كما باعت الصةين اسةلح  تانوعة ةتيريا والكونحو وتشاد وداةفوة،اثيوبيا وا

كما لصلت ات ا فا تنطق  الملاا الم طرب  ،زواةق دوةيات ألساجم الكونحرس االتريكا بي  ا

الفنيةين النيجيةريين علة  تا ةع عمليةات االقمةاة الصةناعي  تقابةل تةن   عل  الاة اة اةينا باةمةيب

 .2006 – 2005الصين عقودا نفطي  فا الممة تا بين 

ل سكري فا افريقيا عل  ت ي ات االسةلح  بةل ت ةمت ا الة  انشةاء تصةانع الم يقاصر نشاط الصين 

ثيثة  تصةانع تنةاج االسةلح   لألسلح  الجفيف  فا اوغنما والسوداا الاا ساعمت ا الصين عل  بناء

 ( .30)الجفيف  وةا مات الصواةيخ واالسلح  الم ادة للمبابات 

 عمليات لفظ السية :  -2

 شرعت الصةين وتةن ا ةل اال تةا م كون ةا سة  ا تةن اسة اب تة  يج الصةراعات فةا افريقيةا بسة ب

ن خةةي  يقيةةا تةةالة  دعةةم األتةةن والسةةلم فةا افرت ي ات ةا تةةن االسةةلح  الاةةا تا ايةم عاتةةا ب ةةم آخةةر  

 يةرة ا  بقةوة كالمشاةك  فا عمليات لفظ السية الااب   لألتم الماحمة شاتل  كل ا  اء القاةة ت ام

وات فةا كةةل تةةن الكونحةةو ضةمن قةةوات لفةةظ السةية فةةا لي يريةةا وفرقةا ااةةحر لجمةةا تةن يةةذه القةة

سة ع  بواقةع مي فةا افريقيةااالف  نة 3قةوات لفةظ السةية الصةيني  ال الحة   قسمت وقموالسوداا ،

ا فةتما يج ل الصةين اك ةر تسةايم فةا عمليةات لفةظ السةية تةن بةين االع ةاء الةماامين ب ثات ،

ليةا دعمةا تا 2006، كما قمتت الصين فا ال ةاة  2008 -2000تجلت االتن خي  الممة تا بين 

قةميم ن تف ي عةسية الااب   لألتحاد االفريقا ،تليوا دوالة لمعم عمليات لفظ ال 3،5يصل ال  

 610، و 1999لمكافحة  الاصةحر فةا ال ةاة  الةف دوالة 200تساعمات تالي  اخةرى تصةل الة  

 .2004فا لل ازت  داةفوة فا ال اة الف دوالة للمساعمة 

بةين ةابطة  الشة ي    قاتت الصين ب ةسا  فيلل تن الماطوعين الش اب الذين يام اخاياةيم تن كما

ايا الحسن  وتامحوة ت ما م فا تقميم الجمتات والمسةاعمة النو بصفا م سفراءعماديم ال الشيوعي 

 .(31)فا تجاالت الصح  وال ةاع  وتربي  الحيواا وعلم اللح  لألفاةق  

 اال اماعا :  –ثالثا : ال  م الثقافا 

 ثيرا علة  تن ايةم  وانةب دبلوتاسةي  القةوة الناعمة  واكثريةا قةمةة وفاعلية  وتةيذاا ال  ماا ي م  

 .ماف الصيني  ال  ت احايا وغايا االسير باألي

 ال  م الثقافا : -أ

                                                           

 .89و ق  41 – 40،ق ق  تصمة س ل ذكرهكريت الما ،  -30

تصةمة الةما ،وكريت . 106 – 105،ق ق عيموة فيروز، تصمة س ل ذكرهنظر:للم يم تن الافاايل ي -31

 .43 – 42،ق ق  س ل ذكره
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الالت االدوات الثقافي  ةكي ة اساسي  فا تو  ات الصين نحو افريقيا خاا  واا يمف ا االسةاس 

يارك  فا س ا الصين الماواال لجلل اوةة ايجابي  وبناءة عن ا تن ا ل توظيف ا فا عيقا ةا 

 .( 32)تع المو  االفريقي  

ة  الواقع تن خي  الاركية  علة  تطةوير ةأس المةا  ق ا عل  ايذه الجطع وتط ي لقم تم تر م 

 ةةا ال شةةري االفريقةةا ع ةةر تةةوفير فةةرق الاةةمةيب لل ميةةم تةةن المجاصةةين االفاةقةة  ضةةمن برناتج

كما قاتت الصةين ب نةاء ال ميةم تةن المصةانع لم الجة  المةواد االولية  لامةيب قوة ال مل االفريقي  ،

وقةمتت تةمةي ا لمةا يقةاةب يريةا ،بمال تن ت الجا ا فا الصةين كمةا فةا نيج يقياالمساجر   تن افر

واعلةةن الةةرايت الصةةينا السةةابل )يةةو ، 2006 – 2000الةةف تجةةار افريقةةا للمةةمة تةةا بةةين  16

دةاسةي  لكوتية  للطةيب الةف تنحة   18عةن برنةاتج تسةاعمات لاةوفير  2013 نااو( فا ال ةاة 

 .(33)الف افريقا فا تجالف االخاصااات  30لحوالا واقات  دوةات تمةي ي  االفاةق  ،

ني  بل قاتت باشكيل انموق تشارك فيه عمة وزاةات اةيولم تاوقف   ود الصين عنم يذا الحم 

ب وت لةيم تسةؤوال عةن تةمةيتثل الشؤوا الجاة ي  والاجاةة والا ليم وال لوة والاكنولو يا يكةوا 

 .االفاةق 

برناتج ال تاالت والمن  المةاسي  فا تشجيع الا اوا وتوثيل اس مت الصين بشكل واض  ضمن 

وقةم دشةنت الصةين فةا ال ةاة ( ، 34)عراه تا بين المؤسسات والطيب فةا كةل تةن افريقيةا والصةين

تشةةروعا ضةةجما للمةةن  المةاسةةي  واةةل عةةمد الطةةيب االفاةقةة  بمقا ةةاه فةةا الجات ةةات  2009

   ( .35)حكوت  الصيني  الف طالب يمةسوا عل  نفق  ال 12الصيني  ال  

 ال  م اال اماعا :  –ب 

، فمةةا يطلةةل عليةةه لقةةوة الناعمةة  الصةةيني  فةةا افريقيةةال ةةذا ال  ةةم دوةا ك يةةرا فةةا تجسةةيم ت ةةاد  ا

بمبلوتاسي  الصح  قم لقل ناااج ايجابي  عل  تمى السةنوات القليلة  الماضةي  ، اذ يجةري فةا يةذا 

وافريقيةا تةن خةي  الا ةاد  المنةاظم للفةرق والاةمةيب الط ةا الجانب ت اوا تسامر تا بين الصين 

و  ، وت ويةم الةمالةذين ية توا الة  الصةين للم الجة  لألط اء االفاةق  ، واساق ا  ال عمةاء االفاةقة 

واقات  ال ميم تن ال راتج المشةارك  لم الجة  ال ميةم تةن االتةرا  االفريقي  ب    ة ط ي  تجاني ،

ن ةا الةموةة الط ية  ال المية  الاةا اقاتا ةا وزاةة الصةح  الصةيني  لحةر  تثل الميةيا واآليمز وت

ت الج  الميةيا فا المناطل االساوااي  وقم شاةك فا يذه الموةة عمد تن الطيب االفاةق  الةذين 

واد مةةف ةةي عةةن الةةموةة المجاصةة  بالطةةب الاقليةةمي والدولةة  افريقي ، 17طال ةةا يمثلةةوا  30بلحةةوا 

دولة  .  21وشةاةكت في ةا االفريقةا  –ت عل  ياتش تناةمى الا ةاوا الصةينا الصيملي  الاا عقم

الف ط يب وتوظف احا ، وعةالج اط اءيةا  15دول  افريقي  تا يقاةب  47اةسلت الصين ال  

تليوا تةواطن افريقةا ، ف ةي عةن تسةايم  الولةمات الط ية   180خي  سنوات قليل  تا يقاةب 

، م سةواءالاا قمتت تساعمات ا ال  الجنةود والمةمنيين علة  لةال سكري  فا عمليات لفظ السية و
                                                           

 26ل ميلة ، االفريقي  : ةوابع الجنةوب بةالجنوب وال ولمة  ا –ال يقات الصيني  ع م الكريم اال  المحسن ، - 32

 http://kitabat.com، تقا  تنشوة عل  توقع كاابات االلكارونا 7ق ، 2011تشرين الثانا 

33 - Thompson Ayodele and Olusegun Sotola, op cit., p. 9.                                          

34 -Judith Van de Looy, op.cit., p.8.                                                                              

 .5، ق الشيخ باي الح يب، تصمة س ل ذكره - 35

http://kitabat.com/
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، وغطةت قي  الفةرق الط ية  الصةيني فقم دعمت الحكوتات االفريوتكريما لج وديا فا يذا المجا  

ا عيقةات تسةاقرة بين ةا ، وقةم اسةاطاعت يةذه الفةرق اا ت نةوتنحا ا تيةماليات وطنية تصاةيف ا،

  .( 36)قاعمتين اساسياين يما الثق  والج رة وب االفريقي  اعامادا عل  وبين الش 

    

 ر الصيني في افريقيا وايجابياته .: تحديات الدو المبحث الثاني

  تاو ه خاة  لموديا تن ا ل توسيع تجةا  نفوذيةا وت ميةل ةوابط ةا وضةماا دول اي تا ر 

ى اليانةا اخةرتصالح ا لاحميات وتصاعب  م  قةم تةامكن المولة  اليانةا تةن تجاوزيةا وقةم تقةف 

 : ريل تقمت ا،وابرز يذه الاحمياتلجر عثرة فا ط

  القوى الحربي  : اوال

الصةةين لنفسةة ا اسةةاراتيجي   ميةةمة ب ةةم الةةما  الحةةادي عشةةر تةةن ايلةةو  ، ولالةة  عةةمة  اعامةةمت

االساقراة الا سادت تنطق  الشرق االوسع تقةوة علة  اسةت  ميةمة يةمف ا تنويةع تصةادة الطاقة  

 والاةا علة  الةرغم تةن ان ةا فريقيا اولوي   يوبولايكي  فةا يةذه االسةاراتيجي  واالسواق ت طي  أل

لملت و  ا اقاصاديا اال انه له قيم  اخرى تن النالي  االساراتيجي  وذل  الا تو ه الصين نحةو 

ت تين   ء تن تصادة طاقا ا تن افريقيا انما يةام فةا اطةاة اسةاراتيجي  بكةين ال المية  المرتكة ة 

 ( .37)عل  قاعمة المساعمات تقابل النفع 

خشةي  القةوى الحربية  تةن ت ميةم الصةين لمصةالح ا  ا يةل يةذه االسةاراتيجي  فةا افريقيةتط لقم اثاة

ت اظمةةت يةةذه المجةةاوف واشةةامت وتيرت ةةا عنةةمتا وقةةم ،( 38)الحيويةة  فةةا تنةةاطل نفوذيةةا الاقليميةة  

طرلت الصين ة ي  اساراتيجي  لكيفي  ت اتل المو  االفريقي  تع المو  الك رى سميت ب   )اتفةاق 

واآلسةةيوي  )الماةقةة  وغيةةر بكةةين( الةةذي ت مةةل الصةةين بمو  ةةه علةة  تشةةجيع الةةمو  االفريقيةة  

ب الحربية  المفروضة  علي ةا فةا االاةيح الميمقراطية  بنظةر الواليةات الماحةمة( بمقاوتة  المطالة

ول  عل  تفاال السياسا واالقاصادي ،والامس  بقيم ا وسياسات ا القاام  عل  اسامراة ييمن  الم

وداا ونيجيريةةةا وتسةةةاعمت ا علةةة  االفةةةيت تةةةن ال قوبةةةات الموليةةة  تثةةةل السةةةاالقاصةةةاد والسياس ،

لألذعةاا للقةراةات  لةمو  االفريقية  واتاناع ا عةن تماةسة  اي ضةحوط علة  اوالكونحو واثيوبيا،

 .(39)المولي  لاسوي  ن اعات ا واراعات ا الماخلي  

الةةمعوة ل قةةم قمةة   يةةذه الاطةةوةات الواليةةات الماحةةمة  الةة  دةء الجطةةر الصةةينا تةةن خةةي  دف ةةت

 ولولظ علة دول  افريقي ، 51ساء دو  ولكوتات ة ل ريا  2014افريقي  فا آب  –اتريكي  

تةةماوالت ا وتناقشةةات ا وتقرةات ةةا ، تمةةا ي نةةا اا الواليةةات  القمةة  غل ةة  الطةةابع االقاصةةادي علةة 

                                                           

 .115 –114، ق ق تصمة س ل ذكرهقع سمير،  - 36

                                                                            .Judith Van de Looy, op.cit., pp.7- 8و  

  

اا ،الاقريةر تجلة  ال يةااالسا ماةيا الجميم فةا افريقيا، الثروة النفطي  والانافت المولانجيء تحمم ترعا، - 37

 .421، ق 2010االساراتيجا السابع، 
االفريقةةا : اب ةةاد وق ةةايا عربيةة  غاا ةة  ، تقةةا  تنشةةوة علةة  الموقةةع  –الو ةةود الصةةينا والانةةافت الصةةينا  - 38

                                                                               http\\:saghbini.wordprss.comااللكارونا 

 .135ق  ،تصمة س ل ذكره، ةضا تحمم يي  39 -
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رك  عل  يذا الجانةب اكثةر تةن الصيني  فا افريقيا الاا ت الماحمة اخذت تحذو لذو االساراتيجي  

وابا مت عمةةا يحةةر  القةةادة االفاةقةة  فيمةةا يجةةر لقةةوق االنسةةاا والميمقراطيةة  وتراعةةاة سةةواه،

تط يق ما اذا تا ةغ وا فا الحصةو  علة  المسةاعمات االتريكية  واالقاصةاة علة  تناقشة  ق ةايا 

 . ( 40)االساثماة وت ي   المناخ الميام له 

تمال  بريطانيا يا االخرى تصال  ك يرة فا افريقيا لكن ا ف ةلت الجيةاة االتريكةا فةا الا اتةل 

ال ناءة تع الصةين اتةي فةا الاة ثير علة  بكةين تع الموة الصينا تن خي  ات ار سياس  المشاةك  

ألعامةةاد و  ةة  النظةةر الاةةا تافةةل تةةع اف ةةل المماةسةةات الاةةا وضةة  ا الحةةرب لةةو  الانميةة  

فيما يساوة القلل فرنسا الاا ترى اا تشاةك  الصةين فةا تجةا  نفوذيةا الاقليةمي ي ةم ماة،واالساث

 .(41)خذت فا االفو  تحم باةز لافوق ا فا افريقيا وب ا ايات ا كقوة عظم  ا

 : ال مال  الصيني  وت ميم الصناعات المحلي  ثانيا

بالشةةركات وال مالةة  الصةةيني  لل مةةل فةةا بلةةمان ا والاةةا تاميةة  بالكفةةاءة  الةةمو  االفريقيةة   اسةةا انت

وتنمي  اقاصاديات ا لكن يذا االساجماة لم وةخر الاكاليف تن ا ل المسايم  فا انجاز المشاةيع 

فال مالةة  الصةةيني  اخةةذت سةةل ي  علةة  سةةوق ال مالةة  االفريقي ،جةةاطر وتةةن ان كاسةةات ميجلةةو تةةن ال

تنافت االخيرة وت يح ا عن اعمال ةا لاة  الحرفية  تن ةا وتاسة ب بة فيس ال ميةم تةن المؤسسةات 

والشركات االفريقي   واغيق ا وتسري  اعماد ك يةرة تةن ال مةا  تثلمةا لصةل فةا نيجيريةا عنةمتا 

والشةئ ذاتةه لةم  تن تصةانع النسيج، %80ل ب م اغيق الف عات 250ري  قاتت الحكوت  باس

 800 ةم اغةيق تةا ال يقةل عةن الف عاتةل ب 60فا  نوب افريقيا عنمتا تم تسري  تا يقاةب تن 

اامةت قانوا لانظيم يذه ال مال  الاةا ت مةل فةا تشةاةيع ال نةاء ال ةجم   ج اار فقماتا الشرك ،

 .(42) ة الذي  اءوا تن ا لهلمن  م تن ال مل خاة  االطا

 ثالثا : الاحميات ال ي ي  .

شةارك الشةركات الصةيني  فةا تمتير وتةميوة تمةن ج طويةل االتةم ت تا ر  ال ي   فا افريقيا ال 

اذا تا ر  الحابةات سةواء بشةكل قةانونا او غيةر قةانونا فةا كةل تةن لي يريةا والحةابوا   ء تنه،

وغيريا ال  قطع تاواال ألشجاةيا الاا يةام تحويل ةا  وغينيا االساوااي  والكاتيروا وتوزت يل

ويمثل اسةةا ماد الصةةين لامويةةل انع الجشةةب فةةا الصةةين،الةة  خشةةب وتةةن ثةةم تصةةميريا الةة  تصةة

تشاةيع ال ني  الاحاي  الك يرة المامثل  ب ناء السمود عاتل آخر تن عواتل الاميوة االيكولو ا فا 

شةريم ت سةفا للسةكاا المحليةين ، ف ةي عةن عواق  ةا افريقيا لما تس  ه يذه السةمود تةن ت جيةر وت

تلياة دوالة والذي ادى الة   1،8ال ي ي  االخرى كما لم  فا السوداا عنم بناء سم تروي بكلف  

 الة  الحيةةاة ال ريةة اي ةةا  اتام تةةمتير ال ي ة  و،ت جيةر عةةمد تةن سةةكاا المنطقة  الاةةا اقةيم في ةةا السةم

اذ ال تراعةا الشةركات الصةيني  خااة  الةنفع والم ةادا،اسةاجرا  الالو  النةا م عةن وال حري ،و

 .(43)االفريقي    ت ايير ال مل وال ي   فا المو  الصحيرة والماوسط

                                                           

 .4ق ،س يمة تحمم بن عمر، تصمة س ل ذكره -40
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 الحكوتي  للو ود الصينا .غير : ت اةض  المنظمات غير الرسمي  وةاب ا

ات منظتتحميا تن  انب  واساثماةات ا فا افريقيا توا ه ةغ   الصين فا المحافظ  عل  وض  ا 

اةة   والاجةةفةةا ق ةةايا ال مةةل وال ي ةة االفريقيةة  المجامةةع المةةمنا والةة اب الم اةضةة  فةةا الةةمو  

، ت اتقةمت ا الصةين وسةلوك ب ة  شةركا اةواا عةن اناقةاد سياسة  المسةاعمات الاةالم ت ، اذوالحكم

قةة  حكةةاة االفاةوان عا  ةةا تةةن ال يقةةات الوثيقةة  الاةةا يجةةري اسةةاحيل ا تةةن ق ةةل الصةةين تةةع ال

ء تساشةف  بإقات  تشاةيع ذات قيم  ةت ية  تثةل بنةاالمسا مين ، ولموا    يذا النقم قاتت الصين 

 . فيف تن لمة ب   المشاكل الماخلي او تقميم تساعمات تالي  للاج

لةةم تاةةردد الم اةضةة  السياسةةي  فةةا ب ةة  الةةمو  االفريقيةة  تةةن اسةةاجماة الو ةةود الصةةينا كةة داة 

كسب المعم الش  ا وتن ثم الواو  ال  السلط  السياسي  تسةاحل  عيقة  الصةين  للمناوةة ب مف

، ف ل  س يل المثا  اناقمت ال اب الم اةض  فا بوتسةوانا   تع االنظم  الحاكم  فا افريقياالوثيق

لحصو  عل  تشرور بناء المساكن ب ساجماة الشركات لشروط القرو  الصيني  لحكوت  بيديا 

  . ( 44)الصيني  

لو ةود لاا شكوى المو  الحربي  وب   الج ات غيةر الحكوتية  االفريقية  تةن الاة ثيرات السةل ي  

ي  الةة  المقةة  والموضةةوعة اةةحيحا بةةل انةةه يفاقةةر ا افريقيةةا ال ي نةةا اا يةةذا االت ةةاالصةةينا فةة

يجابية  لةموة الصةين فةا افريقيةا والةذي عكةت لالة  ا ويمثل لال  تةن القلةل المانةاتا،والمصماقي 

تمثلةةت بمسةةاعمة الةةمو  االفريقيةة  علةة  تطةةوير اقاصةةادات ا تةةن خةةي  سلسةةل  تةةن المسةةاعمات 

ضة  ا فةا وزيادت ةا وواالقاصادي  والفني  تما ساعميا عل  تنويع ت ادالت ا الاجاةية  تةع الصةين 

الفريقيةةة  فيمةةةا يجةةةر ت ميةةةم اةةةادةات ا كما اسةةةاجابت الصةةةين لشةةةكاوى الةةةمو  اطريةةةل الانميةةة ،

 ابا للصناعات المحلي  خااة  اةناع  النسةيج الاةا  ت ةم تةن ايةم الصةناعات في ةا واكثريةا اسةاي

سةاب ال  ةااع علة  لوات تن ش ن ا تجنب اغةراق السةوق االفريقية  بطلل مال  تن خي  اتجاذ خ

 .االناا  المحلا

احايةة  بكلةةف تنجف ةة  و ةةودة عاليةة  وسةةرع  فةةا اا تو يةةه االسةةاثماة الصةةينا لاطةةوير ال نيةة  ال

مد تةن ةفع تسةاويات النمةو االقاصةادي فةا عةكاا ل ةا دوةا ايجابيةا تةن نةالياين،االول :االنجاز 

فةةا قطةةار الطاقةة  تجةةاوز الصةةين االناقةةادات المو  ةة  ألسةةاثماةات ا الةةمو  االفريقيةة  ، والثانا:

 .(45)االفريقا 

اعمة المو  االفريقي  عل  تطوير اقاصاديات ا الوطني  تةن وت ذ  الصين   ودا ك يرة تن ا ل تس

اشةةراك ال مالةة  و تكييف ةةا لةةايام الظةةروف االفريقيةة ،خةةي  اسةةال اة الاجربةة  الانمويةة  الصةةيني  و

والقاامة  علة  االناا ية   ني  االفريقي  فا المشاةيع الصيني  وتمةي  م عل  اخيقيات ال مةل الصةي

، ف ي تن ا ل انجاز الم اة المكلف  ب اال الي  وال مل لساعات طويل  وفا ظروف ا    اليانا 

 ( .46)عن اقات  عمد تن الموةات الامةي ي  لاطوير قابليات واتكانيات ال ما  االفاةق  
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 : مستقبل الدور الصيني في افريقيا .المبحث الثالث

ال اتةةل االكثةةر ايميةة   تةةن غيريةةا فةةا تشةةكيل ت االقاصةةادي  لاليةةا وتسةةاق ي سةةا ق  االعا ةةاةا

زيةادة واالفريقي  والاحكم فا تساةات ا ، فحا ة  الصةين الة  الةنفع االفريقةا  –ال يقات الصيني  

الم ةةادالت الاجاةيةة  وتوسةةيع تجاالت ةةا سةةاكوا ايةةم الماحيةةرات المةةؤثرة فةةا اسةةاراتيجي  الصةةين 

 .(47)المساق لي  ليا  افريقيا 

عل  تكييف نفس ا تةع المشةاغل االفريقية  سي امم كل ذل  بي ش  عل  اترين يما : قمةة الصين 

  علةة  تسةةاوى القةةاةة، وقةةمةة ا االوسةةع الجااةةفةةا الوقةةت الةةذي تسةة   فيةةه نحةةو تحقيةةل ايةةماف 

واذا تمكنةةت الةةمو   ( 48) قةةاةت معلةة  تحميةةم ط ي ةة  وعمةةل الاحلحةةل الصةةينا فةةا االفاةقةة  انفسةة م 

فةا  ااالفريقي  تن اتايك يذه االتكانية  فة ا يةذا االتةر سةيؤثر بشةكل سةل ا علة  الو ةود الحربة

 .ظوة المصال  الحالي  والمساق لي افريقيا تن تن

اا الصةين تةمعوة فةا ظةةل يةذه االلامةاالت الةة  ت نةا اسةاراتيجي  تمكن ةا تةةن بلةو  غايا ةا يةةذه  

وتث يت اةكاا و وديا فا القاةة تن ق يل : الا كيم عل  ايمي  ال اتل الثقةافا فةا ت  ية  الةروابع 

تن خي  تةن  المةواطنين الصةينيين المسةلمين تواقةع ت مة  فةا المؤسسةات واالنشةط  تع افريقيا 

الصيني  ذات الصل  ب فريقيةا او بمنةاطل اناةا  الةنفع في ةا فةا الةمو  ذات الحال ية  االسةيتي  لكةا 

وتساعمة الةمو   (49)يامكنوا تن الا ثير فا المجام ات المحلي  وخلل انط ار  يم عن الصين في ا 

ت ةانا تن ةا اةا االفريقي  عل  بناء نظاة اتن غذااا تاطوة يمكن ا تةن الةاجلر تةن المجاعةات ال

للشةةركات الصةةيني  باشةةكيل سياسةةا ا تجةةاه افريقيةةا علةة  وفةةل  وعةةمة السةةماحتنةةذ سةةنوات عميمة،

، ا ةةا وطمولات ةةا واةت اطات ةةاتصةةالح ا دوا النظةةر الةة  انظمةة  الةةمو  الاةةا تا اتةةل ت  ةةا وط ي 

تصةير ا كةم تةن وتراق   سلوك شركات ا فا افريقيا فا اطاة لملا ا النا ح  لمكافحة  الفسةاد ،وال

 اعةةادة النظةةر فةةا السياسةة   وضةةروةة( 50)اصةةادي  المقمتةة  الةة  يةةذه الةةمو تسةةاعمات ا الماليةة  واالق

تةةن خةةي  اعامةةاد القواعةةم المنصةةوق علي ةةا فةةا الشةةراك  بةةين االتحةةاد الصةةيني  ليةةا  افريقيةةا 

ناس   المشاكل والصيغ الماالفريقا وايجاد الحلو  للكثير تن  –وتنامى الا اوا الصينا  االفريقا

االطةراف لوضةع الم ةايير  وايمي  توظيف الصين ليتحاد االفريقا كونةه وا  ة  تا ةمدةللا اوا،

وتجفيف شةؤوا الماخلية  للةمو  االفريقية ،الاةا سةاحما الصةين تةن ت مة  الاةمخل فةا الالمشارك  

النقم المو ه لسم ا ا عل  الص يم ال الما كون ا تس م فا تركي  الفسةاد فةا افريقيةا وتحةو  دوا 

 .( 51)اتكاني  الي  السية في ا 

ظوة ب ة  ساوا ه   ود الصين فا س يل تطوير سياسا ا تجاه القاةة االفريقي  فا المساق ل المن

 :ا فاذا االطاة نو   ابرزيلاا تحقق ا فا يالم وقات الاا يمكن اا تقلل تن لجم المكاسب ا
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 ترتكة  علة  عةمد تةن ال نااةرض ف المكوا الثقافا فةا عيقة  الصةين ب فريقيةا والاةا  -1

ت االمثقفةةة  للحةةة عةةةمة المةةةاة النج ةةة  الصةةةيني عالميا،و اللحةةة  الصةةةيني تن ةةةا عةةةمة اناشةةةاة 

ا يةذه فةعمة ايةيء الصةين اياماتةا ك يةرا بالةميانات المناشةرة المساجمت  فا يذه المو ،و

  فةا وتجايةل تنظمةات المجامةع المةمنا ال اتلةوالانظيمةات الما ةمدة المرو ة  ل ا،المو  

 تجا  الجمت  اال اماعي .

اة مةةتحموديةة  ايااةة االفريقيةة  تثةةل بالقةةضةة ف االيامةةاة االعيتةةا واالكةةاديما الصةةينا  -2

ةاس  دفا  حثي  الماجصص  وقل  عمد المراك  وال راتج اللمنطق ،االعية الصينا ب ذه ا

سةي  ية  السياا الجاة كل تا يا لل ب ذه المو  تن نالي  ثقافا ا وقيما ا وديانات ا وعيقات 

ل ةراتج واساقاء الصين لم لوتات ا وبيانات ةا عةن يةذه الةمو  تةن المراكة  واواالقاصادي ،

 .ةة غير دقيق  عن اما ينقل ل ا اوال حثي  الحربي  ت

ودفةع شةركات ا  طاق  تن افريقيا د الجاة وتواةد السامراةي  اعاماد الصين عل  الموااا ا -3

عمةةةوالت للمسةةةؤولين السياسةةةيين فةةةا يةةةذه الةةةمو  نظيةةةر تسةةة يل م لأل ةةةراءات الما لقةةة  

باالساثماة سيشةوه اةوةت ا وي ة  ا فةا خانة  الةمو  االسةا ماةي  تمةا ي رقةل   وديةا 

 .(.52) قات تاوازن  تع المو  االفريقي فا الحفاظ عل  عي تساق ي
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 : الخاتمة

 :ريقيا يقودنا ال  الحقاال اآلتي اا ف ما واق يا وتمةوسا لحقيق  ال يق  الميناتيكي  بين الصين واف

اا تشجيع الصينيين لل جرة وال مل فا افريقيا يسانم الة  تجةاةب نا حة  سةابق  فةا دو   -1

 نوب شرق آسيا ليث االقليات الصةيني  القوية  الممسةك  ب صةب الحيةاة االقاصةادي  فةا 

، ا  فةا افريقيةا ال يجالةف عةن سةابقهوالحلاا توطنت في ةا تنةذ عشةرات السةنين،ال لماا ا

فالصينيوا الم روفوا بال م  والنشاط والا ةاتن فيمةا بيةن م والقةمةة علة  االنةمتا  فةا 

ا عل  بناء ذات م وتكوين ثروات تساعميم عل  انشاء تشةاةيع المجام ات المحلي  قادةو

وتن ثةةةم السةةةيطرة تةةةمةيجيا علةةة  ماا فايةةة  اسةةةاوطن ا الفقةةةر والاجلةةةف،فةةةا بلةةةاقاصةةادي  

وتن يةذه وعلة  لركا ةا ونشةاطات ا، االقاصادات المحلي  او فر  نور تن الا ثيرعلي ةا

طويلةة  قةةم تصةةل عقةةودا الةة   ال اويةة  يمكةةن اا تسةةفر يةةذه ال مليةة  بالن ايةة  وب ةةم سةةنوات

اتةةايك الصةةينيين االفاةقةة  الاةة ثير علةة  تجريةةات ال مليةة  السياسةةي  فةةا عةةمد تةةن الةةمو  

االفريقي  والاحكم فا تساةات ا وعيقات ا واةت اطات ا الجاة ي  خاا  تع الصةين )ال لةم 

لا  لو  لااالة( اذ يامي  الصينيوا ب فاجاة ا يا  عميمة تن م ب ناماءيم ال  وطن م االا

لمجام ةةات مةةاة الحكوتةةات الصةةيني  الما اق ةة  لكمةةا يسةةاعم اياكةةانوا ي يشةةوا ب يةةما عن ا،

الصةةيني  خةةاة  الةة يد وةعايا ةةا وتةةم يةةم المسةةاعمة ل ةةا عةةاتي تسةةاعما فةةا تنةةاتا يةةذا 

 .سيكوا لليف الصينيين فا افريقيا وتن ينا نف م اا النجاح،الش وة

اا توطيةةم الصةةين ل يقات ةةا تةةع االنظمةة  االسةةا مادي  فةةا افريقيةةا وت ميق ةةا وانشةةاء شةة ك   -2

يا تةمخل الحكوتة  الصةيني  تةن تصال  ت قمة وتاشابك  قم تطرح الامالي  ب يمة الممى 

عةن االنظمة  خي  اساجماة ولمات تن  يش ا اذا تا ت رضت تصالح ا للجطر والةمفار 

سيولم ت يما تن االلاقاا السياسا وتناتا تشاعر الكرايية  فةا تما السياسي  الحليف  ل ا،

افوف المواطنين االفاةق  للصين الحريص  دااما عل  سةم ا ا وعلة   اليات ةا الاةا قةم 

 .م في اتا ر  للم ايقات واألضراة بمصالح ا تن  انب ش وب المو  الاا تقي

تحقيةل تنميا ةا االقاصةادي  تةن تساطيع افريقيا االسافادة تن تشاةيع الصين ال المية  فةا  -3

خي  االن ماة ال  ال ن  اآلسيوي لألساثماة فةا ال نية  الاحاية  الةذي انشة ته الصةين فةا 

والةةذي سةةيمن  الصةةين تسةةاق ي تكانةة  ك يةةرة فةةا تجةةالا الانميةة   2014تشةةرين االو  

اة المالا تشكيل النظ ة ويفا  الطريل اتات ا ألعادل  المساوى ال الما،واالداةة المالي  ع

وسيمكن يذا االن ماة افريقيا ال  االسةافادة تةن براتجةه فةا تطةوير اقاصةادات ا ال الما،

         .ات االمحلي  وفا  تجا  اوسع ات
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