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 الملخص: 
قتصادية من حيث الضوء على مفهوم الدبلومااية اال تهدف هذه الورقة البحثية إلى تاليط

محاولة ضبط تعريفه، ومراحل ظهوره وتوظيفه من طرف الدو: والحكومات، والتركيز 
قتصادية لدبلومااية االجية واضحة في جعل اعلى الحالة الصينية باعتبارها تتبنى إاتراتي

كأبرز أدواتها في ايااتها الخارجية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمة بابب 
 .COVID-19تفشي وباء كورونا الماتجد 

وقد توصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج تلخّصت في مجملها حو: تعاظم توظيف 
دية نتيجة االزدياد الواضح في ااية المااعدات والدبلومااية االقتصاالصين ألداة دبلوم
قتصادية أكبر خاصة مع اقتصادية، تحقيق الصين لمكااب ايااية و قوة مؤشراتها اال

نتشار وباء كورونا الماتجد، وكذا توقع بتأثير ادورها العالمي البارز في إدارة ومجابهة 
 وباء كورونا على خارطة التحالفات الدولية واإلقليمية المختلفة. 

، قتصادية، فيروس كوروناين، الدبلومااية، الدبلومااية االالص  المفتاحيةالكلمات 
 . 91كوفيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 royaamine2@gmail.comالمؤلف المرال  محمد األمين بن عودة، 
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Abstract:  

This paper aimed to highlight the concept of economic diplomacy, 

its definition and how do states and governments using it, with the 

focus on the Chinese case which adopts the economic diplomacy as 

a significant tool in its foreign policy, especially what the world 

witnesses of the corona virus COVID-19 crisis. 

The paper found that as a result of the economic strength the 

Chinese government keep using the economic and the aid 

diplomacy throughout its foreign policy, also found that china is the 

most state whose made gains since the corona virus outbreak, and 

finally that the corona crisis will effect on the international and 

regional alliance map.     

 Keywords: China, Diplomacy, Economic Diplomacy, Corona 

virus, COVID-19 

 مقدمة: .1
الصين الشعبية وطيلة فترة الثالثين انة الماضية من أكبر إقتصاديات دو: أضحت 

انة  6.7%و  0092انة  7.3%، 0090انة  7.8%العالم نموًا على اإلطالق) 
(، وقد إاتطاعت الصين أن تحقق هذه المكااب اإلقتصادية الهائلة بفضل 0092

تحتل المركز األو: من حيث  مجموعة من التدابير واإلاتراتيجيات المختلفة، جعلت منها
أكثر الدو: المّصدرة في الانوات األخيرة، متفوقة بذلك على الواليات المتحدة األمريكية 

 وباقي الدو: الصناعية الكبرى.
وقد مّكن إزدياد النمو والتفوق اإلقتصادي الصيني من تفعيلها لعدة آليات ااهمت بشكل 

تقدمة في اإلقتصاد العالمي ككل، من بين أبرز كبير في توطيد هذه المكانة والمرتبة الم
هذه اآلليات نجد الدبلومااية اإلقتصادية و دبلومااية المااعدات، التي جعلت منها 
تنافس الواليات المتحدة األمريكية في صدارة  أكثر الدو: المانحة عالميًا، وقد مّثلت 

فرصًة جد  COVID-19ماتجد اآلونة األخير التي عرفت إنتشارًا وااعًا لوباء كورونا ال
مناابة للصين لتفعيل هذه اآللية بشكل كبير، األمر الذي يدفع لطرح تااؤٍ: غاية في 
األهمية هو كالتالي  ما موقع الدبلومااية اإلقتصادية في الايااة الخارجية الصينية؟ 

شكالية وكيف تّم توظيفها أثناء إنتشار فيروس كورونا عبر دو: العالم؟  ولإلجابة على إ
 الورقة تّم التطرق إلى ثالثة محاور بحثية أاااية هي  
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 .تحديد مفهوم الدبلومااية اإلقتصادية 
 .دبلومااية المااعدات كأداة للايااة الخارجية الصينية 
 طبيعة المااعدات الصينية أثناء إنتشار وباء كورونا. 
 تحديد مفهوم الدبلوماسية اإلقتصادية: .2

قتصادية هو مصطلح معاصر تم اعتماده في األدبيات العلمية إن مصطلح الدبلومااية اال
خال: الانوات القليلة الماضية ولم ياتخدم بشكل كبير قبلها، وكمفهوم  فقد ظهر مع 
 نهاية األلفية الماضية، بحيث كان نادرا ما ياتخدم في الفترة ما بين اتينيات إلى

 .1ثمانينيات القرن الماضي
تصادية أداة من أدوات الايااة الخارجية للدو: التي فرضت أصبحت الدبلومااية االق

وكآلية في يد بعض الدو: لنشر ايطرتها وقوتها في العالم وكان  91نفاها أواخر القرن 
هذا في اياق دولي عرف انتشار التنافس بين القوى االمبريالية، أما خال: الحرب 

لدبلومااية اإلقتصادية هو التفكير العالمية األولى كانت أهم المواضيع التي تدخل ضمن ا
والعمل المتعدد األطراف للتنايق من أجل تحقيق االاتقرار في العالقات االقتصادية 

 والمالية الدولية خال: النزاع والحرب.
ففي الحالة األولى، فإن الدبلومااية اإلقتصادية اهتمت بتعبئة الجهات الرامية والعامة 

اية الالطات العمومية وهذا على الماتوى الداخلي والشبه رامية والخواص تحت رع
الوطني واإلقليمي بهدف الدفاع عن المصالح اإلقتصادية ودعم التواع التجاري والمالي 
للمؤااات الوطنية في األاواق الخارجية وترقية االاتثمارات األجنبية في داخل الحدود 

 جح بين الوطنية والحربالوطنية، فهي مماراة وعمل ثنائي يقوم على مقاربة تتأر 
 . 2االقتصادية

أما الحالة الثانية للدبلومااية االقتصادية تهتم بالتفاوض المتعدد األطراف في المجا: 
االقتصادي والمالي وتقوم على مقاربة تعاونية في العالقات الدولية وهذا يعتبر مفهوم 

جهة على نزعة للتوجه  متناقض الن الدبلومااية االقتصادية في شقها الثنائي ترتكز من
نحو الحرب والتوافق االقتصادي بين الدو: في العالقات المتعددة األطراف من جهة 

 أخرى.
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قامت عديد الدو: التي تمثل القوى الصاعدة بتطوير أدوات عديدة في ابيل ترقية 
دبلوماايتها اإلقتصادية، فقد قامت الصين في إطار إعادة اندماجها في المجتمع الدولي 

خلق دبلومااية اقتصادية نشطة بحيث أصبحت مانح للمااعدات الخاصة بالتنمية ومن ب
أكبر الماتثمرين على الماتوى اإلقليمي والعالمي كما انضمت إلى منظمة التجارة 

 .0009العالمية انة 
تأكيدًا على أهمية الدبلومااية االقتصادية للدو: الصاعدة فقد قامت هذه الدو: بتكثيف 

ضافة إلى اإلمكانيات والنظم الوطنية التي أنشأتها قامت أيضا  العالقات اإلقليمية، وا 
بخلق دبلومااية اقتصادية متعددة االطراف فكانت الصين ضمن المؤااين للشراكة 

 Asian Regional Conprehensive Economic)،االقتصادية الشاملة

Partnership RCEP)  1في المنطقة.والهادفة إلى تحرير التجارة  0090انة 
 دبلوماسية المساعدات كأداة للسياسة الخارجية الصينية .3

يرى كثير من الباحثين أن الدبلومااية اإلقتصادية وايااة المااعدات المنتهجة من 
طرف الصين، تندرج ضمن أحد أهم األولويات والخطوط العريضة التي ُأاات عليها 

 Mitchellالمية الثانية، فوفق الباحث الايااة الخارجية الصينية عقب نهاية الحرب الع

Derek  فإن القيادة الصينية ومنذ أواخر خماينيات القرن المنصرم، بدأت برام معالم
جديدة في ايااتها الخارجية تقوم على توطيد عالقاتها بدو: الجوار، على غرار الهند، 

ذلك بتفعيل أداة الحوافز .. و 2جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية )كوريا الشمالية( ومنغوليا
اإلقتصادية التنموية، وقد كان ذلك نتيجة ظهور منظمة دو: جنوب شرق آايا بدعٍم من 

 .3الواليات المتحدة األمريكية
، الذي أاس لتوجه عالمي جديد بوجه 9155وقد مّثلت محطة إنعقاد مؤتمر باندونغ انة 

ن الشرقي والغربي، مّثلت فرصة إاتفحا: واشتداد مجريات الحرب البادرة بين المعاكري
، وقد لعب رئيس الوزراء 4بالنابة للصين لعرض تصورها في آليات التعاون األفروآايوي 

دولة إفريقية  90دورًا أااايًا في التوفيق بين حوالي   Zhou Enlaiالصيني آنذاك 
( على التصور الصيني لطبيعة التعاون، 9122 - 9120وآايوية في الفترة مابين )

 Eight Principles forالذي يقوم على ثمانية مبادئ أعلن عنها بـ غانا تحت مامى و 
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Economic and Technical Assistance to Other Countries أين تضمنت ،
مليون دوالر لكل من الكونغو، غانا ، مالي،  900الحزمة األولى من المااعدات حوالي 

 . 5لبينكينيا و تنزانيا. إندونيايا ماليزيا والف
في الانوات األخيرة أضحت الصين الشعبية من أكثر الدو: المتقدمة المانحة للمااعدات 

، وقد إتصفت ايااتها في المنح والمااعدات اإلقتصادية (11)الشكل رقم الدولية أنظر 
غياب ما ُيعرف بالمشروطية الايااية، ماتويات منخفضة جدا للفائدة فيما يخص ب

وض المقدمة من الدو: الغربية، تياير وتاهيل في آجا: إاتيفاء القروض مقارنة بالقر 
القروض من الدو: الماتفيدة، نقل المعرفة والتقنية في المشاريع التي تقودها وتشرف 

وغيرها من الخصائص  ،عليها الشركات الصينية في هذه الدو: الماتفيدة من المااعدات
 .6التي مّيزت التوجه الصيني في هذا اإلطار

 0095يبّين نابة توزيع المااعدات الصينية عبر قارات ومناطق العالم  09شكل رقم ال

 
Source: John wong,"china’s “one belt, one road” Initiative: 

economic diplomacy With chinese characteristics". Internal 

document for silk road forum 2015, p 04  

المفّارة إلقبا: الدو: النامية على التمويل الصيني هو غياب  من بين أهم العوامل
المشروطية الايااية، إذ يدرك أغلب تلك الدو: أنهم يحصلون على المااعدات الصينية 
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بشكل أارع، وبدون أي قيد أو شرط ايااي معين، أما الدو: والمؤااات المالية الغربية، 
صالح الايااي واإلقتصادي، و هو ما تتحاشاه فتربط إبرام الصفقات المالية والتجارية باإل

، وكذلك 7عديد الدو: النامية عند تعامالتها المالية مع مختلف المؤااات النقدية الدولية
تشير عديد الكتابات والدرااات إلى أن المااعدات الصينية تغطي مجاالت متنوعة، منها 

لتعليم والصحة، وهو ما ياهم في الزراعة والطاقة والنقل والبنية األاااية لإلتصاالت وا
 .8تطوير وتنمية المجتمعات والدو: الماتفيدة من هذه المااعدات

من فئة  Belt and Road Initiativeفي هذا اإلطار تعتبر مبادرة "الحزام والطريق" 
المبادرات التنموية الكبرى التي يمكنها دفع اإلقتصاد العالمي برمته إلى النمو بمعدالت 

المعتاد، الايما إذا تّم تنفيذها وفق المعايير وشروط النجاح والتوازن بين أارع من 
مصالح الدو: المشاركة بها، كما يمكنها أن تعود على الماتوى الوطني للدو: المشاركة 

، هذا بخالف آثارها (11)الجدول رقم بالعوائد التنموية واإلقتصادية الكبيرة أنظر 
 .9أيضاً  الايااية واإلجتماعية واألمنية

ومن المرجح كذلك أن تنعكس اآلثار التنموية للمبادرة باإليجاب على الماتوى المعيشي 
لاكان الدو: المشاركة، إذ يتوقع أن تاهم في تعزيز قدرة الدو: على مواجهة مخاطر 
وتحديات الفقر، الايما أن هذه الدو: تضم ما يقرب ثلثي عدد اكان العالم، وتصل نابة 

من إجمالي الاكان، كما  25%م تحت خط الفقر ببعضها إلى حوالي من يعيشون منه
 .10هو الحا: بكينيا، أوزبكاتان وجيبوتي و الوس

يبين حجم إقتصاديات الدو: المشاركة بمبادرة الحزام والطريق)مليار دوالر  09جدو: رقم 
 أمريكي(

 قيمة الناتج الدولة قيمة الناتج الدولة
 59.5 لبنان 0299.00 الهند

 20.5 األردن 9508.00 كوريا الجنوبية
 99.2 مقدونيا 9500.5 روايا

 29.5 صربيا 280.8 الاعودية
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المصدر   علي صالح )محررًا(، "مشروع الحزام والطريق  كيف تربط الصين إقتصادها 
العدد  مركز الماتقبل لألبحاث والدرااات المتقدمة،بالعالم الخارجي". تقرير الماتقبل، 

 90ص  ،0098 -02
وعلى الجانب اآلخر تواجه الصين حملة دعائية غربية مركزة، بحيث يتم تصويرها بأنها 
"المانح المحتا:"، في حين تؤكد الصين على أن إاتراتيجيتها تقوم على تحقيق المنفعة 
المتبادلة في إطار "التعاون بين دو: الجنوب"، وطبقًا لتقرير رامي صادر عن الحكومة 

حو: المااعدات الخارجية، تؤكد فيه بكين على أن نيتها تكمن في  0099الصينية انة 
"تحاين اإلنتاج الصناعي والزراعي للدو: المتلقية للمااعدات، و وضع أاس رااخة 

 ".11للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
وقد تمكنت الصين من أن تتغلغل داخل القارة اإلفريقية من خال: مجموعة من اآلليات 

 0095تقديم المااعدات التنموية، إذ أعلنت الصين على ابيل المثا: في انة من بينها 
 20خطط تعاونية لمدة ثالثة انوات لتعزيز تعاونها مع القارة الامراء، وتقديم  90عن 

مليار دوالر أمريكي لتمويل مشاريعها التنموية في شتى المجاالت بالقارة، مثل التصنيع 
تحتية والخدمات المالية، التنمية الخضراء وتياير التجارة والتحديث الزراعي، البنية ال

 .12واإلاتثمار والحد من الفقر وغيرها
فبالنظر مثاًل إلى فلافة المااعدات الصينية لدو: القارة اإلفريقية نجد أنها عملت على 

، وذلك باعتبارها الجهة المانحة 0000توطيد مكانتها بالقارة األفريقية بدءًا من انة 
-ياية للدعم المالي والتقني لدو: القارة، على إثر إنشاء منتدى التعاون الصينيالرئ

دولة، والعمل على ايااة تخفيف وشطب الديون بداية من  22اإلفريقي الذي شاركت فيه 
مليار دوالر ديون ماتحقة على بعض الدو: اإلفريقية،  9.0بشطب حوالي  0002انة 

مليار  05ق القروض الميّارة للدو: اإلفريقية بقيمة وكذا إنشاء الحكومة الصينية لصندو 
 .13دوالر بنفس الانة

فقد أقّر البنك الدولي ضمنيًا بالدور الصيني في تنمية إفريقيا، إذ وفي اياٍق متصل 
أوضح أن تحّان معّد: نمو الناتج المحلي اإلجمالي في إفريقيا كان بشكٍل رئياي بابب 

فريقيا والدو: اآلايوية خاصة الصين والقائم على إنتعاش التعاون اإلقتصادي بين إ
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المنفعة المتبادلة، و هو ما يؤكد مّرًة أخرى إختالف فلافة المعونات اآلايوية الصينية 
 .14عن نظيرتها الغربية

وبالتوجه إلى منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، اجلت الانوات األخيرة تحركات جد 
ية الصينية بها، أين إكتابت زخمًا كبيرًا مع توقعات متاارعة لإلاتراتيجية اإلقتصاد

بااتمرار التركيز على هذه المنطقة التي تعتبر من مناطق نفوذ الواليات المتحدة 
، ذكرت 0090األمريكية، فوفقًا لمعطيات اللجنة الوطنية الصينية للتنمية واإلصالح انة 

من أجل تنفيذ برامج ومشاريع مليار دوالر  910بأن الشركات الصينية ضخت مايزيد عن 
مليون  9.8نحو  0092بنى تحتية بدو: المنطقة، وخلقت هذه المشاريع إلى غاية انة 

-9110من إجمالي مناصب الشغل مابين  04%فرصة و وظيفة عمل، أي ما نابته 
 .15بالمنطقة المعنية 0092

تغلغل اإلقتصاد تركز القيادة الايااية الحاكمة بالصين على العوامل التي تااعد في 
الصيني في مفاصل اإلقتصاد العالمي، من خال: ما يامى المعاملة المنصفة للشركات 
ضفاء مرونة أكبر في الدخو: إلى الاوق الصيني و  األجنبية وتعزيز دور الاوق وا 
مواصلة تحرير اوق العمالت، ويبدو أن الصين تتقدم لتحقيق هذا الهدف، وهو ما تؤكده 

رات اإلقتصادية التي برزت بوضوح، خاصًة بعدما أصبحت الصين مجموعة من المؤش
   16أكبر إقتصاد عالمي ومن بين هذه المؤشرات التالي

  تقلُّص الفارق بين حجم الناتج المحلي اإلجمالي الصيني ونظيره األمريكي من
تريليون دوالر أمريكي  0.90إلى نحو  0000تريليون دوالر أمريكي انة  01.00نحو 
، مع وجود عّدة 0090تريليون دوالر مطلع انة  2.20، وصواًل إلى حوالي 0092انة 

توقعات من تقارير عالمية بااتمرار هذا التقّلص على غرار ما أصدره صندوق النقد 
، مع 0000تريليون دوالر انة  5.22الدولي من إحتمالية تراجع هذا الفارق إلى نحو 

 09.10حوالي  0000إلجمالي األمريكي انة توّقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلي ا
 .17تريليون دوالر لنظيره الصيني 92.25تريليون دوالر، مقابل نحو 

  بعدما تجاوزت  0001باتت الصين أكبر دولة مصّدرة للالع في العالم منذ عام
ألمانيا، وكذا حققت نتائج هامة حين تصّدرت قائمة الدو: من حيث إجمالي حجم التجارة 
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بعد تجاوزها الواليات المتحدة األمريكية، ومن حيث اإلاتثمار  0092منذ انة  الخارجية
في مجاالت البحث والتطوير العلمي أصبحت ثاني دولة في العالم فيما يخص نابة 

 .18من اإلنفاق العام 20%اإلنفاق على مجاالت البحوث العلمية والتطوير بنابة 
 ء كورونا:طبيعة المساعدات الصينية أثناء إنتشار وبا .4

بعنوان  Andreas Fuch, Marina Rudyak بالنظر إلى الدرااة المقدمة من الباحثين 
The Motives of China’s Foreign Aid   فإن الايااة الصينية في إقامة برامج

المااعدات، تاتند على عدة مرتكزات وتاتهدف تحقيق مجموعة من األهداف تتمحور 
هي   أهداف ايااية، تحقيق مكااب ومنافع إقتصادية  أاااًا في ثالثة محاور أاااية

تجارية، وأخيرا مقاصد إناانية، وهذه األخيرة تنضوي تحتها مجموعة من النقاط من بينها 
وأهمها تقديم عّدة تحفيزات ومااعدات في مجاالت تحاين القطاع الصحي والرعاية 

 .19الصحية للبلدان الماتفيدة من المااعدات
فإن الصين ركزت في ايااة دعم وتقدم المااعدات الطبية على  وفي هذا اإلطار

إاتراتيجية معينة، تقوم باألااس على تقديم إعانات للدو: التي يعرف قطاعها الصحي 
 State Councilتقريٍر لهيئة عجزا في التجهيزات والكوادر الطبية الكفأة، فحاب 

Information Office (SCIO)  قامت  0090-0090مابين  الصينية فإنه في الفترة
ماتخدم بين أطباء  0200فريق طبي يضم ما يقرب  55الصين بإيفاد حوالي 

دولة حو:  50مليون مريض بـ  00وممرضين، قّدمت هذه الفرق خدماتها ألزيد من ابعة 
 .20العالم

بدو: غرب إفريقيا، صّرح ممثل  Ebolaوفي اياٍق متصل، فإنه وخال: تفشي وباء إيبوال 
بأن الحكومة الصينية   (NHFPC)الوطنية الصينية للصحة وتخطيط األارة  اللجنة

مليون دوالر أمريكي،  900قامت بمنح أزيد من  0092خال: الفترة مابين أفريل وأكتوبر 
خبير إلى المناطق المتضررة من الوباء على  9000مع إيفاد أطقم طبية تضم حوالي 

 .21غرار ايراليون، ليبيريا وغينيا
أصدرت الالطات الصينية ما ُعرف  0092اإلشارة أيضًا، أنه وفي أواخر انة تجدر 

، وقد أعطت لهذه الرؤية والمبادرة 0000بخطة و رؤية الصين في القطاع الصحي لانة 
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طابعًا عالميًا يد: على توجهات الصين إلى توايع دائرة ايااة الدعم والمااعدات الطبية 
ت في هذه الخطة على ضرورة أن تلعب الصين دورًا اإلناانية عبر العالم، وقد ركزّ 

عالميًا في تدعيم الايااات الصحية الطبية عبر دو: العالم فيما يخص الرعاية الصحية 
 . 22لألطفا: والنااء، في بادرة منفردة تميزت بها الرؤية الصينية

: معظم دو  COVID-19إن المتتبع لألحداث خاصة عند إاتفحا: إنتشار وباء كورونا 
ابانيا، وكذا الواليات المتحدة  العالم خاصة بلدان أوروبا على رأاها فرناا، إيطاليا وا 
األمريكية، يلحظ ارعة التحرك من طرف الالطات الصينية فيما يخص إعما: آليات 
المااعدات الطبية اإلقتصادية، والتي حاب عديد المهتمين تبلورت في شكل جزء من 

 Global Initiative To Send Chinese Medicalمبادرة عالمية كلية شاملة 

Experts  راا: الخبراء الطبيين الصينيين إلى جانب الدعم فيما ركزت على نشر وا 
الج فيروس كورونا يخص تجهيزات ومعدات الحماية الطبية المختلفة وذات الصلة بع

 الماتجد.
دولة حو: العالم فيما  18أرالت الصين الخبراء والمااعدات الطبية إلى أكثر من فقد 

، ويتم تقديم هذه المااعدات بشكل Masks Diplomacy ُيعرف بـ"دبلومااية األقنعة"
وفي  ،مباشر من قبل الافارات الصينية حو: العالم، ومنها  ماليزيا، والفلبين، واليونان

ومنها شركتا هواوي -بعض األحيان، تقوم الشركات الصينية بتوصيل اإلمدادات الطبية 
باإلضافة إلى ذلك، قدمت  ،إلى بعض دو: العالم، ومنها أوغندا وأوكرانيا -وعلي بابا

ض و قر  على ابيل المثا: الصين الدعم االقتصادي لبعض الدو: المتضررة، بما في ذلك
 .23إلى اريالنكا منحت مليون دوالر 500بشروط ميارة بقيمة 

وقد إعتمدت اإلاتراتيجية الصينية خال: إنتشار الوباء في تفعيل "الدبلومااية اإلقتصادية" 
أو "دبلومااية األقنعة"  المبنية على المااعدات الطبية، إعتمدت على هدفين أااايين 

 هما  
  ًمن الوباء على  الحرص على تقديم المااعدات ألكثر الدو: والمناطق تضررا

يطاليا أنظر   .(12)الجدول رقم غرار كل من إابانيا، فرناا وا 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/29/c_138928562.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/29/c_138928562.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/29/c_138928562.htm
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  ضرورة أن تعكس وتحقق حملة المااعدات الطبية اإلنتشار الجغرافي الشامل
 عبر كافة القارات لتكتاب اإلاتراتيجية بذلك بعدًا عالميًا.

قى شحنات المااعدات وفي هذا الصدد فقد مّثلت الجزائر أّو: دولة إفريقية وعربية تتل
والدعم الطبي الصيني، أين تمثلت في مجموعة مختلفة من الفرق الطبية المختصين من 
أطباء وأطقم الشبه الطبي، وكذا التجهيزات المطلوبة لمجابهة إنتشار الوباء، كاألقنعة 
الطبية الواقية، أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الكشف واإلختبار الاريع عن الفيروس، 

قد صّرحت الالطات الصينية في هذا اإلطار عن وجود رؤية مشتركة بين البلدين لبناء و 
يشترك في تشييده  Preventive Care Hospitalماتشفى للرعاية الوقائية من الفيروس 

عامل جزائري تحت إشراف إحدى شركات الهنداة الصينية العاملة  5000حوالي 
 . 24بالبالد

يبين حجم المااعدات الطبية الصينية من األقنعة الواقية لبعض دو:  00جدو: رقم 
 العالم 

 إيطاليا األرجنتين فرنسا  إسبانيا
 مليون  00 000.000 050.000 مليون  9.8

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثين

صينية كما إاتفادت أيضًا جمهورية مصر العربية من شحنتين من المااعدات الطبية ال
قناع واقي من نوع  00000كان آخرها نهاية أفريل المنصرم، تمّثلت في المجمل بحوالي 

N95  بدلة طبية واقية، باإلضافة إلى كمية من أشرطة اإلختبار الكاشفة  90000و
شريط، مع تأكيد من طرف الافير الصيني  90000لفيروس كورونا قّدرت بحوالي 

تضمن شحنة إضافية أخرى بشهر ماي، بهدف دعم بمصر بأن حزمة المااعدات هذه ات
 المصالح الطبية المصرية على مجابهة إنتشار الوباء بالبالد.

 وبالتوازي مع تنفيذ الصين لرؤيتها في تجايد مفهوم "الدبلومااية اإلقتصادية"، يحرص
باعتباره لمفهوم "طريق الحرير الصحي"  المتكرر طرحعلى الكبار الماؤولين الصينيين 

ااتضافت الحكومة  على هامش ،0090 وجهًا حكوميًا ُطرح ألو: مرة بـ أوت من انةت
حاب  ومن الواضح منتدى "مبادرة الحزام والطريق للتعاون الصحي"،لالصينية في بكين 
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أن بكين تاعى لتعويض الخاائر االقتصادية التي منيت بها جراء انتشار  عديد الباحثين
ي تحظر فيه الدو: عمليات تصدير ماتلزمات مكافحة وفي الوقت الذ ،فيروس كورونا

فيروس كورونا، أصبحت الصين المصدر العالمي الرئيس لألقنعة وأجهزة التنفس 
  .25والبدالت الواقية، بعدما نجحت في الايطرة على الفيروس في الداخل

ي واألمر ال يقتصر على توريد المعدات الطبية، بل قامت الصين بتوظيف النجاحات الت
حققتها في مجا: ااتخدام التكنولوجيا، في التصدي لفيروس كورونا، للترويج لتقدمها 
التكنولوجي الكبير، ولن يكون من الماتغرب أن تقوم بتصدير تلك التطبيقات التكنولوجية 
للعديد من دو: العالم، وهو ما يمكن أن يدمج بين طريق الحرير الصحي والرقمي من 

 أجل مراقبة الصحة.
ل ى جانب المكااب اإلقتصادية الواضحة التي حققتها الالطات الصينية من تداعيات وا 

إنتشار وباء كورونا، فإن المكااب الايااية التقل أهمية و وضوحًا، بل ويرى المتتبعين 
، أن األهداف الايااية من وراء "الحملة" الصينية للدور الصيني خاّصًة الكّتاب الغربيين

هدف وفقهم إلى محاولة الظهور بصورة القوة الدولية القادرة إدارة هذه هي األااس، والتي ت
مع العجز األمريكي الواضح اواٌء في مجابهة الوباء داخل  األزمة عالميًا، خاصة

الواليات المتحدة، أم فيما يخص تقديم المعونات والمااعدات للدو: المتضررة منه خاصًة 
 تلك "الحليفة" لها.

 European Think-Tankوضح التقرير الصادر مركز الفكر وفي هذا الاياق أ

Network On China (Etnc)  التابع للمعهد الفرناي للعالقات الدولية، أن ايااة
دبلومااية األقنعة ودبلومااية المااعدات الصينية المنتهجة أثناء إنتشار الوباء، قد 

اضح بين دو: اإلتحاد أفرزت عّدة تداعيات ايااية غير متوقعة، أهمها الشرخ الو 
األوروبي بابب عجز المنظومة األوروبية على مجابهة الوباء بشكٍل تضامني بين بلدانه، 
وكذا حدوث تقارب حكومي وشعبي بين بعض الدو: األوروبية والحكومة الصينية، وفي 
هذا الصدد مثاًل أوضح التقرير أن هذه الجائحة قد أثرت على نظرة المواطنين اإلابان، 

ّيرت في وجهة نظرهم بخصوص أحقية الصين بأن تكون حليفًا للحكومة اإلابانية وغ
 .26( 00أنظر )الشكل رقم 
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يبين نابة تفضيل المواطنين اإلابان للدو: الحلفاء خارج اإلتحاد  00الشكل رقم 
 0000األوروبي أفريل 

 
Source: European Think-Tank Network On China (Etnc), john 

seaman (ed),"covid-19 and Europe-china relations a country –level 

analysis", p67 

وجديٌر بالذكر وأنه وبالرغم من المجهودات اإلناانية واإلقتصادية التي قامت بها الصين 
عبر دو: العالم، إال أنها واجهت مجموعة من  COVID-19أثناء إنتشار وباء كورونا 

دعاءات اإلنتقادات خاصة من قبل الق وى الغربية، تمحورت في مجملها حو: مزاعم وا 
بوجود مااٍع صينية إلاتغال: الظروف الدولية التي أنتجتها الجائحة لتظهر كقوة 
والطرف األكثر قدرة على تقديم اإلعانات والخبرات لمواجهة األزمة، وكذا إتهامها بمحاولة 

راا:  أدوات وتجهيزات طبية معيبة للدو: إخفاء معلومات هامة في بداية إنتشار الوباء، وا 
 .27في شكل هبات وا عانات إناانية للدو: التي شهدت موجات حادة من إنتشار الوباء

 خاتمة: .5
ختامًا، فإن كرونولوجيا األحداث التي واكبت اإلنتشار المتاارع لوباء كورونا الماتجد 

COVID-19 يخص  عبر أغلب دو: العالم، أفرزت عّدة تصورات و تحليالت فيما
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القضايا والتااؤالت التي ُأثيرت طيلة هذه الفترة، وعليه فقد ومن خال: ماابق التطرق إليه 
 يمكن إاتخالص عّدة نتائج منها  

  فعالية إاتراتيجية الدبلومااية اإلقتصادية أو دبلومااية المااعدات التي تنتهجها
د بشكٍل صريح تزعم الصين، والتي تعكس حيازتها على قوة إقتصادية عالمية أضحت تهد

 الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها القوة اإلقتصادية األقوى.
  إظهار الصين جانب كبير من القوة وقدرة على التحكم في تأثيرات الوباء على

الماتويين الداخلي والخارجي، وذلك بخالف الصورة الباهتة التي ظهرت بها بقية الدو: 
اليات المتحدة األمريكية، إيطاليا إابانيا وفرناا التي أبانت والقوى الغربية على غرار الو 

 على ضعٍف حاد في منظومتها الصحية.
  تأثير أزمة إنتشار وباء كورونا على خارطة التحالفات والتكتالت الدولية

اإلقليمية المختلفة، على غرار الكتابات التي صدرت وطرحت عّدة تااؤالت حو: ماتقبل 
 تحاد األوروبي في مرحلة مابعد كورونا. إاتمرار وتمااك اإل

  األهمية القصوى لمفهوم األمن الذي تغّير بشكل جذري تام أين أصبح الحديث
 عن حروب بيولوجية تخطت التصورات القديمة التقليدية ألمن الدو:.  

 قائمة المراجع:  .6
ة خالد حاين،"تحّو: الصين إلى ايااات أكثر واقعية على الااحة الدولية". مجل .1

، ربيع 00إتجاهات األحداث، مركز الماتقبل لألبحاث والدرااات المتقدمة، العدد 
0091.  

ريهام باهي،"أزمة كورونا وتعميق التحوالت الدولية الجارية"مجلة الملف المصري، مركز  .2
 .0000، ماي 21األهرام للدرااات الايااية واإلاتراتيجية، الانة الرابعة، العدد 
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