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 الممخص:

بالتعرؼ  اإلفريقية-اميط الضوء عمى الشراكة الصينيةإلى ت ييدؼ ىذا البحث
، باإلضافة إلى عمى إمكانات ودوافع ومبادرات وتحديات وأىـ محطات ىذه الشراكة

 .إبراز أىـ ابؿ تحقيؽ ىذه الشراكة
فريقيا وخمص البحث إلى أف       خاصة إنجازات ىائمة حققت الشراكة بيف الصيف وا 
اإلفريقي محققة عدة مزايا لمجانبيف عمى حد -ينيتأايس منتدى التعاوف الص بعد

تعزيز المبادالت التجارية، وزيادة تدفقات خبلؿ ابؿ متعددة أىميا مف اواء، وذلؾ 
، وتعد الصيف أكبر شريؾ تجاريوعميو أصبحت  االاتثمارات وتنويع وزيادة التمويؿ.

 في إفريقيا. مف كبار الماتثمريف والمموليف
اإلفريقية -بوجود آفاؽ واعدة وكبيرة لمشراكة الصينية البحث نوهوفي األخير      

 خاصة بوجود اإلرادة لتطويرىا مف الجانبيف.
 الشراكة، التعاوف، الصيف، إفريقيا. :الكممات المفتاحية

Abstract: 

The purpose of the research is to highlight the China-

Africa partnership by identifying the potentials, motives, 

initiatives, challenges and the most important stations of this 

partnership, as well as highlighting the most important ways to 

achieve this partnership. 
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The research concluded that the partnership between 

China and Africa has made tremendous achievements, 

especially after the establishment of the Forum On China-Africa 

Cooperation, realizing several benefits for both sides, Through 

various means, including the enhancing trade exchanges, 

increasing investment flows and diversifying and increasing 

financing. Thus China has become the largest trading partner 

and the major investor and financier in Africa. 

Finaly the paper noted that there are promising and great 

prospects for the China-Africa partnership, especially with the 

will to develop it from both sides. 

Keywords : Partnership,  Cooperation, China, Africa.  

 مقدمة: 
ظمت إفريقيا عمى مر العقود الماضية مقصدا لمماتعمريف وخاصة مف 
ف أوروبا الغربية طمعا في نيب وااتغبلؿ مواردىا المعدنية وثرواتيا الطبيعية إلى أ

 1961نالت ااتقبلليا خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف وتحديدا في عاـ 
الذي يعرؼ بعاـ ااتقبلؿ إفريقيا، خرجت عمى إثره منيكة القوى تعكس حالة الفقر 
والتخمؼ والبؤس الذي كانت فيو مما جعميا أف تكوف في حالة تبعية لمبمداف التي 

 .كانت ماتعمرة ليا اابقا رغـ ااتقبلليا
ورغبة منيا في التقميؿ مف ىذه التبعية عمدت عمى إرااء التعاوف مع دوؿ      

يعود تاريخ مشاركتيا الرامية في التعاوف بيف الجنوب والجنوب  الجنوب األخرى، و
عندما عقدت دوؿ إفريقية وآايوية، معظميا ماتقمة حديثا، مؤتمرا  1955إلى عاـ 

وف االقتصادي والثقافي ووضع حد لبلاتعمار، في باندونغ بإندونيايا لتعزيز التعا
حيث دعا مؤتمر باندونغ إلى تعزيز الابلـ العالمي وشدد عمى ضرورة قياـ الدوؿ 
النامية بتقميؿ اعتمادىا عمى الدوؿ الصناعية مف خبلؿ تقديـ المااعدة الفنية 

مف لبعضيا البعض. وعبلوة عمى ذلؾ قدـ مؤتمر باندونغ اإللياـ لتطوير العديد 
التحالفات بيف الجنوب والجنوب في الاتينيات والابعينيات مف القرف الماضي، وقد 

، كما قدـ زخما إلنشاء 1961أدى ذلؾ إلى إنشاء حركة عدـ االنحياز في عاـ 
خبلؿ مؤتمر األمـ المتحدة األوؿ حوؿ التجارة والتنمية )األونكتاد(  77مجموعة الػ 
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نفايا عمى أنيا الصوت الرائد لمجنوب  77لػ، حيث أثبتت مجموعة ا1964في عاـ 
في الااحة العالمية، كما اضطمعت بدور رائد في وضع إطار مفاىيمي ومبادئ 

 توجييية لمتعاوف فيما بيف بمداف الجنوب.
مف جية أخرى لـ تكف الصيف بمعزؿ عف التوترات والحروب في تاريخيا      

ات الموالية لحزب كومينتانغ الوطني الحديث، فقد عرفت حربا أىمية طاحنة بيف القو 
إثر  1927والقوات الموالية لمحزب الشيوعي الصيني، بدأت ىذه الحرب عاـ 

وتخممت ىذه الحرب حربا أخرى مع الياباف،  1951خبلفات إيديولوجية لتنتيي عاـ 
ليحقؽ الحزب الشيوعي الصيني االنتصار ويعمف قائده ماوتاي تونغ عف جميورية 

 بعدما تكبدت الببلد خاائر كبيرة جراء ىذه الحروب. 1949ية عاـ الصيف الشعب
بانطبلؽ مايرة اإلصبلح  1978إال أف نقطة التحوؿ في الصيف كانت عاـ      

واالنفتاح، والتي مضت بوتيرة متاارعة الخطى لتحقيؽ معدالت نمو كبيرة وصمت 
حققت عمى مدار  % األمر الذي لـ تشيده أية دولة قبميا، كما11إلى  2111عاـ 

األربعيف انة الماضية إنجازات غير مابوقة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
مما جعؿ دوؿ العالـ تقؼ مبيورة أماـ معجزة االقتصاد الصيني التي لـ يشيدىا 
التاريخ البشري، فبعدما كاف اقتصادىا في المرتبة العاشرة في بداية مايرتيا 

وات األخيرة مف بيف أكبر االقتصاديات العالمية ليصبح اإلصبلحية أصبح في الان
 أكبر اقتصاد نامي في العالـ.

فريقيا كانتا في القروف األخيرة مييمنتيف اقتصاديا مف قبؿ       ورغـ أف الصيف وا 
قوى خارجية، وأف كبلىما كاف لديو معدالت عالية مف الفقر ونابة منخفضة مف 

قميمة الثنائية وبعد الماافة الجغرافية، إال أنيما دخؿ الفرد، ناىيؾ عف الروابط ال
ااتطاعتا المضي قدما لتجايد الشراكة بينيما بفعؿ القوة الناعمة الصينية ورغبتيا 
في التحوؿ مف دولة نامية إلى دولة متطورة، وااتعداد إفريقيا لتكريس التعاوف جنوب 

إلفريقية منذ منتصؼ ا-جنوب لتحقيؽ التنمية، وقد تفعمت ىذه الشراكة الصينية
تاعينيات القرف الماضي لتتطور بعد ذلؾ بشكؿ كبير، فقد كانت ىناؾ جيود متجددة 

 1996لتعزيز ىذه الشراكة بدأت بزيارة الرئيس الصينى جيانغ تاي ميف فى عاـ 
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إلى إفريقيا أيف ألقى كممتو في منظمة الوحدة اإلفريقية بعنواف نحو خطوة تاريخية 
اإلفريقية حيث كشؼ النقاب عف تخطيط إنشاء منتدى حوؿ –لصينيةجديدة لمصداقة ا
 2111(، والذي تـ اإلعبلف عنو راميا عاـ FOCACاإلفريقي )-التعاوف الصيني

فريقيا إذ تعقد االجتماعات فيو  ليكوف منبرا لتنايؽ العبلقات والحوار بيف الصيف وا 
إفريقيا، كما تاتخدـ  كؿ ثبلث انوات، ومنصة لتقديـ التعيدات وااللتزامات إلى

 اجتماعات ىذا المنتدى لرصد التقدـ المحرز في تنفيذ ىذه االلتزامات.
 ومما ابؽ تتجمى لنا إشكالية بحثنا مف خبلؿ التااؤؿ التالي:

اإلفريقية؟ وما هي سبل تحقيق -ما هو اإلطار العام لمشراكة االقتصادية الصينية
 هذه الشراكة؟

بلؿ ىذا البحث إلى تاميط الضوء عمى حيثيات الشراكة وعميو فإننا نيدؼ مف خ     
اإلفريقية بالتعرؼ عمى إمكانات ودوافع ومبادرات وتحديات وأىـ محطات -الصينية

ىذه الشراكة، باإلضافة إلى إبراز أىـ ابؿ تحقيؽ ىذه الشراكة ال ايما ما يتعمؽ 
 بالتجارة واالاتثمار والتمويؿ.

اإلفريقية أىمية كبيرة الايما بعد تنامي ىذه -نيةيكتاب موضوع الشراكة الصي     
الشراكة وتزايدىا خاصة في الانوات األخيرة لتصبح منافاة لمبمداف التقميدية المييمنة 
نجمترا فاتحة الباب لعيد  اقتصاديا عمى إفريقيا كالواليات المتحدة األمريكية وفرناا وا 

، مما جعميا ظاىرة ممفتة لبلنتباه جديد في القريب العاجؿ لماتقبؿ القارة اإلفريقية
مثيرة لمخاوؼ الدوؿ الغربية لما قد ينجـ عنيا في خمؽ نظاـ اقتصادي عالمي جديد 
وتيديد مصالحيا في القارة الامراء وىذا ما جعميا محؿ انتقاد في الكثير مف 

 المناابات.
 اإلفريقية-اإلطار العام لمشراكة الصينية -4

إلفريقية ليات بالجديدة، إال أنيا تطورت بشكؿ ا-إف العبلقات الصينية
ممحوظ ونظمت في قالب مؤاااتي خبلؿ العقديف األخيريف لتعكس تجايد شراكة 

 فعمية بيف الجانبيف.
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فريقيا عمى اإلفريقية: -إمكانات الشراكة الصينية 4-4 تتوفر كؿ مف الصيف وا 
 إمكانات ضخمة جعمتيما مؤىمتيف إلرااء الشراكة بينيما.

تعتبر الصيف مف أكثر بمداف العالـ اكتظاظا بالاكاف اإلمكانات الصينية:  4-4-4
مميار نامة، كما تعتبر ثالث أكبر بمد في  1.3حيث بمغ عدد اكانيا أكثر مف 

مميوف كيمومتر مربع، ولمصيف والية  9.6العالـ مف حيث المااحة بمااحة تقدر بػ 
ي، وأربع بمديات تحت اإلدارة مقاطعة، وخمس مناطؽ حكـ ذات 22قضائية عمى 

المباشرة )بكيف، تياف جيف، شانغياي وتشونؾ جينؾ(، ومنطقتيف إداريتيف خاصتيف 
 .(1)تتمتعاف بقدر كبير مف الحكـ الذاتي )ىونؾ كونغ ومكاو(

أصبحت الصيف واحدة مف أارع  1978منذ االصبلحات االقتصادية عاـ      
كانت الصيف أكبر دوؿ العالـ مف حيث  2017البمداف نموا في العالـ. ففي عاـ 

تريميوف دوالر أمريكي، وثاني أكبر دوؿ العالـ مف حيث  2.3الصادرات وذلؾ بقيمة 
، كما احتمت المرتبة الثانية عالميا مف (2)تريميوف دوالر 1.8االاتيراد وذلؾ بقيمة 

اقتصاد محافظة عمى وضعيا كثاني أكبر  2117حيث الناتج الداخمي الخاـ في عاـ 
 .(3)في العالـ

إفريقيا ثاني أكبر قارات العالـ مف حيث تعتبر اإلمكانات اإلفريقية:  4-4-9
القارة اآلايوية بمااحة تقدر  المااحة وعدد الاكاف، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد

مميار نامة، وتضـ  1.2مميوف كيمومتر مربع، وعدد اكاف يقدر بحوالي  31بحوالي 
دولة تختمؼ فيما بينيا مف جوانب مختمفة كالمااحة وعدد الاكاف والمغة  54إفريقيا 

 والديف والثقافة وغيرىا.
تاخر إفريقيا بموارد طبيعية كبيرة كموارد الطاقة والمعادف فيي تشكؿ جزء ىاما      

تنتج ما يقدر بحوالي  مف إجمالي احتياطيات الثروات الطبيعية في العالـ، حيث
% مف 25% مف إنتاج الماس العالمي، و41المنتج في العالـ، و % مف الببلتيف81

% مف الحديد، ويتراوح 9% مف الكوبالت، كما أنيا تنتج 27إنتاج الذىب العالمي، و
% مف  31إلى  %15احتياطيا مف الحديد والمنغنيز والفوافات واليورانيـو مف 
تتوزع ىذه الموارد  .(4)يةإجمالي االحتياطي العالمي مف ىذه المعادف والموارد الطبيع
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عمى مختمؼ مناطؽ القارة، فإفريقيا المتواطية التي تتمثؿ في بمداف شماؿ إفريقيا 
تشتير بالموارد المعدنية والطاقوية، وتشتير إفريقيا جنوب الصحراء بالموارد الطبيعية 

غنية  المدارية كالقطف والموز والموارد الخشبية والمعادف، أما إفريقيا الجنوبية فيي
 بالموارد المعدنية الثمينة.

ورغـ اتااع مااحة إفريقيا وامتبلكيا لموارد طبيعية وبشرية ىائمة تؤىميا ألف      
تحتؿ مكانة ىامة في العالـ، إال أف اقتصاديات دوليا في أغمبيا ضعيفة وال تحتؿ 

غبلؿ مكانة متميزة في االقتصاد العالمي ويرجع ذلؾ لعدـ قدرة ىذه الدوؿ عمى اات
 مواردىا.

ىناؾ مجموعة مف الدوافع لكؿ مف الجانب اإلفريقية: -دوافع الشراكة الصينية 4-9
 الصيني والجانب اإلفريقي لتفعيؿ الشراكة بينيما نتناوليا فيما يمي.

ىناؾ عدة دوافع لمصيف لمشراكة مع الدوؿ اإلفريقية دوافع الجانب الصين:  4-9-4
 نذكرىا فيما يمي:

تاتيمؾ الصيف موارد الطاقة بشكؿ متزايد في موارد الطاقة:  الحصول عمى -
أصبحت أكبر ماتورد لمنفط في العالـ، وتجاوزت  2117الانوات األخيرة، ففي عاـ 

الواليات المتحدة ألوؿ مرة في التاريخ، حيث بمغ إجمالي قيمة النفط الخاـ الماتورد 
أمريكي بنابة زيادة تقدر  مميار دوالر 162.2ما مقداره  2117في الصيف في عاـ 

تعتبر روايا والاعودية وأنغوال مف كبار ، و 2117إلى عاـ  2116% مف عاـ 39بػ 
 .(5) 2117الدوؿ المزودة لمنفط الخاـ لمصيف خبلؿ 

تاتمر الصيف في ااتيبلؾ المواد الخاـ  الحصول عمى الموارد الطبيعية واألولية:-
، حيث ارتفعت وارداتيا مف 2117بلؿ عاـ العالمية، وتحديد أرقاـ قيااية جديدة خ

مميار  1.17لتصؿ إلى  %5خاـ الحديد لتغذية صناعة الصمب في الببلد بنابة 
 .(6)2117طف في عاـ 

بمغ إجمالي الناتج تحقيق معدل نمو مقبول لدعم مركزها كقوة عالمية صاعدة:  
، وىو ما 2117مميار دوالر أمريكي في عاـ  12237.71المحمي الخاـ في الصيف 

% مف االقتصاد العالمي. وقد عرؼ الناتج المحمي الخاـ تطورا 19.74يمثؿ نابة 
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الناتج المحمي اإلجمالي في الصيف ، إذ بمغ متواط 2117إلى  1962كبيرا مف عاـ 
، ووصؿ إلى  2117حتى  1961مميار دوالر أمريكي في الفترة مف  1971.49

مميار دوالر أمريكي في عاـ  12237.71أعمى ماتوى لو عمى اإلطبلؽ عند 
 .(7)1962مميار دوالر أمريكي في عاـ  47.21واجؿ أدنى ماتوى لو عند  2117

تماكت الدوؿ اإلفريقية بعبلقاتيا بالصيف منذ عاـ دوافع الجانب اإلفريقي:  9-9-9
، واّرعت مف عجمة تمؾ العبلقات كما حاولت توطيدىا لدوافع عديدة 2111
 :(8)أىميا

ذلؾ ألف  ام االستقالل السياسي وفمسفة عدم التدخل من الجانب الصيني:احتر  -
الصيف تقـو عمى منيج عدـ إمبلء الشروط الايااية، وقد ااتحانت إفريقيا ىذه 
الفمافة رغبة منيا في حماية فعالة الاتقبلليا الايااي، كما أف ما تعرضو الصيف 

  .يس فييا مجاؿ لمييمنة الخارجيةعمى القادة األفارقة مف ماارات بديمة لمتنمية ل
خاصة عـز الصيف عمى االاتثمار  وعد الصين بشراكة تحقق "الكسب لمجميع": -

والدعـ في مجاؿ التنمية االجتماعية واالقتصادية في إفريقيا التي تعاني مف عجز 
كبير في البنية التحتية، وخاصة في الشوارع، والجاور، والموانئ، والماتشفيات، 

 رس، الخ. والمدا
حيث  اعتماد الصين لمنهج فريد في تقديم المعونات التنموية والتمويل إلفريقيا: -

تمزج بيف المنح الخاصة، والقروض الخالية مف الفوائد، وتخفيض الديف والقروض 
االمتيازية لتمويؿ المنح الدرااية، وبناء منشآت البنية التحتية وتجييزات االتصاالت، 

 مجاؿ الزراعة والتعديف وغيرىا.وبناء القدرات في 
عدم اشتراط الصين الميبرالية السياسية واالقتصادية كمتطمب مسبق لمتنمية  -

فالصيف ال تشترط الميبرالية الايااية واالقتصادية كمتطمب مابؽ االقتصادية: 
لمتنمية االقتصادية، وىذا يتوافؽ مع رغبة القادة األفارقة في تنمية اقتصادية مع 

 ية اقتصادية محدودة. ليبرال
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ثابرت الصيف عمى  :المبادئ واألهداف العامة لمسياسة الصينية تجاه إفريقيا 4-3
توارث وتطوير الصداقة التقميدية مع إفريقيا بعـز وثبات واألخذ بزماـ المبادرة مف 

 : (9)خبلؿ المبادئ واألىداؼ التالية
دئ الخماة لمتعايش الاممي، تتماؾ الصيف بالمبا اإلخالص والصداقة والمساواة: -

وتحتـر خيار الدوؿ اإلفريقية الماتقؿ لطريؽ التنمية المبلئـ ليا، وتدعـ تضامف 
 الدوؿ اإلفريقية لتحقيؽ قوتيا الذاتية.

تؤيد الصيف الدوؿ اإلفريقية في التنمية  المنفعة المتبادلة واالزدهار المشترك: -
ألشكاؿ في مجاالت االقتصاد والتجارة االقتصادية والبناء، وتجري تعاونا متنوع ا

 والتنمية االجتماعية، وتدفع التنمية المشتركة ليما.
تعزز الصيف التعاوف مع إفريقيا في المنظمات  التأييد المتبادل والتنسيق الوثيق: -

المتعددة األطراؼ بما فييا األمـ المتحدة لتأييد كؿ منيما لممطالب العادلة لآلخر 
ة، وتواصؿ مناشدة المجتمع الدولي لبلىتماـ بالابلـ والتنمية في ودعواتو المعقول

 إفريقيا.
فريقيا  التعمم من بعض والسعي وراء تحقيق التنمية المشتركة: - تعمؿ الصيف وا 

عمى االاتفادة مف بعضيما البعض في خبرات اإلدارة والتنمية، وتعززاف التبادؿ 
فة والصحة، وتدعـ الصيف الدوؿ اإلفريقية والتعاوف في مجاالت العمـو والتعميـ والثقا

 في بناء قدراتيا، وتعمبلف معا عمى ااتكشاؼ طرؽ التنمية الماتدامة. 
اإلفريقية -عرفت الشراكة الصينيةاإلفريقية: -أهم محطات الشراكة الصينية 4-1

صدار وثيقة -محطات كثيرة ولعؿ أىميا تأايس المنتدى الصيني اإلفريقي، وا 
 تجاه إفريقيا.ايااات الصيف 

-المنتدى الصيني يعتبراإلفريقي لمتعاون: -تأسيس المنتدى الصيني 4-1-4
تأاس بمبادرة مشتركة مف  اإلفريقي لمتعاوف إطار مؤاااتي لمتعاوف االقتصادي،

الصيف والدوؿ اإلفريقية بيدؼ تعميؽ التعاوف لتحقيؽ التنمية االقتصادية ومواجية 
المؤتمر الوزاري األوؿ لمتعاوف بيف الصيف والدوؿ  تحديات العولمة، وقد تأاس عقب

أكتوبر مف عاـ  12إلى  11اإلفريقية بالعاصمة الصينية بكيف في الفترة مف 
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وىو بمثابة القمة الرامية ، ومنذ ذلؾ الحيف أصبح يعقد كؿ ثبلث انوات، 2111
ت بيف الرئيس الصيني والرؤااء األفارقة وينتج عنو إعبلف رئياي عف الايااا

 والتمويؿ.
تمحورت أشغاؿ المؤتمر الوزاري األوؿ لممنتدى حوؿ نقطتيف أااايتيف      
كيفية المااىمة في إرااء نظاـ ايااي واقتصادي دولي جديد لمقرف الحادي  ىما

فريقيا في إطار  والعشريف، وكيفية تعزيز التعاوف االقتصادي والتجاري بيف الصيف وا 
 .(10)الاياؽ الجديد

 -الصيني التعاوف لمنتدى بكيف قمة المنتدى ىذا محطات أىـ انتك وقد     
 مبادرات ثماني الصيف خبلليا أعمنت والتي  ،2116 عاـ نوفمبر في اإلفريقي
 التنمية صندوؽ وتأايس اإلفريقية لمدوؿ المقدمة المعونات زيادة شممت إلفريقيا
لغاءو  إفريقيا، في االاتثمار عمى الصينية الشركات لتشجيع اإلفريقي-الصيني  ا 
قامة اإلفريقية الدوؿ بعض عف الديوف  وتعزيز وتجاري، اقتصادي تعاوف منطقة وا 
 المبادرات ىذه والتعميـ. والصحة والزراعة البشرية الموارد تدريب مجاالت في التعاوف

 الصيف. ومنيا العالـ دوؿ اجتاحت التي العالمية المالية األزمة برغـ جميعا تنفيذىا تـ
 -الصيني التعاوف لمنتدى جوىانابرغ قمة فكانت المنتدى ليذا اليامة لمحطةا أما

 حزمة أكبر عف بينغ جيف شي الرئيس فييا أعمف والتي ،2115 ديامبر في اإلفريقي
 لمشروعات أمريكي دوالر مميار 61 شممت الصيف، مف مقدمة إلفريقيا مالي دعـ

لغاء التنمية،  ثبلث مدتيا خطة وفؽ إفريقية وؿد في الزراعة ودعـ الديوف بعض وا 
 .(11)انوات
اإلفريقي في بكيف في الفترة مف -وتـ مؤخرا عقد المنتدى الاابع لمتعاوف الصيني    
، تعيدت الصيف فيو بتقديـ مااعدات وقروض بدوف فوائد 2118ابتمبر  4إلى  3

اريع مميار دوالر لتمويؿ مش 61مميار دوالر، كما تعيدت بتقديـ نحو  15تصؿ إلى 
 . (12)تنموية في إفريقيا في األعواـ الثبلث المقبمة

أصدرت حكومة الصيف وثيقة إصدار وثيقة سياسات الصين تجاه إفريقيا:  4-1-9
حيث تعتبر ىذه الوثيقة مف أىـ  2116جانفي  12ايااات الصيف تجاه إفريقيا في 
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في  اإلفريقي-تعزيز التعاوف الصيني اإلفريقي، تبرز فييا-محطات التعاوف الصيني
 :(13)كؿ المجاالت، وجاء في شقو االقتصادي الخطط التالية

تتخذ الحكومة الصينية إجراءات فعالة لتاييؿ دخوؿ المزيد مف المنتجات  التجارة: -
اإلفريقية لؤلاواؽ الصينية، وتطبؽ بجدية إلغاء الراـو الجمركية عمى بعض 

ع وموازنة التجارة الثنائية وتحايف الصادرات مف الدوؿ اإلفريقية األقؿ نموا لتواي
الييكؿ التجاري، وتاعى إلى حؿ الخبلفات واالحتكاكات التجارية بشكؿ منااب عبر 
التشاور الودي الثنائي والمتعدد األطراؼ والتفاىـ وتقديـ التنازالت المتبادلة، ودفع 

 إفريقية مشتركة لمصناعة-أوااط المؤااات في الجانبيف لتأايس غرفة صينية
والتجارة. كما ترغب الصيف في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدوؿ والمنظمات 

 اإلفريقية عندما تكوف الظروؼ ناضجة.
: تشجع الحكومة الصينية المؤااات الصينية وتدعميا لبلاتثمار في االستثمار -

إفريقيا، واتواصؿ تقديـ القروض الميارة وقروض االعتماد الميارة لممشتريف، 
في البحث عف ابؿ وأااليب جديدة لدفع التعاوف في المجاؿ االاتثماري،  وترغب

كما ترحب الصيف بااتثمار المؤااات اإلفريقية في الصيف. واتواصؿ مناقشة 
وتوقيع اتفاقات ثنائية لدفع االاتثمار وحمايتو واتفاقات تفادي االزدواج الضرائب، 

ة لبلاتثمار وحماية الحقوؽ وتييئ باالشتراؾ مع الدوؿ اإلفريقية ظروفا جيد
 والمصالح المشروعة لمماتثمريف مف الجانبيف.

: تاعى الصيف إلى تطوير عبلقة التعاوف في المجاؿ المالي بيف التعاون المالي -
فريقيا. وتدعـ الحكومة الصينية تعزيز المؤااات المالية الصينية في  الصيف وا 

 ناطؽ اإلفريقية.التبادؿ والتعاوف مع نظيراتيا في الدوؿ والم
: اتواصؿ الصيف التعاوف والتبادؿ مع إفريقيا في المجاؿ التعاون الزراعي -

الزراعي عمى مختمؼ الماتويات وعبر مختمؼ القنوات واألشكاؿ، واتعزز التعاوف 
في مجاالت تنمية األراضي والزراعة وتقنيات التربية واألمف الغذائي واآلليات 

الزراعية الرئياية والجانبية وغيرىا. واتعزز تعاونيا في الزراعية وتصنيع المنتجات 
التقنيات الزراعية وتنظـ دورات تدريبية خاصة بالتقنيات الزراعية العممية، وتنشئ 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  90العدد:  90المجلد:  363- 331ص

 

349 

 

مشروعات التقنيات الزراعية النموذجية في إفريقيا، وتارع خطواتيا لوضع خطة 
فريقيا.  تعاوف زراعي بيف الصيف وا 

اتعزز الصيف التعاوف مع إفريقيا في مجاؿ بناء ة: بناء المنشآت األساسي -
شبكات المواصبلت واالتصاالت والري والطاقة الكيربائية وغيرىا مف المنشآت 

 األاااية، كما تيتـ بمااعدة الدوؿ اإلفريقية في رفع قدراتيا عمى التطوير الذاتي.
مجاؿ الموارد مع تعزيز تبادؿ المعمومات والتعاوف في  التعاون في مجال الموارد: -

الدوؿ اإلفريقية مف أجؿ التنمية المشتركة واالاتخداـ الصحيح لمموارد مع الدوؿ 
 اإلفريقية بأااليب تعاوف متنوعة وحاب مبادئ المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة

: تنظـ الصيف زيارة الوفود الاياحية الصينية لبعض الدوؿ التعاون السياحي -
دراج مزيد مف الدوؿ اإلفريقية في قائمة المقاصد الاياحية اإلفريقية بشكؿ ف عاؿ وا 

لوفود الاياح الصينييف حاب طمب الدوؿ اإلفريقية واإلمكانيات الفعمية. كما ترحب 
 الصيف بقياـ المواطنيف األفارقة بالاياحة في الصيف.

: تؤكد الحكومة الصينية ااتعدادىا لمواصمة تخفيؼ إعفاء وتخفيف الديون -
لديوف عف الدوؿ اإلفريقية المعنية أو إعفائيا عبر التشاور الودي، ومواصمة حث ا

المجتمع الدولي وخاصة الدوؿ المتقدمة عمى اتخاذ مزيد مف األعماؿ الفعالة لتخفيؼ 
 أو إعفاء الديوف عف الدوؿ اإلفريقية.

يا : اتواصؿ الحكومة الصينية تقديـ المااعدات وزيادتالمساعدات االقتصادية -
بقدر اإلمكاف وبدوف أي شروط ايااية لمدوؿ اإلفريقية وفقا لظروفيا المالية 

 وأوضاعيا في التنمية االقتصادية.
: تعمؿ الصيف عمى تعزيز التشاور والتنايؽ الدولي مع التعاون المتعدد األطراف -

بيف  الدوؿ اإلفريقية في شتى المجاالت لزيادة االىتماـ بماألة التنمية ودفع التعاوف
دوؿ الجنوب ودعـ بناء نظاـ جديد وعادؿ وصحيح لمتجارة المتعددة األطراؼ 
وتوايع حقوؽ الدوؿ النامية في إبداء الرأي واتخاذ القرارات في الشؤوف المالية 

 الدولية. 
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أو ما يعرؼ بمبادرة طريؽ الحرير، حيث تـ مبادرة الحزام والطريق:  4-1-3
وكانت تحمؿ ااـ حزاـ واحد وطريؽ  2113 اإلعبلف عف ىذه المبادرة في عاـ

واحد، تعتبر ىذه المبادرة باألااس إاتراتيجية تنموية تتمحور حوؿ التواصؿ والتعاوف 
بيف الدوؿ، وخصوصا بيف الصيف ودوؿ أوراايا، وتتضمف فرعيف رئيايف ىما حزاـ 
 طريؽ الحرير االقتصادي البري وطريؽ الحرير البحري، حيث تنفؽ الصيف حاليا

التي وافقت عمى المشاركة في ىذه المبادرة.  68الػمميار دوالر انويا في الدوؿ  151
عقدت قمة مخصصة لبلحتفاؿ بإطبلؽ مبادرة الحزاـ والطريؽ   2117وفي ماي 

شارؾ فييا أكبر عدد مف الزعماء األجانب، إذ يعتبر اإلنتاج الصيني الفائض  أحد 
توايع أنظمة ، تيدؼ ىذه المبادرة إلى (14)رةأىـ الدوافع التي تقؼ خمؼ ىذه المباد

المعايير الفنية وخطط البنية التحتية لمبمداف التي تقع في طريؽ الحزاـ والطريؽ، 
وتعزيز النقؿ المتكامؿ، وممرات النقؿ البرية والبحرية والجوية عمى صعيد 

 .(15)القارات
ي تـ اإلعبلف عف اإلفريق-إثر انعقاد المنتدى الاابع لمتعاوف الصيني 2118وفي 

توافؽ مبادرة الحزاـ والطريؽ مع ااتراتيجيات التنمية الخاصة بالبمداف اإلفريقية 
 .(16)إلتاحة المزيد مف الفرص لنمو وازدىار القارة

فريقيا جممة مف تحديات الشراكة الصينية اإلفريقية:  4-5 تواجو كؿ مف الصيف وا 
، وتختمؼ ىذه التحديات حاب كؿ التحديات لممضي قدما بالشراكة القائمة بينيما

 جانب.
تتمثؿ التحديات التي تواجو الصيف في تحديات الشراكة بالنسبة لمصين:  4-5-4

 شراكتيا مع إفريقيا فيما يمي.
: تواجو الصيف جممة مف التحديات االقتصادية في شراكتيا مع تحديات اقتصادية -

رؤية إاتراتيجية في تخطيطيا الدوؿ اإلفريقية فمعظـ الدوؿ اإلفريقية تفتقر إلى 
، إضافة إلى عدـ مبلئمة ايااات مالية واقتصادية ثابتة تبعث عمى االطمئنافو 

البيانات والمعمومات المتاحة عف فرص التشريعات المشجعة لبلاتثمار وقمة 
االاتثمار، ناىيؾ عف انتشار الفااد المالي واإلداري في تمؾ الدوؿ، كما أف حجـ 
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لمعظـ الدوؿ اإلفريقية تتميز بالضعؼ بابب انخفاض دخؿ الفرد  األاواؽ المحمية
 وانتشار الفقر.

: تعاني بعض الدوؿ اإلفريقية مف الصراعات وعدـ االاتقرار تحديات سياسية -
الايااي مف حيف آلخر مما يعمؿ عمى تقويض امطة ىذه الدوؿ، ويشكؿ ذلؾ 

 خطر عمى النشاط االقتصادي لمصيف ىناؾ.
تنتج عف االختبلفات الثقافية التي تابب التوترات والخصومات  افية:تحديات ثق -

العنصرية المندلعة بيف الاكاف المحمييف والمقيميف الصينييف في كثير مف األحياف، 
إذ تعرض عماؿ صينيوف لحوادث خطؼ وقتؿ تكررت في أكثر مف بمد إفريقي، مما 

مثمما حدث في تشاد بعد أدى بالامطات الصينية إلخبلء المئات مف مواطنييا 
 صدامات مامحة.

ذلؾ ألف أولويات ىذه الدوؿ في عبلقتيا مع إفريقيا قائمة تحديات الدول الغربية:  -
عمى ضماف وارداتيا مف مصادر الطاقة والمواد األولية الضرورية لصناعاتيا 

ا يعرض اإلاتراتيجية، باإلضافة إلى فتح األاواؽ اإلفريقية أماـ امعيا ومنتجاتيا، مم
الصيف لمنافاة شراة مف قبؿ ىذه الدوؿ ناىيؾ عف الضغوطات واالنتقادات التي 
تتعرض ليا لمحد مف تنامي ىذه الشراكة. إضافة إلى ذلؾ فإف الدوؿ الغربية ليس مف 
مصمحتيا تحقيؽ التنمية االقتصادية في إفريقيا التي ترمي إلييا الصيف ال ايما بناء 

نولوجيا حتى تبقى إفريقيا دائما في حالة تبعية ليذه الدوؿ البنى التحتية ونقؿ التك
 الغربية.

تتمثؿ التحديات التي تواجو إفريقيا في تحديات الشراكة بالنسبة إلفريقيا:  4-5-9
 شراكتيا مع الصيف فيما يمي.

أصبح تنامي حجـ الواردات الصينية إلى إفريقيا يشكؿ تيديدا تحديات اقتصادية:  -
ت المحمية اإلفريقية بتعرضيا إلى إغراؽ األاواؽ اإلفريقية بالمنتجات واضحا لممنتجا

الصينية الرخيصة الثمف التي تنااب القدرة الشرائية الضعيفة لماكاف، وىذا ما يجعؿ 
 الصناعات المحمية غير قادرة عمى منافاتيا.
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تفضؿ الصيف في بعض المشروعات ااتخداـ العماؿ الصينييف العمالة الصينية:  -
في تنفيذ مشاريعيا في إفريقيا، مما يؤدي إلى تذمر الاكاف المحمييف لعدـ االاتفادة 
مف حيث العمالة مف ااتثمارات منجزة عمى أراضييـ أو تفضيؿ العمالة الصينية مف 

 حيث األجور.
ية في جزء مف التدىور البيئي في تتابب االاتثمارات الصينتحديات بيئية:  -

إفريقيا، ناىيؾ عف تعرض بعض الموارد الميمة لمبيئة لبلاتنزاؼ المتواصؿ كقطع 
 األشجار وتحويميا إلى خشب ومف ثـ تصديرىا إلى الصيف. 

 اإلفريقية-سبل الشراكة الصينية -9
 ياعى الجانباف الصيني واإلفريقي إلى تحقيؽ الشراكة بينيما مف خبلؿ ابؿ
متعددة تتمحور بشكؿ أاااي حوؿ تعزيز المبادالت التجارية، وزيادة تدفقات 

 االاتثمارات وتنويع التمويؿ خاصة مف الجانب الصيني.
خماة أاباب مترابطة العوامؿ التي تحدد بشكؿ ىناؾ  المبادالت التجارية: 9-4

ف في اإلنتاج اإلفريقية وىي الميزة النابية لمصي-كبير المبادالت التجارية الصينية
المكثؼ لمعمالة ورأس الماؿ، والموارد الطبيعية الوفيرة في إفريقيا، والنمو االقتصادي 
الاريع لمصيف، وتشديد الصيف عمى بناء البنية التحتية في الداخؿ وفي إفريقيا، 

 .(17)وظيور وفورات الحجـ في قطاعات الشحف والصناعات الخفيفة في الصيف
رة عف اإلدارة العامة لمجمارؾ في الصيف، بمغ إجمالي حجـ وفقا لئلحصاءات الصادو 

ما قدره  2118الواردات والصادرات مع إفريقيا خبلؿ الفترة مف جانفي إلى ابتمبر 
٪ عمى أااس انوي، وىو ما 21مميار دوالر أمريكي، بزيادة قدرىا  151.12

٪. 4.3ة بنابة يتجاوز معدؿ نمو التجارة الخارجية اإلجمالي في الصيف بنفس الفتر 
٪، 11.2مميار دوالر، بزيادة قدرىا  77.63إذ بمغت صادرات الصيف إلى إفريقيا 
 ٪.31.9مميار دوالر، بزيادة قدرىا  73.38بينما بمغت واردات الصيف مف إفريقيا 

وفي ىذه الفترة كاف معدؿ نمو التجارة الخارجية لمصيف مع إفريقيا ىو األعمى في 
% مف 7.9وص، كاف معدؿ نمو الواردات أعمى بمقدار العالـ، وعمى وجو الخص
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مثيمو في أمريكا البلتينية، وىو ثاني أعمى معدؿ في العالـ، وكاف أعمى بمقدار 
 .(18)% مف معدؿ نمو الواردات في التجارة الخارجية في نفس الفترة11.9

ف بمغت قيمة الواردات والصادرات م 2117أما خبلؿ الفترة مف جانفي إلى ديامبر 
فريقيا  ٪ عمى أااس  14.1مميار دوالر، بزيادة قدرىا  171التجارة بيف الصيف وا 

 2.7مميار دوالر بزيادة قدرىا  94.74انويا، إذ بمغت صادرات الصيف إلى إفريقيا 
مميار دوالر أمريكي بزيادة قدرىا  75.26٪، بينما بمغت واردات الصيف مف إفريقيا 

32.8٪(19). 
فريقيا خبلؿ الفترة والشكؿ التالي يبيف ت  2112طور المبادالت التجارية بيف الصيف وا 

 .2116إلى 
فريقيا74شكل   : تطور المبادالت التجارية بين الصين وا 

 
Source : http://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade 

فريقيا إلى أكثر مف ثبلث أضعاؼ ارتفع ح       جـ المبادالت التجارية بيف الصيف وا 
، ليعرؼ تزايدا بأكثر مف ثبلث أضعاؼ خبلؿ 2115إلى  2112خبلؿ الفترة مف 

بأكثر  2114، ليتزايد بعد ذلؾ ويصؿ ذروتو في عاـ 2111إلى  2115الفترة مف 
مميار دوالر  151إلى مميار دوالر، لينخفض بعد ذلؾ في الانوات البلحقة  211مف 

. إف ىذا التواع الكبير في حجـ المبادالت التجارية الصينية 2118حتى ابتمبر 
 غدا أحد أبرز األحداث في العالـ النامي.

http://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade
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 2112مرات بيف عامي  11بصفة عامة تزايد حجـ المبادالت التجارية بأكثر مف 
عاـ التااع عمى الشريؾ التجاري األكبر إلفريقيا لم الصيف أصبحتإذ ، 2118و

التوالي حيث أايمت برامج التعاوف الكبرى في تعزيز التجارة الثنائية بيف الجانبيف، 
فالصيف تشتري حاليا أكثر مف ثمث   موفرة طمبا متزايدا عمى الطاقة ومعادف القارة

معدالت التبادؿ التجاري  وقد مكف ذلؾ إفريقيا مف تحايف، (20)إنتاج إفريقيا مف النفط
زيادة الطمب عمى الصادرات اإلفريقية، وال ايما عمى امعيا مف الموارد  مف خبلؿ
 الطبيعية.

فريقيا تتزايد باطراد عمى مدى الػ  انة  18ظمت التجارة الثنائية بيف الصيف وا 
 2114الماضية. ومع ذلؾ، أثرت أاعار الامع والمواد األاااية الضعيفة منذ عاـ 

يقية إلى الصيف، حتى مع بقاء الصادرات بشكؿ كبير عمى قيمة الصادرات اإلفر 
  الصينية إلى إفريقيا ثابتة.

شيدت إفريقيا وذلؾ مف خبلؿ االاتثمارات األجنبية المباشرة حيث  :االستثمار 9-9
نموا قويا في االاتثمار األجنبي المباشر خبلؿ األعواـ األخيرة، حيث يعود ارتفاع 

يا اإلصبلحات في أطر الايااات التغيرات التي دعمت تدفؽ االاتثمارات إلى
الخاصة باالاتثمار األجنبي المباشر، ومف بينيا التغييرات في الموائح الخاصة 

 .بااتغبلؿ الموارد الطبيعية
 والشكؿ التالي يبيف تطور تدفؽ االاتثمارات األجنبية المباشرة الصينية إلى إفريقيا.

 شر الصينية إلى إفريقياتدفقات االستثمار األجنبي المباحجم  : تطور79شكل 

 
Source : http://www.atimes.com/article/accurate-investment-

reporting-china-africa/ 

http://www.atimes.com/article/accurate-investment-reporting-china-africa/
http://www.atimes.com/article/accurate-investment-reporting-china-africa/
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ني في القارة أظيرت اإلحصاءات األخيرة أف االاتثمار األجنبي المباشر الصي   
 %21مميار دوالر بابب شراء  5.49بػ  2118أخذ في التزايد ليصؿ ذروتو عاـ 

اتاندرد بنؾ في جنوب إفريقيا لتصبح الصيف أكبر ماتثمر في إفريقيا مف أايـ بنؾ 
في ىذا العاـ. وقد ارتفعت تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر الصينية إلى إفريقيا 

مميار دوالر في عاـ  2.52إلى  2114والر في عاـ مميوف د 3.17مف حوالي 
مميار دوالر أمريكي،  2.4ما مقداره  2116خبلؿ عاـ ، بينما بمغت 2112

 . 2115مميار دوالر أمريكي في عاـ  2.9مف  %19بانخفاض قدره 
دولة إفريقية وكانت الوجيات  45وقد انتشرت االاتثمارات الصينية في حوالي      

ثيوبيا وانغوال وتنزانيا المفضمة فييا ى ي نيجيريا وجنوب إفريقيا، زامبيا ومصر وا 
، حيث تتعزز ىذه االاتثمارات بجممة مف (21)وجميورية الكونغة الديمقراطية وغانا

العوامؿ كوفرة الموارد الطبيعية األكثر أىمية، و االاتقرار في االقتصاد الكمي، 
لنظاـ القانوني الفعاؿ، وقمة الفااد واالنفتاح عمى االاتثمار األجنبي المباشر، وا

 .(22)واالاتقرار الايااي
تزايد عدد الشركات الصينية الناشطة في إفريقيا بشكؿ كبير، فحاب تقرير شركة 

McKinsey  &Company  شركة  11111أكدت فيو أف أكثر مف  2117لعاـ
 .(23)ممموكة لمصيف تعمؿ حاليا في إفريقيا

 293في  2115فإف الصيف ااتثمرت منذ عاـ  Ernst & Young'sووفقا لتقرير 
مشروًعا لبلاتثمار األجنبي المباشر في إفريقيا، وبمغ إجمالي اإلنفاؽ االاتثماري 

وظيفة. وذكر التقرير أف االاتثمارات الصينية  131751مميار دوالر وخمؽ  66.4
نحو  المباشرة في إفريقيا متنوعة بشكؿ جيد عبر القطاعات، وتغطى تمؾ الموجية

الموارد، فضبل عف الخدمات والتصنيع. كما كشفت البيانات الصادرة عف ىذا التقرير 
عف تنويع االاتثمارات الصينية في عدد أكبر مف البمداف، حيث تغطي كؿ مف الدوؿ 
الغنية بالموارد، مثؿ جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغوال، والمصدريف الزراعييف مثؿ كينيا. 

لى قياـ الشركات الصينية والكيانات المرتبطة بالدولة بتمويؿ وبناء كما أشار التقرير إ
العديد مف مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة، بما في ذلؾ الموانئ والطرؽ 
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والاكؾ الحديدية والادود وشبكات االتصاالت ومحطات الطاقة والمطارات، ومف 
ة صينية الصنع يربط أديس أبابا في األمثمة البارزة عمى ذلؾ إطبلؽ خط اكة حديدي

 .(24)مميار دوالر 4بااتثمػػار  2116إثيوبيا بميناء جيبوتي في أكتوبر 
قامت الصيف بتوقيع مذكرة تفاىـ لمتعاوف في مجاؿ شبكات البنية التحتية وقد 

قامت بزيادة  2116، وفي اإلطار االاتراتيجي ألجندة الرئياية وعمميات التصنيع
مع الدوؿ اإلفريقية في مجاالت الاكؾ الحديد والطرؽ الاريعة ودعـ تعاونيا 

 .(25)والطيراف اإلقميمي والتصنيع، واوؼ تااعد في تطوير طريؽ الحرير
ال يزاالف يشكبلف حصة كبيرة، إال  الصناعات االاتخراجيةعمى الرغـ مف أف النفط و 

مار األجنبي مف االاتث %51أف الخدمات المالية والبناء والتصنيع تشكؿ اآلف 
 .(26)المباشر الصيني في إفريقيا

وباإلضافة إلى ذلؾ، وفقا لئلحصاءات المتاحة في مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة 
والتنمية )األونكتاد(، كانت الصيف رابع أعمى ماتثمر أجنبي في إفريقيا في عاـ 

ميار م 55مميار دوالر(، والمممكة المتحدة ) 57وراء الواليات المتحدة ) 2116
 .(27)مميار دوالر( 49دوالر(، وفرناا )

ثيوبيا وكينيا وأنغوال ونيجيريا البمداف الخماة التي تشكؿ أعمى عائد  تعتبر الجزائر وا 
مف إجمالي عائدات  %49لبلاتثمارات الصينية حيث تمثؿ ىذه البمداف نابة 

وحدىا ؛ الجزائر 2116االاتثمارات الخاصة بالشركات الصينية في إفريقيا لعاـ 
 .(28)مف ىذه العوائد % 17ماؤولة عف ما يقرب مف 

-فخبلؿ منتدى التعاوف الصينيوذلؾ مف خبلؿ القروض والمنح،  التمويل: 9-3
مميار دوالر مف  61اإلفريقي األخير، أعمف الرئيس شي جيف بينغ أف الصيف اتقدـ 
ع الجزئي لؤلمواؿ: الدعـ المالي إلفريقيا، وقد أعطى الرئيس شي التقايـ التالي لمتوزي

مميار دوالر في شكؿ منح  15مميار دوالر في شكؿ خطوط ائتمانية، و  21
مميارات دوالر لتمويؿ االاتثمار، ايأتي  11وقروض بدوف فوائد وقروض ميارة، و

 .(29)ىذا الدعـ في شكؿ مااعدة حكومية وااتثمار
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والمتعاقديف ، قدمت الحكومة الصينية والبنوؾ  2117إلى عاـ  2111عاـ  فمف
مميار دوالر أمريكي كقروض لمحكومات اإلفريقية ومؤاااتيا. وتعتبر  143مبمغ 

مميار دوالر عمى مدار  42.8أنغوال أكبر متمؽ لمقروض الصينية، حيث تـ صرؼ 
 .(30)عاما 17

كما تعد المااعدات أداة ميمة لمصيف مف بيف مختمؼ التزاماتيا مع إفريقيا، وبالفعؿ 
تمقت   2119مف أكبر المتمقيف لممااعدات الصينية، فمع نياية عاـ كانت إفريقيا 

مميوف ليواف صيني. وفقا  256.29مف المااعدات الخارجية لمصيف بقيمة  45.7%
مشروع  911قدمت الصيف ما يقرب مف  1956لمباحثيف الصينييف، منذ عاـ 

ايج ومحطات مااعدات لمدوؿ اإلفريقية، بما في ذلؾ المااعدة في دعـ مصانع الن
 .(31)الطاقة المائية والمبلعب والماتشفيات والمدارس

وعمى الرغـ مف حجـ ىذه المنح والقروض الممنوحة مف الصيف تبقى ليات أكبر 
 .(32)"مانح" إلفريقيا، فيذه الميزة ما زالت تخص الواليات المتحدة األمريكية

فريقيا في المجاؿ  المالي عممت الصيف مف جية أخرى ودعما لمشراكة بيف الصيف وا 
دولة  31ألغت ديوف  2116عمى التخفيؼ الجزئي لديوف القارة اإلفريقية، ففي 

 . (33)مميار دوالر 1.3إفريقية قدرت بنحو 
 وفيما يمي شكؿ يوضح تطور حجـ القروض الممنوحة مف الصيف إلى إفريقيا.

 : تطور القروض الصينية الممنوحة إلى إفريقيا73شكل 

 
Source : http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-

africa/ 

http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa/
http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa/
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  خاتمة:ال
اإلفريقية ليات بالجديدة فمكؿ مف الجانبيف إمكانات -إف العبلقات الصينية

مجموعة مف المبادئ واألىداؼ عمى  متكاممة ودوافع لتطوير ىذه العبلقات القائمة
إال أنيا تعززت مع بداية القرف الحالي بتأايس الجذابة خاصة مف الجانب الصيني، 

طار المؤاااتي الذي يعد اإل 2111اإلفريقي في عاـ  -منتدى التعاوف الصيني
لمتعاوف االقتصادي بيف الجانبيف، حيث يعقد ىذا المنتدى كؿ ثبلث انوات بتمثيؿ 

لماتوى كرؤااء الدوؿ والحكومات والمموؾ وىذا إلعبلف الايااات والمبادرات رفيع ا
 والتزامات التمويؿ خبلؿ الثبلث الانوات القادمة.

فريقيا       إنجازات ىائمة خاصة بعد تأايس منتدى حققت الشراكة بيف الصيف وا 
مف خبلؿ اإلفريقي محققة عدة مزايا لمجانبيف عمى حد اواء، وذلؾ -التعاوف الصيني

تعزيز المبادالت التجارية، وزيادة تدفقات االاتثمارات وتنويع ابؿ متعددة أىميا 
ارتفعت التجارة بيف الجانبيف إلى أكثر مف أربعيف مرة منذ وزيادة التمويؿ. فقد 

كما ارتفع منتصؼ التاعينات وغدت الصيف اآلف أكبر شريؾ تجاري إلفريقيا، 
د لتصبح الصيف مف كبار يف في إفريقيا بشكؿ حااالاتثمار األجنبي المباشر لمص

وتشمؿ االاتثمارات الصينية جميع القطاعات لتصبح محركا  ،الماتثمريف في إفريقيا
وأخيرا قدمت الصيف مااىمات كبيرة في تمويؿ ، ميما لمنمو االقتصادي اإلفريقي

عاـ إفريقيا مف قروض متنوعة ومنح، حيث بمغت القروض الممنوحة إلفريقيا مف 
مميار دوالر أمريكي لتغدو مف المصادر الرئياية  143مبمغ   2117إلى  2111

 لمتمويؿ في إفريقيا.
اإلفريقية خاصة -وفي األخير ننوه بوجود آفاؽ واعدة وكبيرة لمشراكة الصينية     

في شي جيف بينغ بوجود اإلرادة لتطويرىا مف الجانبيف، فقد صرح الرئيس الصيني 
اإلفريقي أف فرص التنمية في إفريقيا غير محدودة، -اوف الصينيآخر منتدى لمتع

اإلفريقي شااعة، وىناؾ -وماتقبؿ إفريقيا مميء باألمؿ، وآفاؽ التعاوف الصيني
اإلفريقية.  فإذا  -فضاء كبير لتطوير عبلقات الشراكة اإلاتراتيجية الشاممة الصينية

ية في اقتصادىا وجعمت دوؿ حققت الصيف خبلؿ األربعيف الانة الماضية نقمة نوع
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اإلفريقي ماتقببل -العالـ تذىؿ مف إنجازاتيا فمما ال نأمؿ أف يكوف لمتعاوف الصيني
مشرقا ومربحا لمجانبيف عمى حد اواء خاصة بالنظر إلى اإلنجازات المتاارعة 
المحققة خبلؿ العقديف الماضييف، والتي تعكس مدى التزاـ الجانبيف عمى المضي 
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