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الملخص 

حیُث أصبح وجودها هناك یثیر العدید ، أولت الصین القارة االفریقیة اهتمامًا كبیراً 
ذا كانت تهتم بمصالحها الصین في القارة السمراء إال إتتواجد، وغالًبا ال من التساؤالت

تحقیق الدخول اآلمن للقارة السمراء عملت ولفي المنظومة العالمیة، االقتصادیةالسیاسیة و 
وقوف القادة أوالً :اتسمت بسمات واضحةعلى إتباع خطط مدروسة للدخول إلى القارة 

عیمة هذه الدول النامیة داخل المنتدیات الدولیة التجاریة باعتبارها ز الى جانب ن و الصینی
یر الصین للفكر الماوي من خالل الدعایة لنموذجها التنموي في الدول دتصثانًیاالدول، 

وبفوائد قلیلة حتى تستطیع، ثالثًا تقدیم المنح والقروض بدون مشروطیة سیاسیةاألفریقیة، 
ز الصین على تدریب مهنیین أفارقة خاصة في مجال اإلدارة یرك، رابًعا تاستغاللها الحًقا

الصین على إرسال العدید من البعثات األفریقیة إلى الصین تعمل، خامًسااالقتصادیة
.تهاامعالتعلم اللغة الصینیة في ج
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China's role in the development of Eastern Africa
during the cold war 1960-1989

Abstract

Beijing has played a major role in the African continent,
where its presence has raised many questions, and China often
appears on the continent only if it cares about its political and
economic interests in the world system and for safe access to the
continent. First, the Chinese leaders stand in the ranks of the
developing countries within the international trade forums as the
leader of these countries, secondly, China's export of Maoist
thought through publicity for its development model in African
countries; third, grants and loans without political conditionality;
China has sent many African missions to China to learn Chinese at
its university.
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تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
مقدمةال

تتمیز عالقات الصین مع بلدان الشرق األفریقي بالكثیر من األهمیة بالنسبة للطرفین، 
بدأت هذه العالقات وقد. حیث تعد هذه البلدان الواجهة األولى لدى الصین في التغلغل للقارة

أخذت تبحث عن ١٩٤٩منذ العصور القدیمة، ومع إعالن قیام جمهوریة الصین الشعبیة عام 
حلفاء لها في القارة األفریقیة، خاصة بعد فقدها لمقعدها الدائم في األمم المتحدة لصالح حكومة 

ؤتمر دول عدم ونتیجة لهذا اتخذ الحزب الشیوعي من م. الصین الوطنیة المتمثلة في تایوان
بوابة الدخول للقارة األفریقیة، وفیه التقت أهداف ثورة الصین مع ثورة ١٩٥٥االنحیاز بباندونج 

وبحلول . بمصر، حیث اعترف جمال عبد الناصر بجمهوریة الصین الشعبیة١٩٥٢یولیو ٢٣
األمم أصبحت الصین الشعبیة هي ممثل الشعب الصیني الوحید بدًال من تایوان في ١٩٧١عام 

المتحدة، وذلك بفضل التأیید الدولي وبخاصة من الدول األفریقیة، وعدد من دول شرق أفریقیا 
: التي اعترفت بعضویة الصین الشعبیة في األمم المتحدة بلغ تسع دول في شرق أفریقیا هي

ن أصل الصومال وأوغندا وكینیا وبوروندي وتنزانیا وزامبیا وٕاثیوبیا وجزر القمر ورواندا، وذلك م
.ست عشرة دولة

ودخلت الصین شرق أفریقیا عن طریق االهتمام بالمعونة ومن هنا تم طرح العدید من 
مدي أهمیة المعونات لدي كل من الصین والشرق : التساؤالت التي تتعلق بهذا الموضوع وهي

األفریقي؟ هل كانت للمعونات الصینیة أغراض اقتصادیة أو سیاسیة أو كالهما مًعا؟ هل 
ألحداث الدولیة والداخلیة المتعلقة بالصین عملت على تغییر سیاسة تقدیم المعونة الصینیة ا

للقسم الشرقي من القارة؟ وهل اختلفت أشكال وأنماط المعونة من دولة إلى أخرى؟ وهل كانت 
.النتیجة واحدة؟ كل هذه التساؤالت ستكشف لنا أهمیة هذا الموضوع

في العالقات الصینیة التطورالسابقة یجب علینا متابعةومن أجل اإلجابة عن التساؤالت
١٩٦٠األفریقیة منذ قیام جمهوریة الصین الشعبیة وظهور الحركات التحرریة األفریقیة عام 

، لكي نحلل مدى تأثر هذه العالقات بالمصلحة الصینیة ١٩٨٩وحتى نهایة الحرب الباردة عام 
وعلى هذا نجد العدید من المالحظات التي تساعدنا االقتصادیة والسیاسیة في المقام األول،

:على فهم التطور الذي حدث في تقدیم المعونة الصینیة للشرق األفریقي
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، ١٩٧١-١٩٤٥باهتمام الصین بالقارة األفریقیة في الفترة الممتدة بین تتعلق- أوالً 
وتتعلق بسعي -اثانیً شهدت مرحلة تأسیس شرعیة الوجود الصیني في المجتمع الدولي، والتي

الصین للحصول على المواد الخام، وقد تدعمت هذه السیاسة بعد انتهاء الثورة الثقافیة الصینیة، 
الصینیة وأصبحت تتجه إلى تقدیم المعونات والمنح إلقامة المشروعات التي تخدم المصالح

في الحصول وتبادل المنفعة من خالل إقامة الطرق والسكك الحدیدیة، والموانئ التي تساعد 
تتعلق باهتمام -ثالثًاعلى المواد الخام من نحاس وبوكسیت ویورانیوم وحدید وأرز وقطن، 

- رابًعاالصین بالسوق األفریقیة وبخاصة في دول شرقي القارة ذات الكثافة السكانیة المرتفعة ، 
لمتحدة فتتعلق بالصراع الذي كان دائًرا بین الصین وكل من االتحاد السوفیتي والوالیات ا

األمریكیة، حیث أصبحت القارة األفریقیة مسرًحا مهًما لهذا الصراع بین األطراف الثالثة، 
حیث اتجهت إلى واألخیرة فإنها تتعلق بشكل تقدیم الصین للمعونات للقارة األفریقیة-خامًسا

سیاسیة، مشروعات البنیة األساسیة أو التحتیة، وهذه المعونات كانت غیر مرتبطة بالمشروطیة ال
باإلضافة إلى أن القروض كانت فوائدها بسیطة على عكس الدول الغربیة األخرى المرتبطة 

.بالمشروطیة السیاسیة والفوائد الكبیرة المركبة

كمجال لدراسة المعونة الصینیة، فسببه أن هذه المنطقة هي أول اختیار شرق أفریقیاان
أننا بصدد تعاون بین دول الجنوب ، وهذا ة، كماما یقابله الصینیون من أرض بالقارة األفریقی

على الساحة الدولیة في هذه الفترة، ویضم شرق أفریقیا جغرافًیا ستة عشرة دولة أمر كان جدیًدا
تنزانیا وكینیا وأوغندا ورواندا وبوروندي : أفریقیة على حسب تقسیم األمم المتحدة وهي دول

، كما تضم The east Africa community (EAC)) إیاك(أعضاء مجموعة شرق أفریقیا 
جیبوتي وٕاریتریا وأثیوبیا والصومال والتي تعرف مجتمعة بدول القرن األفریقي، وتضم أیًضا 

.موزمبیق ومدغشقر ومالوي وزامبیا وجزر القمر وموریشیوس وسیشیل

وعلى هذا فسوف نجد أن هناك العدید من التساؤالت التي دارت في األوساط الغربیة 
األفریقیة بل والصینیة نفسها حول وجود الصین في القارة األفریقیة، هل هو من مصلحة و 

األفارقة أم من مصلحة الصین نفسها؟ ما مصلحة الصین في الوجود الكثیف في القارة 
األفریقیة؟ لماذا تقدم الصین المعونات والمنح للقارة السمراء بدون فوائد ومشروطیة سیاسیة؟ وقد 
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تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
من التقاریر في األوساط األجنبیة التي توضح أن الصین بمثابة قوة استعماریة جدیدة وجد العدید

، ولإلجابة على هذه التساؤالت )Soft power(جدیًدا، وقد سمیت بالقوة الناعمةتحمل شكالً 
.یجب علینا فهم التطور الحاصل في منظومة العالقات الصینیة األفریقیة

- بدایة دخول الصین الساحة األفریقیة، ثانًیا-أوالً : اموتم تقسیم البحث إلى سبعة أقس
أثر األومة الصینیة السوفیتیة -موقف الصین من حركات التحرر األفریقي لشرق أفریقیا، ثالثًا

التنسیق الصیني األمریكي وأثره على شرق أفریقیا، -على سیاسة الصین في أفریقیا، رابًعا
مكانة واتجاهات -انضمام الصین لألمم المتحدة، سادًساموقف الدول األفریقیة من -خامًسا

اإلخفاقات التي واجهت العالقات الصینیة لشرق -تقدیم المعونة الصینیة لشرق أفریقیا، سابًعا
.أفریقیا

:بدایة دخول الصین الساحة األفریقیة- أوالً 
ن العالقة بین بالرغم من المسافة الطویلة التي تفصل بین بكین والساحل األفریقي إال إ

الصین وأفریقیا ترجع إلى أقدم العصور، وهي عالقة تجاوزت المكان على الرغم من عشرات 
، أما عن بدایة دخول الصین ألفریقیا فهي ترجع )١(آالف الكیلومترات التي تفصل فیما بینهما

بین إلى ما قبل المیالد حیث اتصلت الصین بأفریقیا عن طریق مصر في عهد أسرة هان فیما 
من ) م.ق٨٧–م .ق١٥٦) (Wuti(، حیث أرسل اإلمبراطور ویتي)٢(م ٢٢٠–م .ق٢٠٦

، "أسرة هان مبعوثین إلى الغرب؛ إلقامة العدید من التحالفات مع القبائل ضد القوى المختلفة
ولكن حدثت مشاكل في أسرة هان من ناحیة الشمال، وقد وصل العدید من المبعوثین الصینیین 

Seleucid، المملكة السلوقیةBabyloniaبابل: نائیة غیر معروفة لهم مثلإلى مناطق 
kingdom ،Likan.)وقد اختلف العدید من المؤرخین حول حقیقة )٣Likan ومكان وجودها

في كتابه الصین والمشرق (Friedrich Hirth)حیث قال المؤرخ األلماني فریدریك هیرث
ما هي إال سوریا حالًیا التي كانت Likanأن (China and the Roman Orient)الروماني 

رفضه )(Qi Sihoجزء من اإلمبراطوریة الرومانیة، على حین أكد المؤرخ الصیني تشي سیهو
لوجه نظر فریدریك هیرث وقال إنها منطقة موجودة في الشرق من البلقان وهي تابعة 
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طوریة الرومانیة، وهناك رأي آخر لإلمبراطوریة البیزنطیة، وفي وقت الحق كانت عاصمة اإلمبرا
)٤(.قائل أنها مصر قدیًما

ومع ذلك هناك دالالت كثیرة أخرى غیر مباشرة على تبادل المنتجات الصینیة واألفریقیة 
) م.ق٣٠–م .ق٦٩(قد تعود إلى أكثر من ألفي سنة مضت، حیث قیل إن الملكة كلیوباترا 

صیني، وقالت أنها استفادت من طریق الحریر كانت ترتدي المالبس المصنوعة من الحریر ال
الذي بدأ من سیان ثم العاصمة الصینیة ماًرا بأواسط آسیا وتصل إلى البحر المتوسط،  )٥(الشهیر

وقد ذكر أیًضا إنه تم اكتشاف بعض األواني البرونزیة التي بها بعض الرسومات الصینیة في 
ن، وقد ذكرت العدید من التقاریر وجود منطقة مروي عاصمة مملكة كوش القدیمة في السودا

Tang)(العدید من قطع الخزف الصیني والعمالت المعدنیة والتي ترجع إلى ساللة تانج
في مصر وكینیا وزنجبار وذلك أثناء الحفریات التي قامت هناك، وخالل فترة ) ٩٠٧–٦١٨(

ن والساحل نمت العالقات التجاریة بین الصی) ١٢٧٩–٩٦٠((Sung)حكم ساللة سونج
الشرقي ألفریقیا بصورة مباشرة وغیر مباشرة، وقد تم كشف العدید من القطع النقدیة التي ترجع 
إلى هذه األسرة في زنجبار، وكلوه، وبرافا، في بعض المناطق الداخلیة من زیمبابوي، وفي 

الصین الشاطئ الجنوبي بالقرب من نهر لمبوبو، ومع تطور التجارة بین الطرفین زادت معرفة 
ألفریقیا إذ تم وصف العدید من البلدان األفریقیة مثل بربره وشینل في الصومال، وزنجبار، 

)٦(.واإلسكندریة في مصر

) ٧()١٣٧٧–١٣٠٤(قام ابن بطوطة ) ١٣٦٨–١٢٧١((Yuan)وفي عهد أسرة یوان 

عشر المیالدي وفي القرن الخامس . بزیارة للصین وترك وصًفا وافًیا للحیاة الحضاریة في الصین
)(JuSibenقام الصینیون بالعدید من الزیارات لشرق أفریقیا وقد قام شخص یدعى جو سیبین

، وفي )٨(.اسم ألماكن في أفریقیا٣٥برسم خریطة ألفریقیا ، وقد وضحت علیها ١٣١٥في عام 
عهد إحدى الزیارات الصینیة أخذوا معهم من الساحل الشرقي األفریقي زرافة وحمار وحشي في 

)٩().١٦٤٤–١٣٦٨(أسرة مینج 
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تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
خرج أشهر قائد بحري صیني یدعي تشنج هو ) م١٤٣٣–١٤٠٥(في الفترة من 

Zheng Ho) (زار خاللها جنوب شرق آسیا ودار حول المحیط الهندي، وقد زار بسبع رحالت
دي في أیًضا شرق أفریقیا حیث یقال إنه زار مقدیشو وبرافا وجوبا في الصومال حالًیا، ومالین

كینیا حالًیا، بل إنه ال یزال هناك قریة في شمال الصومال تحمل اسم هذا البحار الصیني، وقد 
حمل األمیر البحري العدید من العمالت الذهبیة والفضیة والبرونزیة التي تم اكتشاف العدید منها 

ا ومدغشقر في مناطق الشرق األفریقي في مصر والسودان وٕاثیوبیا وكینیا والصومال وتنجانیق
حتى زیمبابوي والترنسفال في جنوب أفریقیا، وهذه الرحالت تعكس ما وصل إلیه الصینیون في 

١٣٨٩، وقد اكتشفت خریطة صینیة تعود إلى عام )١٠(هذه الفترة من تطور في بناء السفن
، وهذه الخریطة تعبر عن الخطوط )(Da Ming Hun Yi Tuتویىهونمینجبعنوان دا

، وعندما أرسلت البعثات الصینیة في عهد أسرة مینج كان الغرض )١١(قارة األفریقیةالعریضة لل
وقد لعبت هذه )١٢(.منها إظهار عظمة الحضارة الصینیة ولیس من أجل الغزو أو حتى التجارة

الزیارات دوًرا مهًما في العالقات بین الصین والشرق األفریقي حیث وجد العدید من المنتجات 
ثل العاج، واللبان، والعنبر، والحمار الوحشي، والنعام، والزرافة في أراضي األفریقیة م

)١٣(.الصین

كانت هناك العدید من ثورات ) ١٩١٢–١٦٤٤((Qing)ومع نهایة أسرة تشینج
، )Qichao(Liangلیانج كیوشو، و )(Chen Tianhuaتشین تیان هوا : المثقفین أمثال

في جنوب أفریقیا مثاًال )١٤(قد اتخذوا من حرب البویروكانوا (Sun Yat-sen)صن یات سینو 
یحتذي به من أجل المقاومة للشعب الصیني، وقد أشادوا بشجاعة البویر في قتالهم ضد 
البریطانیین، ومن هنا نستطیع أن نستنتج أن الزعماء الصینیین عملوا على استقطاب الشعب 

.)١٥(ضد المستعمرینالصیني عن طریق إعطاء أمثلة ألفریقیا في كفاحها 

وهي تسمي أیًضا -Manchuوفي نفس الفترة عندما أسندت الصین إلى أسرة المانشو
اتبعت سیاسة األبواب المغلقة فیما یتعلق بالعالقات الخارجیة، ولكن كانت هناك -أسرة تشینج 

جم اتصاالت بشكل آخر بین الصین وأفریقیا عن طریق العمالة الصینیة التي ذهبت إلى منا
حیث بلغت عدد العمالة الصینیة التي تعمل في المناجم الذهب والماس في جنوب أفریقیا 
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، وهناك أیًضا )١٩٠٧–١٩٠٤(بجنوب أفریقیا من سبعین إلى مائة ألف عامل في الفترة من 
العدید من العمالة الصینیة استقدمتهم السلطات الفرنسیة والبریطانیة في كل من موریشیوس 

لعمل بالمزارع هناك، هذا باإلضافة إلى استعانة األلمان بهم لبناء خط سكة حدید في ومدغشقر ل
)١٦(.منتصف تنجانیقا وذلك مع مطلع القرن العشرین

تم نشر جریدة صینیة خاصة بأفریقیا حیث استمرت هذه الجریدة ألكثر ١٩٠٤وفي عام 
العالقة بین أفریقیا : األفریقیة منهامن أربعین عاًما نشرت فیها العدید من المقاالت حول القارة 

والشعوب األوروبیة، والتقسیم األوروبي للقارة، وتاریخ الشعوب األفریقیة، والجمارك، بل إن بعض 
أزمة المغرب بین انجلترا : الكتاب قد حللوا بعض القضایا السیاسیة في القارة األفریقیة مثل

)١٨(.ثیوبیا، وغزو إیطالیا إل)١٧(وفرنسا وأسبانیا وألمانیا

وبدأت الدول األفریقیة في نیل استقاللها، ١٩٤٩وعندما قامت جمهوریة الصین الشعبیة 
بدأت العالقات بین الجانبین تعود تدریجًیا، أذ كانت هناك أربع دول أفریقیة في ذلك الوقت 

ة وقد تطورت العالقة الصینی)١٩(.مصر، وٕاثیوبیا، ولیبیریا، وجنوب أفریقیا: مستقلة هي
،فقد التقت ١٩٥٥في باندونج )٢١(بشكل ملحوظ خالل مؤتمر دول عدم االنحیاز)٢٠(األفریقیة

في مصر مع الثورة الشعبیة الصینیة، فكانت مصر ١٩٥٢یولیو ٢٣أهداف كل من ثورة 
بمثابة بوابة العبور لدى الصین للقارة األفریقیة أذ اعترفت بها مصر كأول دولة أفریقیة، وعملت 

٥من خالل تقدیم قرض بمبلغ ١٩٥٦على تقدیم مساعدات لمصر في أزمة السویس الصین 
، )٢٢(ملیون دوالر أمریكي، مع االستعداد إلرسال متطوعین للمشاركة في القتال مع المصریین

هو كسب حلفاء جدد ١٩٧١وكان الشغل الشاغل للسیاسة الخارجیة الصینیة في فترة ما قبل 
، باإلضافة إلى إثبات شرعیتها في المحافل الدولیة)٢٣(ألمریكيلكسر الحصار االقتصادي ا

)٢٤(.١٩٧١وقد حصلت علیه في عام الدائم في مجلس األمنلحصول على مقعدهال



٥٦٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
)٢٥(یوضح بدایة العالقات الصینیة مع دول شرق أفریقیا) ١(جدول 

تاریخ بدایة العالقات مع الصینالدولةت
١٩٦٠یسمبر د١٤الصومال١
١٩٦٢أكتوبر ١٨أوغندا٢
١٩٦٣دیسمبر ١٤كینیا٣
١٩٦٣دیسمبر ٢١بوروندي٤
١٩٦٤أبریل ٢٦تنزانیا٥
١٩٦٤أكتوبر ٢٩زامبیا٦
١٩٧٠نوفمبر ٢٤إثیوبیا٧
١٩٧١مارس ٢٦جزر القمر٨
١٩٧١نوفمبر ١٢رواندا٩

١٩٧٢أبریل ١٥موریشیوس١٠
١٩٧٢مبر نوف٦مدغشقر١١
١٩٧٥یونیو ٢٥موزمبیق١٢
١٩٧٦یولیو ٣٠سیشیل١٣
١٩٧٩ینایر ٨جیبوتي١٤

بعد مؤتمر دول عدم االنحیاز والعالقات بین الصین وأفریقیا أخذت تتطور یوًما تلو 
اآلخر عن أي فترة مضت، حیث بدأت الصین الشعبیة في توسیع وتكثیف أنشطتها في أفریقیا 

، وفي هذا ١٩٥٨خالل كانون االول ) أكرا(ر الشعوب األفریقیة المنعقد في خاصة بعد مؤتم
المؤتمر شجعت الصین الحركات المناهضة لالستعمار السیما في الجزائر والكامیرون وكینیا 

قام رئیس الوزراء ١٩٦٤وحتى كانون الثاني ١٩٦٣، وفي الفترة من كانون االول )٢٦(وأوغندا
مصر والجزائر والمغرب وتونس وغانا : بزیارة عشر دول أفریقیة هيالصیني شوان الي ونائبه

على الساحة ومالي وغینیا والسودان وٕاثیوبیا والصومال وتنجانیقا وزنجبار وبهذا ظهرت الصین
،)٢٨(لتلعب دوًرا متزایًدا على الساحة العالمیة)٢٧(البلدان اآلسیویة واألفریقیة كمعارضة لإلمبریالیة
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ن الي على مبدأ االعتماد على الذات في مجال التنمیة االقتصادیة، في حین وقد شدد شوا
أعرب عن استعداد الصین لتقدیم المساعدات االقتصادیة والتقنیة بشروط مقبولة لدى األمم 

، وعلى هذا فإن الصین اعتمدت أن تلعب دوًرا رئیًسا في الشئون الخارجیة )٢٩(األفریقیة
تم عقد ست عشرة ١٩٦٤، وبحلول عام )٣٠(لتشابه بینها وبین األفارقةاألفریقیة، وٕاظهار أوجه ا

ملیون ٩٤اتفاقیة دبلوماسیة و تسع اتفاقیات تعاون ثقافي مع الدول األفریقیة، ومنحت الصین
)٣١(.دوالر مساعدات للقارة األفریقیة

قام رئیس الوزراء الصیني تشون الي بجولة أخرى حول القارة ١٩٦٥وخالل عام 
، وفي فترة السبعینات من القرن العشرین تمیزت العالقات الصینیة في أفریقیا )٣٢(فریقیةاأل

-١٩٧٠بالنشاط المكثف وذلك في محاولة منها لتأمین اعتراف دبلوماسي في الفترة من 
بسبب دعم ست وعشرین دولة أفریقیة لها متمثل ١٩٧١حیث فازت بمقعد األمم المتحدة ١٩٧٢

مع )٣٣(ت األمم المتحدة، وقد أقامت الصین عالقات دبلوماسیة واقتصادیةمن تصوی% ٣٤في 
١٩٧٥إحدى عشرة دولة أفریقیة، واستعادت عالقاتها مع أربع دول أخرى، هذا وبحلول عام 

.)٣٤(اعترفت سبع وثالثون دولة أفریقیة بالصین وذلك من مجموع ثمان وأربعین دولة أفریقیة

)٣٥(قات الدبلوماسیة بجانب المساعدات الصینیة المقدمةیوضح بدایة العال) ٢(جدول 

بدایة العالقات الدولةت
الدبلوماسیة

المشروعات

١٩٦٢أوغندا١
مركز - محطة تولید میثان -مصنع ثلج - مشروعات أرز 

منح -إستاد ریاضي - بحوث للمواد الغذائیة والخزف الصیني 
فرق طبیة-تعلیمیة 

طریق - تجدید مستشفي - محطة تولید میثان - یاضي مركز ر ١٩٦٣كینیا٢
منح تعلیمیة- مدرسین -سریع 

مشاریع میاه - محطة طاقة - محطة خضروات-طریق سریع ١٩٧٠إثیوبیا٣
منح تعلیمیة-مدرسین –فرق طبیة - 

مصنع نسیجمبني - حفر آبار وٕامدادات میاه -مشاریع نسیج ١٩٧٥موزمبیق٤
فرق طبیة-منح تعلیمیة - ز المؤتمرات الدولي مرك-البرلمان 



٥٧١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
كان االتجاه الجدید الذي اتبعته السیاسة الصینیة تجاه دول أفریقیا خالل السبعینات من 

(Teng Hsiaoالقرن الماضي یقوم على نظریة العوالم الثالثة، حسب بیان دنج هسیاوبینج
ping( العالم : عالم إلى ثالث وحدات رئیسةأمام األمم المتحدة والذي قسم فیه ال١٩٧٤عام

األول القوى العظمى متمثلة في االتحاد السوفیتي والوالیات المتحدة األمریكیة؛ والعالم الثاني 
یضم كندا وأوروبا والیابان؛ أما العالم الثالث فیضم البلدان النامیة في أفریقیا وآسیا وأمریكا 

القسمین الثاني والثالث ضد القوى العظمى المتمثل والتقسیم الجدید یتكون من نضال . الالتینیة
في هیمنة الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي، وقد اعتبرت الصین نفسها قائدة العالم 

.)٣٦(الثالث

ومن هنا نستطیع أن نستنتج العدید من العوامل التي ساعدت على اهتمام جمهوریة 
من العزلة الدولیة، معاناة الصین الشعبیة: هذه العواملالصین الشعبیة بأفریقیا، وعلى رأس 

ولهذا رأت حكومة بكین في القارة األفریقیة سبیًال مناسًبا لكسر هذه العزلة، هذا من جانب 
الصین، أما من جانب الدول األفریقیة فكانت في حاجة ماسة إلى المساعدات الخارجیة من أجل 

)٣٧(.والمتمثل في الدول االستعماریةمقاومة االستعمار القابع على أرضها 

:موقف الصین من حركات التحرر األفریقي لشرق أفریقیا- ثانًیا
قسم یمثل : منذ الحرب العالمیة الثانیة والعالم انقسم إلى قسمین من حیث الحركة الثوریة
قسم اآلخر الرأسمالیة، ومتمثل في أمریكا الشمالیة وأوروبا وقد انعدمت فیه الحركة الثوریة، وال

تزایدت فیه الحركة الثوریة الشعبیة، ویتمثل في أمریكا الالتینیة، وآسیا، وأفریقیا، وهؤالء یمثلون 
األغلبیة الساحقة من سكان العالم، وعلى هذا أخذت البلدان االشتراكیة تعتبر دعمها لحركات 

)٣٨(.اجب علیهاالنضال الشعبي ضد االستعمار في آسیا وأفریقیا وأمریكا الالتینیة أمر و 

وبعد قیام الصین الشعبیة االشتراكیة في وقت كانت فیه بلدان العالم تسعى إلى االستقالل 
من االستعمار، أخذت تتزعم دول العالم الثالث والبلدان االشتراكیة في مواجهة القوى االستعماریة

ع ظهور حركات التحرر الكبري المتمثلة في االتحاد السوفیتي والوالیات المتحدة األمریكیة، وم
األفریقي في الستینیات من القرن الماضي برز دور االتحاد السوفیتي في مساعدة هذه الحركات 
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للتأثیر على القارة األفریقیة، وأخذت الصین الشعبیة تدخل في هذا النطاق تحت عباءة نشر 
)٣٩(.ات المتحدة األمریكیةالشیوعیة في القارة األفریقیة ومحاربة اإلمبریالیة التي تتزعمها الوالی

االحترام -١: اعتمدت الصین والهند مبادئ التعایش السلمي وهي١٩٥٤وفي عام 
عدم االعتداء المتبادل بین الطرفین،      -٢المتبادل للسیادة وسالمة األراضي بین الطرفین، 

- ٥تبادلة، المساواة والمنفعة الم-٤عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول األخرى، -٣
، وهذه المبادئ اعتمدت علیها الدول األفریقیة )٤٠(التعایش السلمي بین الدول بعضها ببعض

واآلسیویة وذلك أثناء انعقاد مؤتمر دول عدم االنحیاز حیث قرر مشروعیة حق تقریر المصیر 
، وكانت الحركة الماویة الصینیة شجعت ودعمت)٤١(بالنسبة للشعوب ومبادئ حقوق اإلنسان

حصلت تسع ١٩٦٥حتى دیسمبر ١٩٦٠، وفي الفترة من ینایر )٤٢(حركات التحرر الوطني 
)٤٣(.وعشرون دولة أفریقیة على استقاللها من االستعمار األجنبي

وأخذت الصین تدعم الدول األفریقیة فنًیا وعسكرًیا في محاولة لكبح جماح القوى الغربیة 
بدعم الدول األفریقیة من أجل تحقیق االستقالل عن المهیمنة، وقد أنشأت لجنة جدیدة مختصة 

طریق تمویل حركات التحرر الوطني في البلدان األفریقیة هذا باإلضافة إلى تكوین الحلفاء 
، ولم تقتصر الصین على )٤٤(لتحقیق مساعي الصین في الحصول على مقعد األمم المتحدة
ز العناصر المناهضة للقوى تقدیم الدعم فقط بل إنها أخذت تعمل على تدریب وتجهی

االستعماریة القدیمة، حیث عملت على تدریبهم على حرب العصابات في معسكرات في تنزانیا 
وغانا، ونتیجة لهذا قطعت كل من مدغشقر وكینیا عالقتهما الدبلوماسیة مع الصین في عام 

٤٥(.١٩٦٦(

للحركات الثوریة وبدأت الصین تخرج على خط السیاسة الخارجیة السوفیتیة في دعمها
األفریقیة، حیث وضعت أساًسا لنهج جدید أكثر نشاًطا لها في أفریقیا عن طریق تنفیذ تجربة 
الفقراء والفالحین في الحركة الثوریة كما فعلت الصین نفسها من قبل، ولهذا أصبحت أفریقیا 

مبادئ الطرفین التي فیما بعد مركًزا هاًما للصراع بین االتحاد السوفیتي والصین إلثبات كال من
)٤٦(.كان یتنازع علیها



٥٧٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
وعملت على تقدیم برنامًجا تدریبًیا إلى الجماعات الثوریة في غینیا، بل إنها أمدت 

، وفي أوائل الستینیات أخذت )٤٧(العدید من هذه الجماعات الثوریة باالعتمادات المالیة والمنح
UNITAThe(لمثال حركة یونیتاتدعم األحزاب المعارضة للوجود السوفیتي على سبیل ا

National Union for the Total Independence of (Angolaفي أنجوال)وحزب )٤٨
Zimbabwe African National)(The)٤٩()ZANU(االتحاد الوطني األفریقي الزیمبابوي 

Union)شهدت العدید من االضطرابات في ١٩٦٩–١٩٦٥، وفي الفترة الواقعة بین )٥٠
قات الصینیة األفریقیة بسبب تقدیم الصین الدعم للعدید من الحركات المتمردة ضد الحكم العال

في البلدان األفریقیة، بل أنها عملت على تدریب المتمردین على حرب العصابات في معسكرات 
تابعة لها، هذا األمر أضر بعالقاتها مع الكونغو برازافیل،  وبوروندي، والنیجر وغیرها، حتى 

الخطر القادم للقارة "على أن ) ١٩٩٣–١٩٦٠(رئیس كوت دیفوار هوفییه بوانییه أعرب
)٥١(".األفریقیة هو الخطر األصفر

هذا وقد اُتهمت الصین بشكل أكثر تحدیًدا بتحریض وتوجیه األنشطة التخریبیة في 
ید من البلدان البلدان األفریقیة، باإلضافة إلى تدریب وتسلیح وتمویل الجماعات الثوریة في العد

األفریقیة، األمر الذي أدى بدوره إلى إصابة العدید من األفارقة بالهلع من الدبلوماسیین 
إلى عقد ) ١٩٧٤–١٩٦١(الصینیین، ورًدا على ذلك دعا الرئیس هامانیدیوري رئیس النیجر 

دید لوضع خطة لمواجهة الته)٥٢(OCAM) أوكام(اجتماع لمنظمة االتحاد األفریقي الملجاشي
)٥٣(.الصیني

ورًدا على ذلك عملت الصین على إعالن أشخاص غیر مرغوب فیهم في عشر دول من 
داهومي، وكوت دیفوار، ومدغشقر، والسنغال، ومالي، باإلضافة : منظمة الدول األفریقیة وهي

بوروندي، وجمهوریة : إلى أن هناك أربع دول أفریقیة قطعت عالقاتها الدبلوماسیة مع الصین هم
قامت كینیا بطرد الدبلوماسیین الصینیین ١٩٦٦فریقیا الوسطي، وغانا، وتونس، وبحلول عام أ

)٥٤(.من بالدها
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تباطأت )٥٥(، ومع أحداث الثورة الثقافیة في الصین١٩٧٦–١٩٦٦ولكن في الفترة بین 
میزت وقد ت. العالقات بین الصین وأفریقیا، لتبدأ الصین عالقات جدیدة مع القارة األفریقیة

العالقات األفریقیة الصینیة في السبعینیات بإعادة الروابط الدبلوماسیة تدریجًیا مع عدد من الدول 
كان عدد البعثات الدبلوماسیة في أفریقیا بلغ ثالث عشرة ١٩٦٧األفریقیة حیث إنه في عام 

ول رحبت العدید من الد١٩٧١بعثة دبلوماسیة، ومع  انضمام الصین إلى مجلس األمن في 
. وصل عدد هذه البعثات إلى ثالثین بعثة دبلوماسیة١٩٧٤األفریقیة بهذا القرار، وبحلول عام 

إن وجود جمهوریة الصین الشعبیة في األمم المتحدة ): "١٩٩٢–١٩٦٩(وقد قال موسي تراوري
كعضو دائم في مجلس األمن سوف یزید من تعزیز قدرة المنظمة في مجال السلم واألمن 

)٥٦(."الدولیین

ولو أخذنا العالقة بین الصین وموزمبیق مثاًال لموقف الصین من حركات التحرر بالشرق 
حیث شمل الدعم ١٩٦٢األفریقي سنجد أن الصین دعمت حركة فریلیمو التي نشأت في عام 

الصیني التدریب العسكري والمساعدة بالمعدات العسكریة واألموال، وقد جرى التدریب في 
ووقعت ١٩٧٥تموز عام ٢٥یا حتي حصلت موزمبیق على استقاللها التام فيمعسكرات بتنزان

الصین معها العدید من االتفاقیات في مختلف المجالت بین الطرفین، والسیما في مجالي 
)٥٧(.الصحة والزراعة

أهداف السیاسیة الصینیة لتقدیم المساعدات للحركات الثوریة األفریقیة هو منوكان
سیاسة الخارجیة الصینیة والعالقات االقتصادیة على مستوي العالم، وقد عمل تعزیز متطلبات ال

المسئولون الصینیون على التشجیع باستمرار لقیام عالم متعدد األقطاب الذي یحد من هیمنة 
الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي؛ ولهذا سعت الصین إلى عقد تحالفات مع البلدان 

الجنوب لدعم الشراكات في المنظمات الدولیة، وسبب تقدیم الصین للكثیر من النامیة وبلدان
)٥٨(.المساعدات ألفریقیا هو حمایة مصالح الصین في المنظمات الدولیة



٥٧٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
:السوفیتیة على سیاسة الصین في أفریقیا-أثر األزمة الصینیة -ثالثًا

، ١٩٥٠وفیتي في أوائل على الرغم من التوتر في العالقات بین الصین واالتحاد الس
فإن الصدع بین البلدین لم یتطور إال في النصف الثاني من عقد الخمسینیات، ولم ینفجر 

)٥٩(.١٩٦٠إال في عام النقاش حول األیدیولوجیة

قبل أن نتحدث عن النزاع الصیني السوفیتي وأثره على شرق أفریقیا یجب علینا أوًال أن 
نیة في تدعیم العالقات الثقافیة في مختلف الدول وذلك عن نفهم فكر السیاسة الخارجیة الصی

التي لیس لها عالقة بوزارة -المتمثلة في الشركات الصینیة –طریق المنظمات غیر الرسمیة 
وقد رأى الفكر الماوي في الحركات الثوریة إنها وسیلة مشروعة وعادلة )٦٠(.الخارجیة الصینیة

ل والتحرر عن االستعمار، وتتسم بأنها طویلة األمد ومستمرة، للبلدان الفقیرة لتحقیق االستقال
.وتعتمد على قوة الفالحین، وتستند إلى فكرة تطویق المدن بالریف

وحدث الخالف بین النظرة الصینیة ونظرة االتحاد السوفیتي لقضایا التحرر الوطني من 
تحاد السوفیتي انحرف عن إن االاالستعمار في أفریقیا حیث رأت الصین منذ بدایة الستینیات

التعایش السلمي مع : النهج الماركسي، حیث رفضت الصین ثالث أفكار طرحها السوفیت وهي
االشتراكیة، وأخذت تقنع الحركة إلىالغرب، وعدم حتمیة الحرب بالضرورة، واالنتقال السلمي

مد وضروریة للوصول الوطنیة التیتلقى المساعدة منها بأن حرب التحریر الشعبیة حرب طویلة األ
إلى الثورة االشتراكیة، وحقیقة األمر إن صراع االتحاد السوفیتي مع الصین على قیادة حركات 

في األفكار، وٕانما هو إلى تباین جوهريالتحرر الوطني ال یستند على اعتبارات أیدیولوجیة، أو
)٦١(.صراع على النفوذ والهیبة الدولیة

المرحلة األولي: القات الصینیة السوفیتیة إلى خمس مراحلوُیقِسم التطور التاریخي الع
وقد وقعت ١٩٥٧–١٩٤٩مرحلة التطور السریع للتعاون الشامل بین البلدین، وامتدت من 

الدول االشتراكیة مئات المعاهدات واالتفاقیات والبروتوكوالت والبیانات المشتركة، وكان توقیع 
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المتبادلة بین جمهوریة الصین الشعبیة واالتحاد السوفیتي معاهدة الصداقة والتحالف والمساعدة 
هي أساس المعاهدات التي عقدت بین البلدین والبلدان االشتراكیة )٦٢(١٩٥٠فبرایر ١٤في 

الخطوط )٦٣(١٩٥٦األخرى، ویوضح البرنامج العام لدستور الحزب الشیوعي الصیني لسنة 
محافظة على السالم العالمي ، وتحقیق مبدأ ال: األساسیة للسیاسة الخارجیة الصینیة، وهي

التعایش السلمي، ومساندة جمیع حركات التحرر والصراع ضد االستعمار، ویسعى الحزب 
لتثبیت وتقویة عالقات الصداقة بین الصین والدول األخرى في معسكر السالم االشتراكي 

)٦٤(.الشیوعي

وفیها ١٩٦٣حتى عام ١٩٥٧م من تطور العالقات فتمتد من عاالمرحلة الثانیةأما 
في الفكر األیدیولوجي بین الصین واالتحاد السوفیتي عندما ألقي خروشوف الخالفبدأ
أمام المؤتمر العشرین للحزب ١٩٥٦شباط ١٤خطابه الشهیر في )٦٥()١٩٧١–١٨٩٤(

، وقد تضمن الخطاب تحوًال في سیاسة االتحاد السوفیتي حول حتمیة الحروب، )٦٦(الشیوعي
وتطبیق مبدأ التعایش السلمي، ومناصرة الحركات الثوریة في البالد النامیة، وبالرغم من ذلك فإن 

، وهذه )٦٧(التعاون بین البلدین في مجال المعونات و تبادل الزیارات ال یزال نشیًطا فیما بینهما
اركسیة المواقف من قبل السوفییت لم تتواءم مع الصین الشعبیة إذ یعد خروًجا عن نهج الم

إن الحرب ما هي إال نتیجة لكل نظام قائم على :"اللینینیة المعروفة، وقد ردت الصین بقولها
)٦٨(.االستغالل، وبالتالي ستكون الحروب دائًما من صنع النظم اإلمبریالیة

إلى الدول حدیثة االستقالل یمكنها من ویرى السوفییت أن تقدیم المساعدات االقتصادیة
اد جدید، وأن تدفع تقدمها وتسهم في تطورها الطبیعي، ولم تنكر الصین تجنب خطر استعب

ولكنها عارضت فكرة أن هذه المساعدات وحدها تؤدي إلى أهمیة تقدیم المساعدات االقتصادیة
ولهذا یرى قادة الصین اتباع خطة لتطویق الریف وتنظیم الدولة . االستقالل والتقدم االجتماعي

اهتمامهم بالمعونات الزراعیة التي قدموها للجانب األفریقي؛ ألن الفكر االشتراكیة؛ ولهذا كان
تقدم الصین مرتبط بتحسین وضع الریف وتجنید سكانه لخوض معركة اإلنتاج أنالماوي یرى

)٦٩(والقضاء على التخلف،



٥٧٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
وفیها مارست الصین بصورة علنیة ١٩٦٩-١٩٦٣بین فتمتدالمرحلة الثالثةأما 

وقد أثرت هذه العالقات على الدول األفریقیة بشكل -وعدائیة لالتحاد السوفیتي سیاسة مضادة 
االشتباكات المسلحة بین الطرفین، وأخذ مرحلةبل أن األمر تعدى-كما سوف نرى الحًقا-كبیر

، )٧٠(یتسم بطابع شامل ویتغلغل في جمیع األعمال الصغیرة والكبیرة على المسرح الدولي
واالتحاد السوفیتي نجده حول كیفیة إدارة األمور في العالم الثالث، حیث والخالف بین الصین

عمل االتحاد السوفیتي إلى السیطرة على مصادر الثورة في القارة األفریقیة دون النظر إلى تبعیة 
االقتصاد األفریقي للدول المستعمرة القدیمة، على حین كانت الصین تنظر إلى الدول األفریقیة 

، ولو أخذنا تنزانیا )٧١(ول تحتاج إلى مساعدة لتحریرها من تبعیة االستعمار القدیمعلى إنها د
طًنا ١.١٤٢تم شحن ١٩٦٤مثًال للتنافس بین السوفیت والصینیین سوف نجد أنه في ایلول 

من المعدات العسكریة والعربات الحربیة إلى دار السالم عاصمة تنزانیا من قبل السوفییت، 
في جزیرة زنجبار، بل لقد Chukwanlمعسكر تدریب عسكري في مدینة تشاكوالوأیًضا تم بناء 

عمل السوفیت على مساعدة تنزانیا لیس في الجانب العسكري فقط بل امتدت المشروعات إلى 
الجانب الزراعي والمیاه والطاقة والتعلیم، في حین أن المساعدات الصینیة لتنزانیا في ذلك الوقت 

فقط، ولكن بمرور الوقت استطاعت الصین أن تحل محل السوفییت في اقتصرت على التجارة
)٧٢(.تنزانیا بل وتصبح هي الدولة األولى بالرعایة في تنزانیا

فتبدأ في السبعینیات من القرن الماضي حیث سلكت فیه القیادة المرحلة الرابعةأما 
إنها عملت على عقد اتفاقیات الصینیة نهج االنفتاح على قوى العالم الرأسمالي بصفة عامة، بل 

جدیدة مع جمیع البلدان االشتراكیة مع التأكید على االتفاقیات القدیمة، وعملت على زیادة 
التمثیل الدبلوماسي لها مع جمیع البلدان االشتراكیة، وقد كانت الصین تعملعلى إقناع البلدان 

هذه البلدان الرأسمالیة، وبأن االشتراكیة خالل هذه المرحلة بأنه لیس لدى الصین تناقضات مع
ما لدیها هو فقط مجموعة من التناقضات التناحریة مع االتحاد السوفیتي، وقد عملت الصین 
على التقرب من الوالیات المتحدة األمریكیة حیث دعت لجان المقاومة الشعبیة الصینیة إلى 

مع الوالیات المتحدة في زیارة واشنطن في السبعینیات، في المقابل أنهى السوفییت عالقاتهم
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مقابل تحسن العالقات بین الصین الشعبیة والوالیات المتحدة، وعلى هذا وجدت الصین الشعبیة 
)٧٣(نفسها في موقع أفضل للتخلص من الغلظة السوفیتیة والحد من التهدید لها ولحدودها

بدایة الثمانینات من العالقات الصینیة السوفیتیة وهي الممتدة من المرحلة األخیرةوتأتي 
حتى نهایة الحرب الباردة نجد أن كًال من الطرفین بدءوا في حل النزاعات فیما بینهما، حیث 

شرح فیه أن الصین تعتبر حجر ) االستقالل والسیادة(ظهر مقال في االتحاد السوفیتي بعنوان 
ولة من قبل الصین الزاویة في السیاسة الخارجیة السوفیتیة، وقد شدد المقال على الجهود المبذ

لمواجهة العدوان األمریكي على كوریا وفیتنام، وعرض بشكل كبیر التعنت األمریكي في قضیة 
، وقد تزایدت األصوات عند كل من البلدین )٧٤(تایوان باعتبارها انتهاًكا ألراضي الصین الشعبیة

حة التي تؤید ذلك وهي للعودة إلى التحالف والتعاون مرة أخرى، وهناك العدید من األمثلة الواض
، ووضع ١٩٨٠قیام أحد المسئولون السوفییت بزیارة خاصة لبكین مدتها سبعة أیام في أذار 

الضباط الصینیون باقات الزهور على نصب شهداء الحرب السوفییت في بعض المقاطعات 
ضي ، ومن هنا نرى أنه مع بدایة الثمانینات من القرن الما)٧٥(١٩٨٠شباط ٢٣الصینیة في 

.تشهد عودة االتحاد السوفیتي مرة أخرى إلى الحیاة السیاسیة الصینیة

:التنسیق الصیني األمریكي وأثره على شرق أفریقیا-رابًعا
شهدت العالقات بین الوالیات المتحدة األمریكیة والصین العدید من المراحل االنتقالیة 

رت الزیارات الدبلوماسیة والحوار على تمیزت بدایتها بالعداء والخصومة على الرغم من هذا استم
، وقد عملت الوالیات المتحدة )٧٦(مستوى السفراء ثم انتهت بالوفاق في سبعینیات القرن العشرین

األمریكیة على تبني موقف تجاه جمهوریة الصین الشعبیة، متمثًال في فرض العزلة وعدم 
ضافة على تقویة الدول المتاخمة مع دعم ُمركز لحكومة تایوان، باإل)٧٧(االعتراف بوجودها،

.)٧٨(والمجاورة للصین الشعبیة وذلك من خالل المساعدات االقتصادیة والعسكریة

الوالیات المتحدة األمریكیة -وقد شددت الصین على الكفاح ضد القوى العظمى 
في دول العالم الثالث، وقد ولدت السیاسة الخارجیة الصینیة في خضم-واالتحاد السوفیتي 



٥٧٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
الحرب الباردة، حیث كان علیها أن تختار أحد من المعسكرین االشتراكي أو الرأسمالي، وقد 

وبذلك وضعت في المعسكر ١٩٥٠عقدت الصین معاهدة تحالف مع االتحاد السوفیتي في 
االشتراكي، وفي الحرب الكوریة كانت الصین في صراع مباشر مع عدوها األول الوالیات 

ي تعد أهم قوة من قوى االستعماریة، وقد جهدت الصین في بناء جبهة المتحدة األمریكیة وه
، حیث سعت إلى التأكید )٧٩(مضادة من دول العالم الثالث لمواجهة الوالیات المتحدة األمریكیة

لهذا شاركت )٨٠(على أنها صورة من صور االستعمار القدیم لدى األذهان والعقول األفریقیة،
االنحیاز لكسب أصدقاء لها من دول العالم الثالث سواء من أفریقیا الصین في مؤتمر دول عدم 

.)٨١(أو آسیا، وفي هذا المؤتمر عملت الصین على صیاغة فكرة التعایش السلمي

تجاه الصین الشعبیة، فإنها عملت )٨٢()١٩٦٣–١٩١٧(وعن موقف حكومة كنیدي 
١٩٥٨والصین الشعبیة، وفي عام على التفریق في معاملتها بین الكتلة الشیوعیة األوروبیة

وضع جون فوستر داالس وزیر الخارجیة األمریكي نظریته تجاه الصین الشعبیة وهي قائمة على 
ضرورة احتواء الصین الشعبیة، ولكن یرى جون كنیدي أن سیاسة واشنطن تجاه بكین تتنافى مع 

قد اعتمد في حملته االنتخابیة الحكمة والمنطق، أما في فترة ریتشارد نیكسون زعیم الجمهوریین ف
.على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشیوعیة في الصین بعدم التساهل أو المهادنة معها

ومن قبله لندون ) ١٩٧٤-١٩٦٩(وعندما جاءت الحكومة الجدیدة برئاسة نیكسون 
ت بدأ نوع من التغییر في فكر رجال الساسة األمریكان، إذ أصبح) ١٩٦٩-١٩٦٣(جونسون

وٕازاء هذا التطور عملت الوالیات المتحدة فكرة االعتراف بوجود دولتین صینیتین غیر مقبولة
ألغت الحكومة األمریكیة التشریع ١٩٦٩األمریكیة على التقرب من الصین الشعبیة، وخالل عام 

الذي یحظر على السائحین األمریكیین شراء أي سلع صینیة على أن ال یزید على مائة دوالر، 
، ومع ظهور )٨٣(ما خففت بعض القیود المفروضة على سفر المواطنین األمریكیین للصینك

الثورة الثقافیة في الصین وتغییر القیادات السیاسیة؛ أدى هذا إلى تغییر في السیاسات العامة 
لیس فقط على الصعید المحلي وٕانما أیضا في مجال السیاسة الخارجیة، وكان أحد أولویات 

.)٨٤(دیدة هو التحرك الكامل نحو المصالحة مع الوالیات المتحدة األمریكیةالتنمیة الج



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

سیف معتز عمر المناصیر. م.م

٥٨٠

الصینیة عندما زار الرئیس نیكسون ومستشار -وقد حدث تغییر في العالقات االمریكیة
تم توقیع بیان ١٩٧٢، وفي عام ١٩٧١الصین في )٨٥(األمن القومي هنري كیسنجر

–١٩١٣(ي شوان الي والرئیس األمریكي نیكسونبین رئیس مجلس الوزراء الصین)٨٦(شنغهاي
تم تطبیع العالقات الدبلوماسیة بین ١٩٧٨، وبعد ست سنوات في أواخر عام )٨٧()١٩٩٤

البلدین، وهذه السنة تمثل نقطة تحول في التطور السریع في مجال العالقات الثقافیة والعلمیة 
لصین أكبر شریك تجاري للوالیات المتحدة والتجاریة بین البلدین، وفي فترة الثمانینات أصبحت ا

، ویمكن أن ١٩٧٩األمر الذي أدى إلى إقامة عالقات رسمیة بینهما في عام )٨٨(.األمریكیة
إن تطور العالقات األمریكیة الصینیة استهلك الكثیر من الطاقات الدبلوماسیة مما أدى "نقول 

كدت الصین على مبدأ التعایش السلمي ، ومن هنا أ"إلى تجاهل الصین في هذه الفترة ألفریقیا
حیث عملت ١٩٨٢مرة أخرى في المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشیوعي الصیني في 

الصین على إقامة عالقات دبلوماسیة مع الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي، مع التأكید على 
مساعدة األحزاب السیاسیة دعمها للعالم الثالث في نضاله ضد االستعمار حیث أنها عملت على

)٨٩(.في كل من نامیبیا وجنوب أفریقیا

:موقف الدول األفریقیة من انضمام الصین لألمم المتحدة-خامًسا

في بدایة األمر ُعرض موقف الصین الشعبیة بالنسبة لتمثیلها في األمم المتحدة من 
وكرانیا اللذین طلبا من مجلس  بمبادرة من االتحاد السوفیتي وأ١٩٥٠خالل الدورة الرابعة عام 

من المنظمة الدولیة وٕاحالل ممثلي حكومة الصین الشعبیة " تایوان"األمن طرد ممثلي فرموزا 
الصین فورموزا وكوبا واإلكوادور ومصر : محلهم، وقد عارض هذا القرار ستة أصوات هم

ویوغسالفیا والهند، وامتنع وفرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة وأیده ثالثة هم االتحاد السوفیتي
، وال شك أن حكومة الوالیات المتحدة )٩٠(بریطانیا والنرویج: عن التصویت علیه اثنان هم

األمریكیة كانت وراء صدور القرار على هذا النحو، بالرغم من أن بریطانیا أعلنت اعترافها 
وشك االعتراف إال إن ، وكانت الوالیات المتحدة على١٩٥٠بالصین الشعبیة في كانون الثاني 

سیاسة العداء التي كانت واضحة بالنسبة للصین الشعبیة تجاه الوالیات المتحدة عكست صورة 
)٩٢(وقد عارضت كل من إثیوبیا ولیبیریا)٩١(.ترددها بالنسبة لالعتراف بها في مجلس األمن



٥٨١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
ن بعیدتان كل البعد إن الدولتی: انضمام الصین الشعبیة إلى األمم المتحدة وذلك لعدة أسباب هي

عن ما یسمى بالخط الشیوعي، ثم أن نظامهما االقتصادي واالجتماعي والسیاسي ال یتفق مطلًقا 
مع االتجاه االشتراكي، فضًال عن ذلك فإن إثیوبیا تحصل على معونات ضخمة من الوالیات 

، وبحكم )٩٣(یخیةالمتحدة األمریكیة ، أما لیبیریا هي شبه مستعمرة أمریكیة بحكم نشأتها التار 
.تبعیتها االقتصادیة للوالیات المتحدة األمریكیة

وجاءت األزمة الكوریة، وزادت حدة الخالف بین بكین وواشنطن، وقد نجحت الوالیات 
بعدم إدراج مسألة تمثیل الصین بجدول ١٩٦٠إلى ١٩٥١المتحدة األمریكیة في الفترة من 

)٩٤(.أعمال الجمعیة العامة

جرت أحداًث جعلت الدول في األمم المتحدة تتخذ ١٩٥٦لحادیة عشرة عام وفي الدورة ا
: إجراءات بخصوص إدراج موضوع تمثیل الصین الشعبیة في األمم المتحدة، ومن هذه األحداث

العدوان الثالثي على مصر، ونتیجة لذلك انقسمت الدول األفریقیة في الجمعیة العامة إلى ثالث 
ى أیدت إدراج موضوع تمثیل الصین الشعبیة في األمم المتحدة المجموعة األول: مجموعات

إثیوبیا، لیبیریا، المغرب : مصر والسودان، والمجموعة الثانیة عارضت هذا الموضوع وهي: وهي
وفي الدورة الثانیة عشرة . لیبیا، وتونس: أما المجموعة الثالثة فقد امتنعت عن التصویت وهي

تغییر في موقف الدول األفریقیة لصالح الصین الشعبیة فقد تغیر للجمعیة العامة یعتبر بدایة ال
موقف كل من إثیوبیا والمغرب باإلضافة إلى انضمام غانا إلى األمم المتحدة والتي بدورها أیدت 
انضمام الصین الشعبیة لألمم المتحدة، أما في الدورة الثالثة عشرة والرابعة عشرة فقد ظلت 

هو لم یتغیر، ولكن الجدید هو انضمام غینیا لألمم المتحدة في الثاني مواقف الدول السابقة كما 
وهي بدورها أیدت تمثیل الصین الشعبیة في األمم المتحدة متبعة بذلك ١٩٥٨عشر من دیسمبر 

سیاسة عدم االنحیاز، وقد أخذت شعبیة الصین تزداد في األمم المتحدة ومع استقالل العدید من 
وقد أخذت الصین على زیادة ،)٩٥(رتفع مكانتها في المجتمع الدوليالدول األفریقیة أخذت ت
أجل كسب المزید من المؤیدین لهازیاراتها الدبلوماسیة من



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

سیف معتز عمر المناصیر. م.م

٥٨٢

)٩٦(١٩٧٠–١٩٥٨یوضح زیارات الصین للدول األفریقیة في الفترة من ) ٣(جدول 

٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠اسم الدولةت

١- - - ١١٣٥١٠٥٦٧٨٨مصر١

- - - - - ٣٢٣٣٣٦٢٣المغرب٢

- - - - - - ١- - ٢٢٣١تونس٣

٢- - - ٢٢٢- ٢١١١٣السودان٤

- - - - - ١٥٨٥٧٨- ٢غانا٥

٢٧٤٩٣٦٨٦٩٤٢٤- غینیا٦

١١٣- ٥١٥١٧١١٢- ١- - الجزائر٧

الكونغو ٨
- - - - - - - - ١١١- - كینشاسا

١- - - ١- ٢- ١١٢- - إثیوبیا٩

٢- ١٣٨٧٩٨٧١٢- - مالي١٠

٢٣٣٢١٢٢- ١١١- - الصومال١١

- - - - - - ٣- ١١- - - داهومي١٢

- - - - - - ١- - ١- - - النیجر١٣

- - - - - - ٢- - ١- - - نیجیریا١٤

- - - - - - - ١- ٢- - - لالسنغا١٥

- - - - - - - - - ١- - - سیرالیون١٦

١١٢١٤٦٧٦٢٨٧- - - تنجانیقا١٧



٥٨٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
١- - - - - زنجبار١٨

- - - - - - - - ١١- - - توجو١٩

- - - - - - ١- - ١- - - فولتا العلیا٢٠

- - - - - - - ١١- - - - بوروندي٢١

- - - - - - - - ١- - - - جابون٢٢

- - - - - - - - ١- - - - كوت دیفوار٢٣

- - - - - - - ١١- - - - أوغندا٢٤

١- - - - - ٢٤- - - - - كینیا٢٥

- - - - - - ١- - - - - - الكامیرون٢٦

أفریقیا ٢٧
- - - - - ١٤- - - - - - الوسطي

كونغو ٢٨
٤٨٧٣١٣٤- - - - - - برازافیل

١٢١٣٢- ١- - - - - - زامبیا٢٩

٢- ١- ٣- - - - - - - - موریتانیا٣٠

- - ١- - - - - - - - - - موریشیوس٣١

غینیا ٣٢
١- - - - - - - - - - - - االستوائیة

١- - - - - - - - - - - - لیبیا٣٣

٢٠١٠٢٥٣٩٥٢٥٠٨٧٦٩٤٧١٧١٤١٩٣٣المجموع



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

سیف معتز عمر المناصیر. م.م

٥٨٤

تقدمت ألبانیا بمشروع لألمم المتحدة حول تمثیل الصین ١٩٧١تشرین االول ٢٥وفي 
الشعبیة، وذلك لمصلحة الصین الشعبیة، في المقابل تقدمت الوالیات المتحدة األمریكیة بمشروع 

ا ضد آخر یحد من هذا األمر، وتمت الموافقة على المشروع األلباني بأغلبیة سبعة وستین صوتً 
، ونتیجة لهذا أصدرت الجمعیة )٩٧(خمسة وثالثین صوتًا وامتنع عن التصویت سبعة عشر صوًتا

، الذي )٩٩(١٩٧١في الخامس والعشرین من تشرین االول )٩٨()٢٦-د (٢٧٥٨العامة قرارها 
.)١٠٠(ُقبلت بموجبه جمهوریة الصین الشعبیة عضوًا دائمًا في األمم المتحدة

)١٠١(وات األعضاء حول انضمام الصین الشعبیة لألمم المتحدةعدد أص) ٤(جدول 

الراعيغائبممتنعال یعتمدیعتمدمجموع األعضاءالسنة

١٩٥١٦٠١١٣٧٤
ال توجد 

أسماء
االتحاد 

السوفیتي

١٩٥٢٦٠٧٤٢١١٠
االتحاد 

السوفیتي

١٩٥٣٦٠١٠٤٤٢٤
االتحاد 

السوفیتي

١٩٥٤٦٠١١٤٣٦٠
االتحاد 

السوفیتي

١٩٥٥٦٠١٢٤٢٦٠
االتحاد 

السوفیتي

الهند١٩٥٦٧٩٢٤٤٧٨٠

الهند١٩٥٧٨٢٢٧٤٨٦١

الهند١٩٥٨٨١٢٨٤٤٩٠

الهند١٩٥٩٨٢٢٩٤٤٩٠



٥٨٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في

١٩٦٠٩٨٣٤٤٢٢٢٠
االتحاد 

السوفیتي

١٩٦١١٠٤٣٦٤٨٢٠١
االتحاد 

السوفیتي

١٩٦٢١١٠٤٢٥٦١٢٠
االتحاد 
يالسوفیت

ألبانیا١٩٦٣١١١٤١٥٧١٢١

تم تأجیل دورة الجمعیة العامة١٩٦٤

١٩٦٥١١٧٤٧٤٧٢٠٣

-كامبودیا
- ألبانیا

-الجزائر
-الكنغو

-غانا-كوبا
-غینیا
-مالي

-باكستان
- رومانیا

-الصومال
سوریا

١٩٦٦١٢١٤٦٥٧١٧١

نفس الدول 
ناقص 

-غانا
الصومال مع 

إضافة 
موریتانیا



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

سیف معتز عمر المناصیر. م.م

٥٨٦

:جاهات تقدیم المعونة الصینیة لشرق أفریقیامكانة وات- سادًسا
في خضم الحرب الباردة بین ١٩٤٩بدأت السیاسة الخارجیة الصینیة الجدیدة رسمًیا في 

الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي، وقد أثر ذلك على مجرى السیاسة الخارجیة 
١٩٥٠مع االتحاد السوفیتي في ، حیث تحالفت الصین الشعبیة)١٠٢(الصینیة في بادئ األمر

ومن هنا أصبحت الصین في الكتلة الشیوعیة،وترجع أصول المصالح الصینیة في العالم الثالث 
إلى منتصف الخمسینیات، لمواجهة التطویق األمریكي السوفیتي للصین، باإلضافة إلى تعبئة 

شعبیة في المحافل الدولیة، وقد سعت الصین في فترة تنظیم جدید لالعتراف بشرعیته الصین ال
ما بعد الثورة الثقافیة، إلى إعادة تقییم سیاساتها الخارجیة وٕاعادة النظر في تقدیم المساعدات، 
وقد عملت الصین على التقرب من الدول األفریقیة، ومحاولة تشویه كل من الدولتین العظمیین، 

)١٠٣(.ت السیاسیةسواء بتقدیم المعونات أو المساعدا

وقد عمل الحزب الشیوعي الصیني منذ مجیئه للسلطة على تكوین فكر جمهوریة الصین 
الشعبیة سواء الداخلیة أم الخارجیة، وقد خضعت العدید من القضایا إلى النقاش والجدل حول 

، ولكن الذي یهمنا هنا هو دور الصین في أفریقیا من حیث النضال من)١٠٤(النموذج الصیني
)١٠٥(.أجل االستقالل سواء السیاسي أو االقتصادي،

وقد كانت المساعدات الخارجیة تخدم في المقام األول المؤسسة االشتراكیة الشیوعیة 
فترات تاریخیة وخصائص المساعدات الخارجیة للصین إلىاتجاهاتالصینیة، وقد قسمت

ث كانت البلدان المتلقیة حی) ١٩٦٣-١٩٥٠(المرحلة األولى:مختلفة من الزمن، تمثلت في
، وذلك بغرض نشر األیدیولوجیة والبحث عن )١٠٦(للمعونات والمساعدات هي المستفیدة الرئیسیة

، فنجد أن الصین اقترحت المبادئ ) ١٩٧٠-١٩٦٤(المرحلة الثانیةالشرعیة الدولیة؛ أما 
ي تعزیز عالقات في المساعدات الخارجیة، وقد أصبحتالمساعداتأداة فعالة ف)١٠٧(الثمانیة

فهي المرحلةالثالثةالصداقة مع البلدان النامیة بحیث تصبح الصین زعیمة العالم الثالث،أما
، وفیها ظهر صعود وهبوط المساعدات ) ١٩٧٨-١٩٧١(تدعي بمرحلة ازدهار وانتكاسة 

، ؛ بسبب الثورة الثقافیة التي حدثت في الصین والتي جعلتها تنغلق على نفسها)١٠٨(الخارجیة
وبعد االعتراف بها في األمم المتحدة عملت على المشاركة في أنشطة المساعدات الدولیة 



٥٨٧)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
حتي ١٩٧٩فسمیت بمرحلة التكیف واإلصالح وتمتد من المرحلة األخیرةمتعددة األطراف، أما 

، وفیها عملت الصین على البحث عن مصالحها في تقدیم المساعدات ومدي االستفادة ١٩٨٩
)١٠٩(.وشكال المساعدات وٕادارة المحافظ االستثماریةمنها من حیث، 

١٩٦٧–١٩٥٤في الفترة من ) بمالیین الدوالرات(القروض المقدمة من الصین ) ٥(جدول 
١٩٦٧- ١٩٥٤الدول األفریقیة

٨٩٢مجموع الدول النامیة األقل تقدما

٢٩٦مجموع الدول األفریقیة األقل تقدًما

١٠٦مصر

٥٣تنزانیا

٥٠جزائرال

٤٠غانا

٢٥غینیا

٢٥الكونغو برازافیل

٢٣مالي

١٧الصومال

٢٢كینیا

١٨زامبیا

١٥أوغندا

٤موریتانیا

٤جمهوریة أفریقیا الوسطي
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یوضح حجم المساعدات الصینیة ألفریقیا في فترة الثمانینات مقدرة بالملیون ) ٦(جدول 
)١١٢(دوالر

١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧السنة

١٥٧٤١٢٣٩٠٣٠٩٢٢٢.٥٢٦٢٢٣٠٣٠٦المبلغ

ولهذا كانت الدول األفریقیة تنظر للنموذج الصیني على أنه أفضل نموذج لتطویر 
استیاء : ذلك إلى العدید من األسباب التي تتعلق بالدول األفریقیة نفسها منهامجتمعاتها، ویرجع

ج اللیبرالي الغربي الذي یصطدم بمصالحها وتنمیتها، حیث إن الدول الدول األفریقیة من النموذ
االستعماریة القدیمة عملت على ربط الدول األفریقیة باقتصادها، ولهذا أخذت تبحث عن أشكال 
بدیلة للتنمیة في المجتمعات الرأسمالیة واالشتراكیة، بهدف السرعة في التقدم نحو التنمیة الوطنیة 

في معظم بلدان القارة األفریقیة، وخیر مثال على هذا األمر الذي حدث في التي أصبحت هدًفا
تنزانیا والصین، حیث إن تنزانیا كانت غیر راضیة عن نمط التنمیة في الماضي وذلك منذ 

؛ وكانت تنزانیا تسعي إلى إنشاء نظام اجتماعي جدید مناسب لها، وكانت ١٩٦١استقاللها في 
، اذ قدمت الصین الى )١١٠(لذلك، بسبب البیئة المشتركة بینهماالصین هي الدولة المناسبة

ملیون دوالر في شكل قروض، وقد خصصت ٣٦.٣ما یقرب من ١٩٦٨تنزانیا في عام 
بناء مصنع للنسیج، وبناء أكادیمیة للشرطة، وغیرها : القروض والمساعدات من أجل التنمیة مثل

ة لتنزانیا تخدم جمیع األهداف المشتركة على من المشروعات، وهكذا كانت المساعدات الصینی
)١١١(.المدى القصیر والبعید مًعا

وقد تغلغلت الصین داخل القارة األفریقیة في المجالین الداخلي والخارجي؛ رغبة منها في 
تحقیق األمن إلمدادات الطاقة والمواد الخام، وتطویر سوق جدیدة لقطاع التصدیر واالستثمارات 



٥٨٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
ماكن الحصول على المواد الخام، والحصول على طلبات من الدول األفریقیة لبناء المباشرة في أ

)١١٢(. الطرق، والجسور، والموانئ، وغیرها من مشاریع البنیة األساسیة: البنیة األساسیة مثل

)١١٣(یوضح دول شرق أفریقیا والمشروعات التي تم تنفیذها من قبل الصین) ٧(جدول 

المشروعاتاسم الدولة

طریق سریع–محطة طاقة هیدروكلیة–مصنع نسیج بوروندي

مشاریع سكنیة–مباني حكومیة –إستاد جیبوتي

مستشفي–مساعدة بشریة اریتریا

مشاریع میاه–محطة طاقة –مركز طب بیطري –طریق سریع إثیوبیا

مبني لمحطة طائرات–كباري –إستاد موریشیوس

–مبني البرلمان –مصنع أحذیة –مشاریع میاه –ة مسافرین محط–مصنع نسیج موزمبیق
مشاریع سكنیة

مدرسة بیطریة–مصنع أسمنت –طریق سریع رواندا

مدارس–مشاریع سكنیة –مركز لكرة الماء سیشیل

أدوات لمواجهة الكوارث–أدویة –فریق طبي الصومال

منجم فحم–مصنع سكر –أرز مشاریع–مصنع نسیج –خط سكة حدید تنزامتنزانیا

مصانع–مشاریع أرز –إستاد أوغندا

مشاریع میاه–مصنع نسیج -مصانع –طرق –خط سكة حدید تنزامزامبیا

وعملت السیاسة الخارجیة الصینیة على توحید الصف األفریقي لتأكید مصالحها في 
م المتحدة لها في سجلها الخاص القارة، بل إنها أخذت تسعى لذلك من أجل تجنب انتقاد األم

بحقوق اإلنسان، أو من خالل منظمة التجارة العالمیة واالعتراف بها في السوق العالمیة، هذا 
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، وقد تركزت سیاسة الصین على )١١٤(باإلضافة إلى تقویة سیاساتها الخارجیة لمواجهة تایوان
االهتمام بالقطاع الزراعي وذلك استناًدا قیام المنفعة المتبادلة بینها وبین دول القارة األفریقیة، و 

)١١٥(.إلى الفكر الماوي الذي اهتم بالریف في محاولة منه لحصار المدن

ونظرت الصین إلى المساعدة الفنیة والمالیة كوسیلة رئیسة لكسب الدول األفریقیة، فقد 
حیان إمداد سبق إقامة العالقات الدبلوماسیة في معظم الحاالت وصاحبها في الكثیر من األ

الدول األفریقیة بهذه المساعدات الفنیة والمالیة، وكانت هذه وتلك تستخدم في كثیر من األحیان 
للترغیب نظًرا إلى أن الدول األفریقیة في حاجة شدیدة للمعونات االقتصادیة، ومن الطبیعي أن 

غانا، وغینیا، والكونغو مصر، وتنزانیا، والجزائر، و : تلقى اهتمام الدول المتقدمة في أفریقیا مثل
)١١٦(.برازافیل أكبر االهتمام من الصین في هذا المجال

اما زامبیا فأن التعاون بینها وبین الصین أكثر تنوًعا من تقدیم المساعدات التقلیدیة إلى 
الحصول على القروض التفضیلیة، وتقدیم عروض البناء واالستثمار المباشر، وفي ثمانینیات 

صبح القلق یهیم على الدول الغربیة من هیمنة الصین على الشرق األفریقي القرن الماضي أ
في )١١٧(حیث اتخذت زامبیا الصین أحد الركائز الدبلوماسیة والشراكة االقتصادیة األساسیة

)١١٨(.سیاستها الخارجیة

)١١٩()١٩٨٩–١٩٦٧(یوضح المشاركة الصینیة في زامبیا ) ٨(جدول 

المبلغ مقدر بملیون یوانشروعنوع المالسنة

١٩٦٧
٤١.٣٦تعاون اقتصادي وتكنولوجي 

٤٨٤قروض وٕانشاء خط تنزام

١٠٠تعاون اقتصادي وتكنولوجي١٩٧٤

٥.٥٨قاطرة لزامبیا١٢قرض بجانب إرسال ١٩٧٩

٥قرض وٕارسال قطع غیار لخط تنزام١٩٨٦

قرض وٕارسال قطع غیار متنوعة بجانب ١٩٨٧
طرقتأهیل ال

٥٠

٥٠تعاون اقتصادي وتكنولوجي١٩٨٨



٥٩١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
اإلخفاقات التي واجهت العالقات الصینیة لشرق أفریقیا-سابًعا

، رغبت الصین أن تتوغل داخل القارة بشكل ١٩٦١عندما عادت الصین إلى أفریقیا عام 
سریع، فعملت على مساعدة الدول األفریقیة في التخلص من الهیمنة االستعماریة القدیمة،

، وعندما أطیح بنظام نكروما، وقام النظام الحاكم الغاني )نكروما(فأخذت تساعد الرئیس الغاني 
الجدید بقطع العالقات الدبلوماسیة مع الصین، هذا وقد قطعت العالقات الدبلوماسیة بین الصین 

دید وبوروندي وجمهوریة أفریقیا الوسطي وداهومي وتونس وكینیا بسبب تورط الصین في دعم الع
من العناصر الداخلیة من أحزاب وحركات تمرد التي تحاول قلب نظام الحكومات السابقة في 

)١٢٠(.هذه البالد

أما في المجال الثقافي، فقد كان التعاون في مجال البعثات بین الصین وأفریقیا منذ فترة 
طلبة أفارقة الستینیات وكان هذا التعاون یحمل في طیاته العدید من المشاكل، حیث وصل أول

كجزء من برنامج للحكومة الصینیة، وهي منح مجانیة في مجال ١٩٦٠إلى الصین في عام 
وفي فترة السبعینیات والثمانینیات زادت المشاكل التعلیم الجامعي للمواطنین في البالد الصدیقة

عیشة، هذا بین الطالب األفارقة والصینیین بسبب زیادة العزلة االجتماعیة وتدني مستویات الم
باإلضافة إلى التقلیل في وسائل اإلعالم الصینیة من الحدیث عن العالم الثالث، بل زیادة العداء 
تجاه أفریقیا من جانب الطلبة الصینیین، وقد ظهر ذلك في اعتداءات الصینیین على األفارقة 

بة بعد الفترة وكان أول صدام مباشر بین الطالب األفارقة والصینیین في الحق.والتحامل علیهم
، وكانت هذه األحداث والصدامات قد بدأت في كانون ١٩٧٩الماویة متمثًال في أحداث شنغهاي 

، وقد حدثت المصادمات في معهد الهندسة النسیجیة ١٩٧٩واستمرت حتى تموز ١٩٧٨االول 
في شنغهاي، حیث اشتكى بعض الطالب الصینیین خالل فترة االمتحانات من الطالب 

بسبب الموسیقى الصاخبة التي یسمعها األفارقة لیًال، وقد لقب الصینیون األفارقة خالل األفارقة،
فترة المواجهات بالشیاطین السود باإلضافة إلى نعتهم بالجهالء ، وأظهرت وسائل اإلعالم 
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الصینیة األفارقة بأنهم فقراء یتلقون المساعدات من الصین، وفي السادس والعشرین من كانون 
احتج حوالي ستین طالًبا أفریقًیا في جامعة تشجیانج الزراعیة ١٩٨٨االول 

ZhejiangAgricultural University بسبب االتهامات التي وجهت لألفارقة على أنهم ،
حاملون لفیروس االیدز؛ وهذا األمر أدى إلى وقوع العدید من الحوادث في الجامعة، بل إن 

بهذا المرض قد ارتفعت في بعض البلدان األفریقیة، الصحف المحلیة نقلت أن حاالت اإلصابة 
وفي هذه الفترة كانت الصین ال تمتلك نظاًما جیًدا للكشف عن مرض نقص المناعة البشریة؛ 
ونتیجة لذلك سنت القوانین واللوائح التي تحظر دخول الطالب األجانب األفارقة إلى قاعات 

حتى انتهت في الخامس من  ، طعة األفارقةوقد تمت مقاالدراسة التي بها الطالب الصینیین
، وقد أعلنت الحكومة الصینیة إزاء هذه األحداث خفض القروض المعفاة ١٩٨٩كانون الثاني

من الفائدة والمساعدات التقنیة لدول العالم الثالث، ومعظمها كانت تخص الدول األفریقیة، وقد 
تم التركیز على ١٩٨٠ي عام ، وف١٩٧٨انخفضت المساعدات الصینیة بشكل حاد في عام 

المشروعات المشتركة، والمنفعة المتبادلة، ویعكس هذا التغییر االنكماش في االقتصاد الصیني 
)١٢١(.وتراجع النزاع بین الصین واالتحاد السوفیتي والتطبیع مع الوالیات المتحدة



٥٩٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
الخاتمة

ا أول منطقة احتكاك لدى اهتمت الصین بالبنیة األساسیة في شرق أفریقیا باعتباره
الصین منذ العصور التاریخیة القدیمة، مما أدى إلى زیادة نشاط الصین في الشرق  في بادئ 

البنیة لمشروعات األمر عنه في أي منطقة أخرى، وقد دخلت الصین القارة وكان اتجاهها 
د الخام األفریقیة األساسیة یستهدف أن تبني الطرق والسكك الحدیدیة التي من خاللها تنقل الموا

من الداخل إلى الساحل الشرقي للقارة، وتنقل أیًضا الصناعات الصینیة من الساحل الشرقي إلى 
داخل القارة، والشك أن هذا المدخل یحقق مصلحة مباشرة للصین والدول األفریقیة على نحو 

ما یحدث من تقدیم یجعل المساعدة الصینیة ماثلة أمام مواطنیها فال تذهب إلى النسیان، وذلك ك
الدول الغربیة المساعدات المالیة التي تذهب إلى جیوب الحكام، ، وقد استغلت الصین عالقاتها 
وتقدیمها للمنح والقروض منخفضة الفائدة، وأخذت تجبر دول شرق أفریقیا على منتجاتها، 

ل شرق أفریقیا، باإلضافة إلى استخدامهم مواد وأدوات بنائهم في المشروعات التي تقیمها في دو 
، Soft Powerوبهذا یعد هذا نوع جدید من االستعمار االقتصادي الذي یسمي بالقوة الناعمة 

وقد برعت فیه الصین بشكل كبیر في السیطرة على اقتصادیات دول شرق أفریقیا من خالل 
خطة مرسومة لتقدیم المعونات والمنح والقروض وبناء المشروعات المشتركة بل أیًضا أخذت

من حیث االحتیاجات األساسیة، ومستوي المعیشة بل والدیانة تخاطب عقلیات وأفكار الشعوب 
.واحتیاجات السوق من حیث الطبیعة المؤثرة على الملبس والمأكل والمشرب
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و جمهوریتي البویر، أما الحرب ناتالوالكاب:وهيجنوب أفریقیاالبریطانیة توحید مستعمراتها في

الثانیة فاندلعت من أجل توحید كل من الترانسفال ووالیة أورانج الحرة على الحكومة البریطانیة، سعت 
. الحكومة البریطانیة إلى توحید تلك المستعمرات بهدف تشكیل اتحاد فیدرالي في جنوب أفریقیا

.١٩٩٢فریقیون وحرب البویر، مركز الحضارة العربیة، األ: السید على فلیفل: للمزید أنظر
(15)Anshan, Li: African Studies in China in the Twentieth Century, Op. Cit.,.
P. 61  -
(16)Jinyuan, Gao: China and Africa, Op. Cit., P. 247

ر، مكتبة األنجلو المصریة، تاریخ أفریقیا الحدیث والمعاص: شوقي الجمل، عبد اهللا عبد الرازق)١٧(
.١٩٩٨القاهرة، 

(18)Anshan, Li: African Studies in China in the Twentieth Century, Op. Cit.,
PP. 61 – 62 -
(19)Jinyuan, Gao: China and Africa, Op. Cit., P. 247

.یوضح بدایة العالقات الصینیة مع دول شرق أفریقیا) ١(أنظر جدول )٢٠(
، ونتیجة مباشرة ١٩٤٥- ١٩٣٩الحرب العالمیة الثانیةواحدة من نتائج: حركة عدم االنحیاز)٢١(

، وحلف الناتوالوالیات المتحدة األمریكیةالتي تصاعدت بین المعسكر الغربي بقیادة للحرب الباردةأكثر،
، وكان هدف الحركة هو االبتعاد عن وحلف وارسوالسوفیتياإلتحادوبین المعسكر الشرقي بقیادة 

مؤتمر دولة أفریقیة وأسیویة، وهي الدول التي حضرت٢٩تأسست الحركة من الحرب الباردةسیاسات
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.، والذي یعتبر أول تجمع منظم لدول الحركة واستمر المؤتمر لمدة سنة أیام١٩٥٥باندونج
اسیة، قطاع المعلومات، مركز الدراسات االعالمیة والسی: الهیئة العامة لالستعالمات: للمزید أنظر

http//WWW.SIS.gov.egمحمد نظمي الزیاتي، : وثائق معلومات، إعدادحركة عدم االنحیاز
(22)A. El-Khawas, Mohamed: China's Changing Policies in Africa, Issue: A
Journal of Opinion, Vol. 3, No. 1, spring, 1973, P. 24.
(24)Yu., T, George: China's Role in Africa, Annals of the American Academy
of -Political and Social Science, Vol. 432, Africa in Transition. (Jul., 1977),
P. 97
(25)Looy, Judith van de: Africa and China: A Strategic Partnership?, African
Studies -Centre Leiden, The Netherlands, ASC Working Paper 67/2006, P.
1.
(25)http://japanese.china.org.cn/english/features/focac/١٨٣٣٨٩.htm
(26)A. El-Khawas, Mohamed: China's Changing Policies in Africa, Op. Cit.,
P. 24. -

السلطة على البلدان األخرى الخارجیة  بما یعني هي سیاسة توسیع السیطرة أو: لیةاالمبریا)٢٧(
وتكون هذه السیطرة بوجود مناطق داخل تلك الدول أو بالسیطرة عن . اكتساب و صیانة اإلمبراطوریات

ویطلق هذا التعبیر على الدول التي تسیطر على دول تائهة أخري ضمن . طریق السیاسة أو االقتصاد 
الدول األوروبیة عندما قامت١٨٦٠وقد بدأت االمبریالیة الجدیدة بعد عام . مبراطوریة الدولة المسیطرةإ

أطلق هذا التعبیر في األصل على انجلترا وفرنسا أثناء سیطرتهما على . الكبیرة باستعمار الدول األخرى
ها تستخدم الدول المستعمرة على أنها أفریقیا ویعتبر لینین أن وجود االمبریالیة مترابط مع الرأسمالیة ألن

قاموس المصطلحات السیاسیة : أكرم مؤمن: للمزید أنظر. أسواق جدیدة أو مصادرلمواد أولیة
.٢٠٠٧والدبلوماسیة، دار الطالئع للنشر والتوزیع، مصر، 

(28)Premier Zhou Enlai's Three Tours of Asian and African countries:
http://www.fmprc.gov.cn/eng/ziliao/3602/3604/t18001.htm, 17/11/2000
(29)A. El-Khawas, Mohamed: Op. Cit., P. 25.
(30)J. Payne, Richard; R. Veney, Cassandra: China's Post-Cold War African
Policy, Asian Survey, Vol. 38, No. 9. (Sep., 1998), p.870
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تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
(31)Eder, Richard: Peking's Frustration, New York Times, Aug 16, 1965, p. 8
(32) M. Vinacke, Harold: Communist China and the Uncommitted Zone,
Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 362,
Nonalignment in Foreign Affairs. (Nov., 1965), P. 117.

.یوضح بدایة العالقات الدبلوماسیة بجانب المساعدات الصینیة المقدمة) ٢(أنظر جدول )٣٣(
(34)Yu., T, George: Africa in Chinese Foreign Policy, Asian Survey, Vol. 28,
No. 8. (Aug., 1988), P. 855
(35) Botha, IIan: China in Africa: friend or foe?, master of philosophy (political
management) at the university of Stellenbosch, December 2006, PP. 86-87.
(46)Yu., T, George: China's Role in Africa, Op. Cit., P 105; George T. Yu:
Africa in Chinese Foreign Policy, Op. Cit., P. 854

، )١٩٥٦–١٩٤٩(العالقات المصریة الصینیة وانعكاساتها األفریقیة : أحمد محمد هالل رمضان)٣٧(
م، ٢٠٠٥رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم التاریخ، معهد البحوث والدراسات األفریقیة، جامعة القاهرة، 

.١٨٣ص 
(38) Yu., T, George: Africa in Chinese Foreign Policy, Op. Cit., P. 850.
(39)Mukalia, DomingosJardo: Africa And China's Strategic Partnership,
African Security Review 13(1) • 2004, page 6.
(40) Looy, van de, Judith: Op. Cit., P. 2; GaoJinyuan: Op. Cit., P. 248.
(41) Mukalia, DomingosJardo: Op. Cit., P. 6.
(42)Mawdsley, Emma: China and Africa: Emerging Challenges to the
Geographies of Power, Geography Compass 1/3/2007, Journal Compilation,
PP. 408 – 409.
(43) Yu., T, George: China's Role in Africa, Op. Cit., P. 97.
(44) Looy, van de, Judith: Op. Cit., PP. 2 – 4.
(45) A. El-Khawas, Mohamed: China's Changing Policies in Africa, Op. Cit.,
P. 26.
(46) Segal, Gerald: China and Africa, Op. Cit., P. 117.



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

سیف معتز عمر المناصیر. م.م

٥٩٨

(47) A. El-Khawas, Mohamed: China's Changing Policies in Africa, Op. Cit.,
P. 25.

، وحارب ضد حزب إمبال في الحرب األهلیة التي ١٩٦٦زب في تأسس هذا الح: حزب یونیتا)٤٨(
: للمزید أنظر. ، وقد دعمته الصین في مواجهة االتحاد السوفیتي٢٠٠٢وحتى ١٩٧٥امتدت من 

حركات التحریر األفریقیة، سلسلة الدراسات األفریقیة، : ریتشارد جیبسون، ترجمة صبري محمد حسن
.٢٠٠٢ة األولي، المجلس األعلى للثقافة، مصر، الطبع

في رودیسیا الجنوبیة، وكانت من أهدافه ١٩٦٣هو حزب تأسس في أغسطس عام : حزب زانو)٤٩(
المساواة بین السود والبیض، وتحقیق االستقالل، وأیدلوجیة الحزب هي االشتراكیة الشیوعیة، وقد تلقت 

.ع السابقأنظر نفس المرج.دعمها من الصین بشكل كبیر لمواجهة االتحاد السوفیتي
(50) Yu., T, George: Africa in Chinese Foreign Policy, Op. Cit., P. 851.
(51) A. El-Khawas, Mohamed: Op. Cit., P. 25.

، وتضم في عضویتها خمسة عشرة ١٩٦٥) فبرایر(١٢أنشئت منظمة أوكام في : منظمة أوكام)٥٢(
ساحل العاج –مدغشقر - بنین–الجابون -الكونغو–تشاد - أفریقیا الوسطى–الكامیرون : دولة وهي 

- الكونغو الدیمقراطیة-روندا- بوركینا فاسو-التوجو-السنغال-النیجر–
http://ar.wikipedia.org.موریشیوس

(53) A. El-Khawas, Mohamed: China's Changing Policies in Africa, Op. Cit.,
P. 26.
(54) A. El-Khawas, Mohamed: Ibid.

، دشن الزعیم ١٩٦٦مایو١٦في.الصینهي فترة من القالقل مرت بهاالثورة الثقافیة) ٥٥(
حذر ماوتسیتونغ آنذاك من أن من أسماهم . ثورة البرولیتاریا الثقافیة الكبرىماو تسي تونغالصیني
وكان إعالنا مّزق المجتمع . قوا الحزب الشیوعي، وأنه سیعمل على اجتثاثهمقد اختر البورجوازیةبممثليّ 
دعا الرئیس ماو الشباب بعد اإلعالن عن ثورته الثقافیة أن یقوموا باالنقالب على الزعامة . الصیني

وغرقت . واستجاب لدعوته آالف الشباب الذین ُعرفوا فیما بعد باسم الحرس األحمر. الشیوعیة في البالد
لصین في الفوضى التي راح ضحیتها مئات اآلالف، وجرى تعذیب المالیین، وتخریب جانب كبیر من ا

. حرب أهلیةكانت الثورة الثقافیة قد جعلت الصین على شفا١٩٦٨وبنهایة عام. تراث الصین الثقافي
، )آسیا وأفریقیا وأمریكیا الالتینیة(العالم المعاصر منذ الحرب العالمیة الثانیة، الدول الفقیرة : جالل یحي
.مرجع سابق



٥٩٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
(56) Looy, van de, Judith: Op. Cit., PP 2 – 4.
(57)Chichava, Sérgio: Mozambique and China: from politics to business?,
Instituto de estudossociaiseeconomicos, Dezembro de 2008, PP. 2-6.
(58)Pehnelt, Gernot: The Political Economy of China’s Aid Policy in Africa,
the Friedrich-Schiller-University and the Max Planck Institute of Economics,
Jena, Germany, 2007 – 051, P.5.
(59)Barnett, A. Doak: China and the Major Powers in East Asia, the
Brookings - institution 1775 Massachusetts Avenue, N. W., Washington,
D.C., 1977, p. 32

،٣الدولیة،العدد الدولیة،السیاسةوالسیاسةلصینياالشیوعيالحزب: الخطیباهللافتحمحمد) ٦٠(
.١١٤–١١٣–١١٢ص االستراتیجیة،للدراساتاألهرام،مركز١٩٦٦ینایر 

الصین الشعبیة بعد ماو تسي تونج موقع العالم الثالث في الفكر : عبد العاطي محمد احمد)٦١(
،١٩٧٧الماوي، السیاسة الدولیة، ینایر 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=214176&eid=3916
–١٩٤٩(السوفیتیة الصینیةللعالقاتالخمسالمراحل: مرتضىعبدالمنعممحمود) ٦٢(

.٥٥ص االستراتیجیة،للدراساتاماألهر مركز،١٩٨٤،أكتوبر ٧٨الدولیة،العدد ،السیاسة)١٩٨٤
AIC(Arab Information Center)المركز العربي للمعلومات : للمزید أنظر)٦٣(

http://www.arabsino.com/articles/10-06-26/3878.htm
.١١٤ص مرجع سابق،: الخطیباهللافتحمحمد) ٦٤(
وتمیز حكمه بالمعاداة ) ١٩٦٤–١٩٥٣(مناالتحاد السوفیتيزعیم شیوعي، حكم: خروشوف)٦٥(

حریفیة وبإرساء الدعائم األولى لسیاسة االنفراج الدولي والتعایش السلمي الشدیدة للستالینیة وانتعاش الت
.التي تعتبر ردة عن القواعد واللینینیة

الخامسة،یولیو ،السنة١٧الدولیة،العدد السوفیتي،السیاسةالصینيالنزاعأبعاد: األصفهانينبیه) ٦٦(
.١٣٥القاهرة،ص االستراتیجیة،للدراساتاألهرام،مركز١٩٦٩

–١٩٤٩(السوفیتیة الصینیةللعالقاتالخمسالمراحل: مرتضيعبدالمنعممحمود) ٦٧(
.٥٧ص االستراتیجیة،للدراساتاألهرام،مركز١٩٨٤،أكتوبر ٧٨الدولیة،العدد ،السیاسة)١٩٨٤

.١٣٦مرجع سابق،القاهرة،ص : األصفهانينبیه) ٦٨(
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،١٩٧٦،أكتوبر ٤٦الدولیة،العدد ماو،السیاسةهدعفيالصینیةاالشتراكیةالثورة: بوحوشعمار)٦٩(
.٣١ص االستراتیجیة،للدراساتاألهراممركز

.٦٠مرجع سابق،ص : مرتضيعبدالمنعممحمود) ٧٠(
(71) Yu., T, George: China and the Third World, Asian Survey, Vol. 17, No.
11, (Nov., 1977), PP. 1040 – 1041.
(72) Fellows, Lawrence: China is leading in Tanzania aid, New York Times,
Jun 10, 1965, P. 7.
(73) Petrov, Vladimir: China Goes it Alone, Asian Survey, Vol. 23, No. 5.
(May, 1983), P. 581.
(74) Petrov, Vladimir: Op. Cit., P. 583.

.٦٧مرجع سابق،ص : مرتضيعبدالمنعممحمود) ٧٥(
76) Xide, Xie: A Chinese Educator's View of China-United States Relations,
Proceedings of the Academy of Political Science, Vol. 38, No. 2, The China
Challenge: American Policies in East Asia. (1991), P. 175
(77)Middleton, Drew: China and the U.N. a 'Matter of Importance', New York
Times, Sep 18, 1966, p. 202

، مركز ١٩٧١، یولیو ٢٥العالقات الصینیة األمریكیة، السیاسة الدولیة، العدد : تقریر استراتیجي)٧٨(
١٦٦-١٦٥األهرام للدراسات االستراتیجیة، ص 

(79)Yu., T, George: China and the Third World, Op. Cit., PP. 1039 – 1040.
(80) Yu., T, George: China's Failure in Africa, Asian Survey, Vol. 6, No. 8
(Aug., 1966), P. 463.
(81) Yu., T, George: China and the Third World, Op. Cit., P. 1037.

الخامس الوالیات المتحدةرئیس(كینیدي. جون إفأوجون فیتزجیرالد كینیديهو: جون كینیدي) ٨٢(
ولد لیندون جونسونوقد خلفه نائبهدوایت أیزنهاورتولى الرئاسة خلًفا للرئیس. والثالثون

لي هارفيوقد ُأّتهمتكساس،دالسفي١٩٦٣نوفمبر،٢٢وتوفي مقتوًال في١٩١٧مایو،٢٩في
.باغتیالهأوزوالد

.-١٦٩167العالقات الصینیة األمریكیة، مرجع سابق، ص : تقریر استراتیجي)٨٣(



٦٠١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

تنمیة دول شرق أفریقیا إبان الحرب الباردةدور الصین في
(84) Yu., T, George: Africa in Chinese Foreign Policy, Op. Cit., PP. 855-
856.

واألصح هاینز ألفرید كسنجر وهو باحث سیاسي أمریكي وسیاسي ألماني :هنري ألفرید كسنجر)٨٥(
الوالیات إلىألمانیامن١٩٣٨النشأة،، كان أبوه معلمًا، وبسبب أصله الیهودي هرب هو وأهله في عام

حصل على ,نیویوركالتحق بمعهد جورج واشنطن في، األلمانالنازیینخوفًا منالمتحدة األمریكیة
شغل منصب وزیر الخارجیة األمریكیة ، والتحق بالجیش في نفس العام١٩٤٨الجنسیة األمریكیة عام 

لعب دورا بارزا في .ریتشارد نیكسونوكان مستشار األمن القومي في حكومة١٩٧٧إلى ١٩٧٣من 
وزیارته المكوكیة الصینالسیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة مثل سیاسة اإلنفتاح على

١٩٧٨عام باتفاقیة كامب دیفیدوالتي إنتهتوٕاسرائیلالعرببین
-http://www.arabsino.com/articles/10-05: ظرللمزید عن هذا البیان أن)٨٦(

15/1695.htm
ونائب الرئیس األمریكي (١٩٧٤-١٩٦٩السابع والثالثینالوالیات المتحدة األمریكیةرئیس)٨٧(

فضیحة اضطر للتنحي في بدایة فترة رئاسته الثانیة بسبب.١٩٦١-١٩٥٣)السادس والثالثین
المضاد للتیار اإلنغالقي (كان زعیما للتیار العالمي . بإدانتهالكونغرستحت وطأة تهدیدووترغیت

.الحزب الجمهوريداخل
(88)Xide, Xie: Op. Cit., P. 175.
(89) Yu., T, George: Africa in Chinese Foreign Policy, Op. Cit., PP. 855-
856.

، ٢٠تمثیل الصین الشعبیة في األمم المتحدة، السیاسة الدولیة، العدد : سمعان بطرس فرج اهللا)٩٠(
.٦٤، مركز األهرام للدراسات االستراتیجیة، القاهرة، ص ١٩٧٠أبریل 

، ینایر ٢٧الوجود الصیني الجدید في األمم المتحدة، السیاسة الدولیة، العدد : جعفر عبد السالم)٩١(
.٥١، مركز األهرام للدراسات االستراتیجیة، القاهرة، ص ١٩٧٢

.٦٩مرجع سابق، ص : سمعان بطرس فرج اهللا)٩٢(
عن طریق مجموعة من السود العبید المحررین الذین قدموا من ١٨٢٢ت لیبیریا عام تأسس)٩٣(

، ومازالت مرتبطة بها ١٨٤٧الوالیات المتحدة األمریكیة، وظلت لیبیریا تابعة للوالیات المتحدة حتى عام 
.ارتباطا اقتصادًیا

.٥٦مرجع السابق، ص تمثیل الصین الشعبیة في األمم المتحدة، ال: سمعان بطرس فرج اهللا)٩٤(
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تمثیل الصین الشعبیة في األمم المتحدة، مرجع سابق، ص : للمزید أنظر سمعان بطرس فرج اهللا)٩٥(
٨٠-٧١.

(96) Radio and Press reports of China and the Africa states in S.C.M.P
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