
 

 

 

 

 

 

 مقدمة عامة
   لسنوات طويمة خمت تشكمت عن الصين نظرة نمطية، ىي أن اىتماماتيا الخارجية تتمحور حول 
العالم الصيني الذي يقع في شرق آسيا، فإذا كان ىذا التصور صائبا لمدة ما، فإنو لم يعد كذلك في 
السنوات األخيرة، إذ بدأت الصين تتحرك بعيدا عن عالميا القديم وتدق أبواب عالميا الجديد بقوة من 

يجاد بدائل لسياساتيا  .أجل توسيع نفوذىا وخياراتيا، وا 
    فبعد نياية الحرب الباردة عرفت الصين تطور سريع في قدراتيا االقتصادية والتكنولوجية 

 في المائة سنويا، واحتالليا المراتب 10 إلى 7الخ، من خالل معدالت نمو تتراوح بين  ...والعسكرية
األولى عالميا في تصنيع وتصدير األسمحة، وأمام التحوالت والتغيرات الدولية المتسارعة في عالم ما 
بعد الحرب الباردة، وجدت الصين نفسيا ممزمة عمى تحديد موقعيا في السياسة العالمية، فاختارت 

بذلك القارة اإلفريقية لتكون منطمقا ليا نحو تحقيق مصالحيا اإلستراتيجية من جية، وزيادة نفوذىا من 
جية أخرى، وفي سبيل ذلك تعتمد الصين عمى وسائل اقتصادية وعسكرية ودبموماسية وثقافية من 

 .أجل إنجاح إستراتيجيتيا في إفريقيا

المجاالت  عمت كبيرة، تطورات األخيرين العقدين خالل األفريقية - الصينية العالقات    لذلك عرفت
 كبير، ولعل حد إلى تغيرت قد ومجاالتيا وطبيعتيا العالقات ىذه فحجم والثقافية، واالقتصادية السياسية

 فقط منيا الغرض يكن لم" سياسة إفريقية جديدة" الصينية  السمطات بسن يتمثل ذلك عمى أكبر دليل

 الساحة عمى المتسارع الصيني الصعود لمواكبة بل والمتزايدة، المباشرة االقتصادية لحاجاتيا االستجابة

عطائو أيضًا كما ذكرنا، الدولية  .جيوستراتيجيا ونفوذاً  اقتصادياً  وزناً  وا 
 الوجود إستراتيجية وأىداف ومظاىر أبعاد مقاربة الدراسة ىذه تأمل:    وبالتالي تأمل ىذه الدراسة إلى

 بالقارة؟ الدولي التنافس حدة تزايد في تأثيرىا مدى وما ووسائميا، آلياتيا توضيح مع في إفريقيا، الصيني

 
 

 سمسمة محاضرات مقياس اإلستراتيجية الصينية في إفريقيا
  – 3جامعة قسنطينة - ف  كمية العموم السياسية   .بيرم : الدكتورة 

 مقدمة حول المقياس : المحاضرة األولى



  المقياسدراسة أهداف
 

    ييدف ىذا المقياس إلكساب الطمبة ميارات تؤىميم لمتعرف عمى استراتيجيات الصين كقوة دولية 
وبالتالي من المتوقع أن يكون الطمبة قادرين عمى تحميل . كبرى ، وانعكاساتيا عمى القارة اإلفريقية

االستراتيجيات المختمفة لمصين واستنتاج ما تشكمو تمك االستراتيجيات من فرص وتحديات لمدول 
اإلفريقية، وانعكاسيا أيضا عمى مكانة ودور الصين في النظام الدولي في إطار المنافسة مع القوى 

 .الدولية الفاعمة في العالم
 

 محتوى المقياس
 

     مقياس اإلستراتيجية الصينية في إفريقيا مقياس موجو لطمبة سنة ثانية ماستر دراسات أمنية 
ستراتيجية، يدرس مدار سداسي واحد، وفيما يمي سوف نتطرق لبرنامج السداسي األول  :وا 

 
 (تعريفها، سماتها، وظائفها، أسس بنائها  )اإلستراتيجية : المحور األول

 .تاريخ استخدام مصطمح إستراتيجية -1

 .تعريف اإلستراتيجية -2

 .الخصائص العامة لإلستراتيجية -3

 . دور عوامل القوة المادية والمعنوية في إستراتيجية الدولة -4

 .اإلستراتيجية الصينية ومضامينها الجديدة بعد الحرب الباردة: المحور الثاني
 . اإلستراتيجية الصينية قبل وأثناء الحرب الباردة -1

 .اإلستراتيجية الصينية بعد الحرب الباردة -2

 .قدرات البناء االستراتيجي الصينية -3

 .سمات الثقافة اإلستراتيجية الصينية -4

 .مقاربة نظرية تحميمية لإلستراتيجية الصينية -5

 
 



 .إفريقيا في المنظور االستراتيجي الصيني: المحور الثالث
 تطور اإلستراتيجية الصينية في إفريقيا -1

 .أبعاد االىتمام الصيني بإفريقيا -2

 .  أىداف اإلستراتيجية الصينية في أفريقيا -3

 .وسائل وآليات اإلستراتيجية الصينية في إفريقيا -4

 تحديات ومستقبل اإلستراتيجية الصينية في إفريقيا : المحور الرابع
 .التحديات الداخمية -1

 .التحديات الخارجية -2

 .قراءة في مستقبل اإلستراتيجية الصينية في إفريقيا -3
 

 


