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چکیده
دراین نوشتار با تمرکز بر قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت به آفریقا ،کوشش شده است با ارائه چارچوبی فراسوی
مفهوم سازی نای ،اهداف چین از توسعه قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم آن کشور در این منطقه شناسایی شود .با
بررسی منابع قدرت نرم چین در حوزه فرهنگ ( فرهنگ سنتی چین ،کنفوسیانیسم)؛ حوزه اقتصاد (الگوی توسعه چین و
پیوندهای تجاری و اقتصادی گسترده) و سیاست(سیاست برد -برد و اصل برابری و سود متقابل) این نتیجه حاصل شد که
ارزشهای سیاسی چین در هر سه حوزه قابل ردیابی است .جمهوری خلق چین در رابطه نوظهور و درحال پیشرفت خود با
کشورهای آفریقایی ،که مجذوب الگوی توسعه چین ،فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری آن ،امیدهای گسترده برای
دسترسی به بازار روبهرشد این کشور ،ایده های جدید رهبری چین برای توسعه روابط با این کشورها در چارچوب
همکاری جنوب-جنوب و مانند آن هستند ،از این فرصت برخوردار است تا قدرت نرم خود در این کشورها را توسعه دهد
و از این بستر آماده برای اعمال نفوذ در این منطقه و صحّه گذاشتن بر نقش مسؤوالنه خود در امور بینالمللی ،نهایت سود
را ببرد.
واژههای کلیدی :قدرت نرم ،سیاست خارجی چین ،ارزشهای کنفوسیوسی ،جهان هماهنگ ،اجماع بیجینگ ،اصل
برابری و سیاست برد -برد

( .1نویسنده مسؤول) ،استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران m.alvand@ub.ac.ir
 .2دانشیار روابط بینالملل ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

 / 120فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 34بهار 1397

مقدمه

در هزاره جدید ،قدرت نرم به یکی از مهمترین جنبههای استراتژی خارجی چین تبدیل
شده است .از دیدگاه رهبران چین ،هدف قدرت نرم ،شکلدادن به برداشت بهتر از چین
توسط جهان بیرون و همچنین ،ردّ نظریه «تهدید چین» ،تسهیل فهم بهتر از واقعیت
اقتصادی-اجتماعی داخلی چین و متقاعد کردن جهان بیرون برای پذیرش و حمایت از
ظهور چین است) . (Li, 2009b: 31ازاینرو ،میتوان قدرت نرم چین را عمدتاً بهعنوان
ابزاری برای اهداف دفاعی و نه تهاجمی؛ ازجمله تأکید بیجینگ( )1بر ثبات و صلح با همه
کشورها ،ترویج تصویری بهتر از چین ،اصالح برداشتهای خارجی ،تضمین امنیت انرژی
برای تداوم توسعه اقتصادی ،ایجاد شبکهای از متحدان با تأکید بر همکاری جنوب -جنوب
و کوشش برای رقابت مبتنی بر قدرت نرم با قدرتهای بزرگ در بلندمدت تلقیکرد(برای
مطالعه بیشتر ،ر.ک .الوند و عسگرخانی .)1393 ،در راستای رسیدن به این اهداف ،دولت
چین گامهای فعاالنهای درجهت گسترش نفوذ و قدرت نرم خود در بسیاری از بخشهای
جهان برداشتهاست .کوش ش چین برای ایجاد روابط گرم و دوستانه با کشورهای درحال
توسعه خاورمیانه ،آسیای جنوب شرقی و آسهآن ،کره جنوبی ،استرالیا و دیگر قارههای
جهان چون آفریقا و امریکای التین ،نمونهای از آن است.

امروزه آفریقا بهعنوان مرز جدید چین شناخته میشود .چین کمتر از دودهه پیش
روابط محدودی با این قاره داشت؛ اما اکنون به یکی از مهمترین شرکای خارجی برای
بسیاری از کشورهای آفریقایی تبدیل شده است .عالوه براین ،چین در مسیر دستیابی به
اهداف توسعه قدرت نرم خود؛ به آفریقا ،بهعنوان یک منطقه درحال توسعه ،توجه ویژهای
داشتهاست .ازاینرو ،در این مقاله برآن هستیم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که نقش
قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت به آفریقا چیست؟ سؤالهای فرعی که در این
مقاله پاسخ داده میشود ،عبارتند از  :اهداف چین از توسعه قدرت نرم خود در آفریقا
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چیست؟ منابع و ابزارهای قدرت نرم چین در سیاست خارجی این کشور نسبت به آفریقا
چیست؟ فرضیه اصلی مقاله عبارت است از :جمهوری خلق چین با استفاده از منابع و
ابزارهای قدرت نرم خود در آفریقا ،بر آن است که نهتنها پیوندهای اقتصادی و سیاسی
خود در این منطقه را تحکیم بخشیده و ت صویری خوب و مطلوب از خود برجای بگذارد؛
بلکه بر نقش مسؤوالنه خود در امور بینالمللی نیز صحّه بگذارد.
این مقاله با مرور چارچوب مفهومی قدرت نرم از دیدگاه نای و بررسی ضعفهای
وی در مفهومسازی قدرت نرم ،میکوشد رهیافت چینی از قدرت نرم ارائه نماید که قابلیت
کاربستپذیری در آفریقا را داشته باشد .البته ،با آگاهی از اینکه قدرت نرم ،یک نظریه
نیست ،سعی شدهاست از آن در مقام رویکردی مفهومی به روابط بینالملل و تحلیل
سیاست خارجی چین بهره گرفته شود.
 .1ارائه چارچوبی مفهومی برای قدرت نرم چینی

اصطالح «قدرت نرم» توسط جوزف نای در یک رشته از کتابها و مقاالت بسط داده شده
است) .(Nye, 1990, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 & 2011از دیدگاه نای ،قدرت نرم
توانایی یک کشور برای واداشتن دیگران به انجام دادن خواستههای او ،بدون توسل به
فشارهای اجبارآمیز نظامی یا اقتصادی یا پیشکشکردن مشوّقهای مادی است .نای
میکوشد با مشخصساختن منابع متفاوتی که شالوده قدرت سخت و نرم را تشکیل
میدهد ،تفاوت این شکلهای قدرت را روشن سازد( برای مطالعه بیشتر ر.کNye, .
.)2004: 2011
1

2

تمایز قائل شدن میان رفتارهای قدرت و منابع قدرت عنصر بسیار مهمی در
مفهومپردازی قدرت نرم توسط نای است که باعث میشود مفهومپردازی وی را بیشتر

1. Power Behaviors
2. Power Resources
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منبعمحور نماید تا رفتارمحور .بهباور نای ،رفتارهای قدرت ،شیوههای اعمال قدرت هستند.
انواع مختلف رفتار ،طیفی را تشکیل میدهند که از قدرت فرماندهی 1تا قدرت
همرنگسازی 2را دربرمی گیرد .قدرت فرماندهی در اقدامات اجبارگرانه و مجابکننده نمود
مییابد و قدرت همرنگسازی را میتوان در جذابیّتی که یک کنشگر مشخص دارد و
توانایی وی برای تعیین دستورکار سیاسی مشاهده کرد .دومین تفاوت میان قدرت سخت و
نرم ،به ملموس بودن منابع قدرت بازمیگردد؛ اما نای توضیح قابلقبولی برای شفافکردن
این جنبه از تفاوت قدرت سخت و نرم ندارد .در هیچیک از آثار نای ،بحثی درباره معنای
ملموسبودن صورت نمیگیرد .وی در مقالهای اذعان میکند« :من باید روشنتر میساختم
که ملموس بودن ،یک شرط الزم برای قدرت نرم نیست»(نای)347 :1390 ،؛ اما اثر بعدی
نای ،تفاوت محسوسی با آثار قبلی وی در این خصوص ندارد .وی در این اثر نیز بر تفاوت
میان قدرت سخت و نرم با درنظرگرفتن همزمان سرشت رفتار کنشگر و ملموسبودن منابع
تأکید دارد) .(Nye, 2011نای در اشاره به ملموس بودن ،صرفاً دو اصطالح «منابع قدرت
سخت» و «منابع قدرت نرم» را بهکار میبرد .وی خاطرنشان میکند:
بهطورکلی ،انواع منابع مرتبط با قدرت سخت ،شامل امور ملموسی چون زور و پول
می-شود .انواع منابع مرتبط با قدرت نرم اغلب شامل عوامل غیرملموسی همچون:
نهادها ،عقاید ،ارزشها ،فرهنگ و مشروعیّت ظاهری سیاستهاست).(ibid: 21

از دیدگاه نای ،اساساً قدرت نرم دریک کشور بر سه منبع تکیه دارد :فرهنگ آن
کشور ،ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی) . (Nye, 2004: 11نای در آثار متأخرتر خود
از موضع اولیه خود فاصله گرفته و براینکه فرهنگ ،ارزشها و سیاست ،تنها منابع قدرت
نرم نیستند ،تأکید دارد .وی مینویسد:

1. Command Power
2. Co- Optive Power
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فرهنگ ،ارزشها و سیاستها ،تنها منابعی نیستند که باعث تولید قدرت نرم میشوند؛
منابع اقتصادی نیز میتوانند هم قدرت نرم و هم قدرت سخت تولید کنند .برخی اوقات
در وضعیت متفاوت جهان کنونی ،تمایز اینکه کدام بخش از یک رابطه اقتصادی از
قدرت سخت ،و کدام بخش از قدرت نرم تشکیلشده ،دشوار است).(Nye, 2011: 85

نکته مهمی که نای در مفهومسازی خود توجه اندکی به آن دارد ،بستر اجتماعی است که یا
رشد قدرت نرم را فراهم میسازد یا از آن جلوگیری میکند .اگرچه فیلمهای سینمایی
امریکایی در سرتاسر دنیا طرفدار دارد؛ ولی بسیاری از جوامع ،آنها را مشمئزکننده میدانند؛
بدین علت که این فیلمها مروّج قهرمانپرستی ،خشونت و روابط جنسی هستند (Li,

) .2009a: 6بنابراین ،اینکه چنین عواملی سازنده قدرت نرم یا سخت محسوب شوند و یا
اینکه منابع قدرت نرم در سایر کشورها مؤثر افتد ،کامالً به بستر اجتماعی خاص بستگی
دارد.
درمجموع ،بهنظر میرسد مفهومسازی نای از قدرت نرم مسألهساز است .او تنها
برخی منابع قدرت نرم را بهنحو ابهامآمیزی شرح میدهد؛ اما نمیگوید با کدامین روش،
منابع قدرت نرم میتوانند به قدرت تبدیل شده ،بر رفتار واقعی تأثیر بگذارند و برایندهای
مطلوب تولید کنند .او نمیتواند بستری را تعیین کند که در آن قدرت اعمال شود( Zhang,

 2009: 47؛ همچنین ،ر.ک .(Blanchard & Lu, 2012 .از اینرو ،در مطالعه قدرت نرم
چین ،بهمنظور پرهیز از ابهامهای موجود در مفهومسازی نای ،برآنیم تا نگاهی موسّعتر از
نای به منابع قدرت نرم بیفکنیم .وسعت دادن به دایره منابع قدرت نرم ،سبب میشود تا
بسته به اوضاع و زمینههای موجود ،بستر اجتماعی هر کشور و مخاطبان آن استفاده شود.
درحالیکه برخی از پژوهشگران ،منابع قدرت نرم را همانند نای در فرهنگ ،ارزشهای
سیاسی و سیاست خارجی خالصه میکنند (Nye, 2004; Barr, 2011; Huning, 1993 in

) ،Glaser & Murphy, 2009; Xuetong, 2007 in Glaser & Murphy, 2009برخی دیگر
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اقتصاد را نیز به منابع قدرت نرم اضافه میکنند و ارزشهای سیاسی را در ذیل فرهنگ
میآورند (Kurlantzick, 2007; Hoey, 2007; Xintian,2007 in Glaser and Murphy,
)2009

نگارنده منابع قدرت نرم چین را در سه محور فرهنگ ،اقتصاد و سیاست بررسی
میکند .هرچند برخی معتقدند قدرت نرم بیشتر وجههای فرهنگی دارد؛ اما جذابیّتهای
اقتصادی و توانمندیهای سیاست داخلی و خارجی کشور نیز دراین راستا از قابلیّتهای
مهمی برخوردارند و ازاینرو ،نمیتوان قدرت نرم را به مؤلفههای فرهنگی منحصر نمود.
مؤلفههایی همچون :توان مندی اقتصادی ،ارائه الگویی جذّاب در عرصه اقتصاد و سیاست
خارجی ،دیپلماسی عمومی موفق ،جذابیّتهای ایدئولوژیک ،برخورداری از افراد و
شخصیتهای محبوب بینالمللی و مانند آن در توسعه قدرت نرم اهمیت بسزایی دارند.
بدینترتیب ،سه حوزه مهم فرهنگ ،اقتصاد و سیاست ،اساس قدرت نرم هر کشوری را
تشکیل میدهند .البته ،هر کشوری از جمله چین ،قدرت نرم خود را با توجه به وضعیت
موجودش تعریف میکند؛ اما بهطورکلی ،این سه شاخصه برای منبع قدرت نرم از شمول و
اعتبار بیشتری در دنیای کنونی برخوردار است .در این پژوهش ،اهداف چین از توسعه
قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم چین در منطقه بررسی خواهد شد.
 .2اهداف چین از توسعه قدرت نرم در آفریقا

در سیاست خارجی چین ،دو عامل اقتصاد و دیپلماسی در گسترش مناسبات چین با آفریقا
نقش حیاتی دارند که البته ،این دو عامل در راستای اولویت اصلی سیاست خارجی چین؛
یعنی تداوم رشد اقتصادی و کسب جایگاه قدرت جهانی هستند.
بهلحاظ اقتصادی ،آفریقا به دالیل متعددی برای چین مهم است :اول اینکه در آفریقا
عالوه بر آنکه بازار مصرف خوبی برای انواع کاالهای تولیدی صنایع نوپای چین بهشمار
میآید ،برخی از تولیدات چین که به جهت کیفیت نازل ،در بازارهای اروپا و امریکا قابل
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عرضه نیست ،بهراحتی در بازارهای آفریقا بهفروش میرسد؛ بهطوری که امروزه آفریقا به
بازاری درحال توسعه و پرمنفعت برای محصوالت تولیدی چین ،تجهیزات ارتباطات از راه
دور و ماشینآالت تبدیل شدهاست .بنگاههای اقتصادی دولتی و شرکتهای خصوصی
چین ،آفریقا را بهعنوان قلمرو جدیدی برای سرمایهگذاری و بازاری بیبدیل برای صادرات
میبینند) . (Liang, 2012:671دوم اینکه ،امروزه امنیت و تنوّع منابع انرژی بهیکی از
مهمترین اولویتهای سیاست خارجی چین تبدیل شدهاست .طبق برآورد آژانس بینالمللی
انرژی ،احتیاج روزانه چین به نفت از  2/12میلیون بشکه در سال  1990و  3/95میلیون
بشکه در سال  ،1999به  4/8میلیون بشکه در سال  2010افزایش یافتهاست .این رقم در
سال  2013به  6/2میلیون بشکه رسیدهاست) .(IEA, 2013همچنین ،آژانس پیشبینی کرده
است که تا سال  2030تقاضای نفت چین به 16/6میلیون بشکه در روز خواهد رسید (IEA,

) .2008: 93ازاینرو ،چین برای تنوّعبخشی و تأمین نیاز فزاینده خود به منابع انرژی به
آفریقا پناه آوردهاست .درحالیکه نفت فراوان آفریقا ،سایر منابع طبیعی و ظهور آن بهعنوان
یک با زار صادراتی سودآور ،از منافع ملی چین در تعقیب رشد اقتصادی مستمر حمایت
میکند ) ،(Jakobson, 2009: 426گستردگی تقاضای داخلی چین نیز سبب شدهاست تا
چین استراتژی «دیپلماسی منابع» را درپیش گیرد) .(Liang, 2012: 671هرچند خاورمیانه
همچنان رتبه اول واردات نفت چین را بهخود اختصاص دادهاست؛ اما بیجینگ ،برای
تنوّعبخشی و تأمین بخش اعظم این اضافهتقاضا به آفریقا نیاز دارد28 .درصد کل واردات
نفت چین از  13کشور ،از  17کشور تولیدکننده نفت آفریقایی ،بیش از همه از آنگوال،
سودان و کنگو است).(Liang, 2012: 671
بهلحاظ دیپلماتیک ،کشورهای آفریقایی حمایت ارزشمندی از چین در سازمانهای
بینالمللی؛ بهویژه درمقابله با تایوان برای دستیابی به فضای بینالمللی بیشتر بهعمل
آوردهاند .عالوه براین ،پذیرش سیاست آفریقایی چین توسط رهبران آفریقایی ،هم جایگاه
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جهانی و هم خواست بیجینگ را برای نشاندادن اینکه ظهور چین صلحآمیز و برای نظم
جهانی سازنده است ،ارتقا میبخشد ) (Jakobson, 2009: 426و ازسویی سبب تقویت و
گسترش همکاری جنوب -جنوب میشود و بر توانمندی بیجینگ در چانهزنی بینالمللی
در برخی موارد اختالف زا چون سوابق ضعیف حقوق بشر ،مسأله تایوان و تضادهای
تجاری میافزاید .رهبران چین ،این واقعیت را که 26رأی از  76رأی موردنیاز برای تضمین
ورود مجدّد چین به سازمان ملل در سال  1971از آفریقا بود ،همواره ارج مینهند (Jianbo

) .& Xiaomin, 2009: 4; Liang, 2012: 672در سال  2008پیش از المپیک بیجینگ،
هنگامیکه مسأله تبت در شورای حقوق بشر سازمان ملل به محلی برای مجادله شدید
تبدیل شد ،چین به کشورهای آفریقایی برای سکوت یا طرح بیاناتی در حمایت از سیاست
چین در قبال تبت بهمنظور ممانعت و خنثیکردن بحثها یا اقدامات خصمانه تکیه
داشت) .(Sun, 2014:5; Shinn, 2011: 5-6بعالوه ،چین در تصمیمگیری برای اعطای
میزبانی برگزاری بازیهای المپیک  ،2008نمایشگاه تجارت جهانی سال  2010و انتخاب
چن فنگ فوجن 1از هنگکنگ به سمت رئیس سازمان بهداشت جهانی ،آراء تعیینکننده
کشورهای آفریقایی را بهدستآورد) . (Deng & Zhang, 2009: 155از اینرو ،حمایت
کشورهای آفریقایی در مجامع بینالمللی ،بهعنوان وزنه مهمی در افزایش قدرت چانهزنی و
اعتبار بینالمللی چین محسوب میشود.
هدف سیاسی دیگر چین در روابط خود با آفریقا ،پایاندادن به حضور دیپلماتیک
تایوان در این قاره است .برای بیجینگ اینکه آفریقا سیاست «یک چین» را بپذیرد و بیجینگ
را به جای تایپه بهعنوان تنها نماینده قانونی چین بداند ،یک موضوع مهم و اساسی مربوط
به مشروعیت رژیم است .کشمکش میان بیجینگ و تایپه بر سر پیوندهای دیپلماتیک با
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کشورهای آفریقایی ،بیش از شش دهه از تأسیس جمهوری خلق چین دوام داشتهاست.
درحالیکه از دهه  ،1990دیپلماسی «دسته چکی» تایوان در پیروزی برای کسب شناسایی
برخی کشورهای آفریقایی موفق بودهاست ،امروزه با منابع مالی اساسی که در دسترس
بیجینگ است ،چین در نبرد دیپلماتیک پیروز میدان شده و بهطورتدریجی تایوان را از
آفریقا بیرون راندهاست) .(Sun, 2014: 5نیجر در سال  ،1996لیبریا در  ،2003سنگال در
 2005و چاد در  ،2006پیوندهای دیپلماتیک خود را با تایوان قطعکردند (website of

) .Chinese Ministry of Foreign Affairsعالوهبراین ،تایوان در رقابت با چین در 14
ژانویه  2008روابط رسمی خود با ماالوی را از دستداد ( Senate Committee on

) .Foreign Relations, 2008:5این درحالی رخداد که چین در سال قبل آن ،کمک و
سرمایهگذاری به ارزش شش میلیارد دالر در ازای تغییر شناسایی را به این کشور پیشنهاد
داده بود) .(Lum, 2009: 9این اواخر نیز در نوامبر  ،2013گامبیا پس از  16سال قطع روابط
با چین ،اعالم کرد که روابطش با تایوان را قطع کردهاست؛ بهطوریکه اکنون ،تنها سه
کشور بورکینافاسو ،سائوتومه و پرنسیپ ،و سوازیلند تنها متحدان دیپلماتیک تایوان در
آفریقا هستند) .(website of Chinese Ministry of Foreign Affairsکشور سائوتومه و
پرنسیپ نیز اعالمکرد که به دنبال گسترش مراودات تجاری با چین است ) (Enav, 2013و
احتمال اینکه این سه کشور نیز بهزودی روابط دیپلماتیک خود با بیجینگ را مجدداً از سر
بگیرند ،بسیار زیاد است.
درمجموع ،بهنظرمیرسد پتانسیل عظیمی برای توسعه بیشتر روابط مکمّل چین-
آفریقا وجود دارد و اگر بهخوبی مدیریت شود ،هردوطرف میتوانند از همکاری عمیق با
هم سود ببرند .در نتیجه اهمیت فزاینده آفریقا برای چین ،برخی از دانشپژوهان چینی بر
اهمیت تقویت قدرت نرم در آفریقا و در سایر بخشهای جهان درحال توسعه ،بهعنوان
ابزار سیاسی برای کاهش ترس از ظهور چین تاکید کردند (Shen,1990; Liu, 2004 in
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) .Liang, 2012: 671پژوهش گران چینی استفاده از قدرت نرم را بهترین شیوه برای نشان
دادن نیّتهای خوب چین و مسؤولیتپذیری میدانند .برخی نیز بر اهمیت تقویت قدرت
نرم درکنار توسعه قدرت سخت تأکید دارند؛ درسی که چین از فروپاشی شوروی سابق
گرفتهاست) .(Ye,2003 in Liang, 2012: 671نهتنها نخبگان چینی؛ بلکه ناظران غربی نیز
بر اهمیت بهرهگیری از قدرت نرم در آفریقا تأکید دارند .کورالنتزیک برآن است که در
آفریقا که چین از قدرت سخت برخوردار نیست و رهبری مثالی چین در مبارزه با فقر
برانگیزنده و تأثیرگذار است ،قدرت نرم چین آشکارا عمل میکند .(Kurlantzick, 2009:

)167-168بنابراین ،تأکید نخبگان چینی و ناظران خارجی بر اهمیت آفریقا ،دولتمردان
چینی را متقاعد کرد تا بهطور جدی برای ایجاد قدرت نرم که ابزاری برای دستیابی به
اهداف سیاست خارجی این کشور است ،اقدام نمایند .نخبگان چینی بهخوبی آگاهند که
موج عظیم قدرت نرم چین در آفریقا ،به منافع بلندمدت چین برای عمق و وسعت
بخشیدن به جایگاه بیجینگ در اقتصاد جهانی خدمت میکند .سیاست خارجی مبتنی بر
قدرت نرم چین در آفریقا ،بهطور فزاینده ،محیطی هماهنگ برای بیجینگ بهمنظور ترویج
تصویر ملی مطلوب ،اعمال نفوذ سیاسی در امور منطقهای ،منتفعشدن چین از توسعه
اقتصاد داخلی و  ...ایجاد کردهاست .ازاینرو ،با آغاز دهه  ،2000چین به استفاده هوشیارانه
از منابع قدرت نرم در آفریقا اقدام نموده و با بهرهگیری از ابزارهای منحصربهفرد قدرت
نرم خود ،کوشش کردهاست بر دامنه نفوذش در این منطقه بیفزاید.
 -3منابع و ابزارهای قدرت نرم چین در آفریقا

 .3-1قدرت نرم اقتصادی چین در آفریقا :آفریقا بهعنوان یک قاره درحال توسعه سرشار از
منابع ،بهترین مکان برای آزمون نفوذ جهانی چین و کوشش برای تقویت قدرت نرم و
ایجاد تصویر مطلوبتر از چین در چارچوب سیاست همکاری جنوب-جنوب است.
اگرچه کارایی قدرت نرم چین به کاربستپذیری وسیعتر همه عناصر جذاب چین ،شامل
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فرهنگ ،ارزشهای سیاسی و الگوی اقتصادی بستگی دارد)(Liang, 2012: 667؛ با این
حال ،بهنظر میرسد هسته اصلی قدرت نرم چین در آفریقا مبتنی بر روابط اقتصادی
گسترده چین با این کشورهاست و توسعه اقتصادی چین بهعنوان موتور محرکه بیجینگ
برای جلبنظر و حمایت کشورهای آفریقایی عمل میکند .رشد اقتصادی خیرهکننده چین
و رهایی از فقر مفرط در فاصله کمتر از دودهه ،سبب شدهاست تا کشورهای درحال
توسعه ازجمله آفریقا ،از حضور فزاینده چین در کشورهای خود استقبال و زمینه را برای
نفوذ گسترده اقتصادی چین فراهم نمایند .این نفوذ از بعد اقتصادی با الگوی توسعه
اقتصادی چین و ابزارهایی چون :تجارت ،کمک و سرمایهگذاری خارجی ممکن شدهاست.
 .3-1-1اجماع بیجینگ و الگوی توسعه اقتصادی چین در آفریقا :اجماع واشنگتن سابقهای
بیش از دودهه در آفریقا دارد) .(Sautman, 2006: 14با وجود این ،در سالهای اخیر
سیاستهای کمک بهتوسعه ازسوی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در جهان درحال توسعه
ناکارآمد از آب درآمد) (Pang, 2009: 127و همین دلیل کافی بود تا دولتهای آفریقایی
پس از سالها رشد کند اقتصادی در پی اصالحات اقتصادی غربمحور ،در جستجوی یک
الگوی جدید توسعه برآیند و درپی یک شریک قدرتمند عمده باشند که با آفریقا بهمثابه
یک اولویت باال برخورد کند) .(Kurlantzick, 2009:171از سویی ،تجربه همکاری بسیاری
از کشورهای آفریقایی با چین ،بسیار کمتر از برخی کشورها در آسیا بودهاست و هراس
ذاتی آنها از رقابت امنیتی و اقتصادی با چین نیز بسیار کمتر است .بیجینگ با احترام به
حاکمیت ملی سایر کشورها و امتناع جدی نسبت به انتقادکردن یا درگیرکردن خود در امور
داخلی کشورهای آفریقا ،احترام رهبران و نخبگانی را که از حکمرانی ضعیف و نظام
سیاسی غیرشفاف برخوردارند و نسبت به اجرای اصالحات سیاسی یا اقتصادی دردآور
مورد تقاضای غرب بیمیل هستند ،بهدست آوردهاست) .(Thompson, 2005برای اکثر
دولتهای آفریقایی ،چین کشوری درحال توسعه است که راه خود را از اجماع واشنگتن
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جدا کرده و در کاهش فقر نیز بسیار موفق ظاهر شده است .براساس دیدگاه یک دانشپژوه
آفریقای جنوبی ،چین نخستین کشور درحال توسعه حاشیهای است که به مرحله مرکزی در
اقتصاد سیاسی جهان رسیدهاست .چین برحسب ایدئولوژی سیاسی و رهیافتهایش به
توسعه اقتصادی-اجتماعی ،کامالً در صف کشورهای جنوب قرار دارد .این برای چندین
سال ،روابط چین با کشورها در آفریقا و سایر مناطق را شکل داده و تا حدّی تأثیری آرمانی
از این شریک دوردست یا برادر بزرگتر در شرق را که امروزه هنوز در این قاره مشهود
است ،دارد) .(Whi, 2006 in Sautman, 2006: 14این نوع نگرش به چین و نیکنامیای که
چین از رشد و توسعه شتابان و مستمر اقتصادی خود بهدست آورده ،سبب شده است تا
بسیاری از کشورهای آفریقایی به تجربه چینی عالقه نشان دهند .ابتکار «نگاه به شرق»
زیمبابوه نمونه نفوذ مسیر رشد اقتصادی چین است .ابتکار نگاه به شرق بهخاطر تجارت،
سرمایهگذاری و توافقهای سیاسی با چین بهجای شرکای غربی سنّتی حراره ،بریتانیا و
امریکا پیشنهاد شد) .(Pang, 2009: 128کشورهای آفریقایی دریافتند که چین بهنسبت
غرب متمایلتر به کمک به توسعه و صنعتیشدن در جهان جنوب است و با هزینه کمتر در
قاره آفریقا این کار را انجام می دهد؛ بدون تحمیل آنچه بسیاری آن را اقتضائات و لوازم
طاقتفرسای سیاستهای دولتهای آفریقایی مییابند) .(Sautman, 2006:14بنابراین ،در
سال  2006در اجالس سران فوکاک ،رهبران  48کشور آفریقایی در بیجینگ گرد آمدند و
اعالم نمودند که کشورهای آفریقایی بهشدت از توسعه اقتصادی سریع چین ملهم هستند
) (Declaration of the Beijing Summit of Focac, 2006و هنگامی که در بحران
اقتصادی  ،2009-2008اقتصاد امریکا با مشکل روبهرو شد و چین به رشد خود ادامه داد،
الگوی توسعه بیجینگ ،محبوبیت بیشتری در جهان درحال توسعه بهدست آورد.
یک جنبه الگوی چینی که برای رژیمهای اقتدارگرای آفریقایی جذابیّت دارد ،آن
است که این دیدگاه را که دموکراسی پیششرط توسعه است ،رد میکند (Manji & Marks,
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) .2007:4-11; Liang, 2012: 686اجماع بیجینگ ،الگوی توسعهای را توصیف میکند که
به چین امکان دادهاست به سطح باالی رشد اقتصادی بدون دگرگونی بنیادی در حکومت
تکحزبی آن کشور(حزب کمونیست) دست یابد) .(Ramo, 2004تجربه چین راه میانبری
برای رشد سریع اقتصادی کشورهای درحال توسعه آفریقا بدون هیچ نیاز فوری به
دموکراتیزاسیون که بهلحاظ سیاسی پرهزینه است ،ارائه میدهد .مزیّت دیگر آن است که
چین نشان دادهاست این الگو در خارجکردن میلیونها نفر از فقر موفق بودهاست (Liang,

) .2012: 686و این سابقه موفق چین در کاهش فقر ،به اعتماد آفریقاییها به الگوی چینی
منجر شدهاست .از دید پژوهشگران چینی ،موفقیت الگوی توسعه چین مبتنی بر اصالحات
گامبهگام به جای شوک درمانی و کنترل کامل روابط میان ثبات ،اصالحات و توسعه است.
این الگو ابتدا میکوشد با فوریترین تقاضای مردم؛ یعنی کاهش فقر روبهرو شود (Jianbo

) .& Xiaomin, 2009:6-7درمجموع ،توانایی چین برای نشاندادن خود بهعنوان یک مدل
موفق برای توسعه اقتصادی باال به پایین ،یک موفقیت محسوب میشود و در بهبود تصویر
ملی چین در کشورهای آفریقایی سهم بسزایی داشتهاست .تجربه چین ،کشورهای آفریقایی
را به توسعه اقتصادی از طریق تجارت و سرمایهگذاری در زیرساختها ،و نهادهای
اجتماعی بدون دیکته کردن دورههایی برای اصالحات سیاسی یا اقتصادی تشویق کرد.
گسترش روابط اقتصادی چین با آفریقا در دهه اخیر با توسعهدادن بخش تولید ،نیاز
روبهرشد چین به مواد خام ،انرژی و بازارهای جدید برای کاالهای مصرفی ارزان ،اقتصاد
چین را نسبتاً مکمّل اقتصادی تعدادی از آفریقاییها کرد؛ بهترتیبی که در سالهای اخیر،
چین به بزرگترین شریک تجاری ،سرمایهگذار کلیدی و مهم ،و ارائهکننده کمک خارجی
به منطقه آفریقا تبدیل شدهاست.
 .3-1-2تجارت ،سرمایهگذاری و کمکرسانی چین در آفریقا :پروژه قدرت نرم چین در
آفریقا با ابزارهایی چون :تجارت ،سرمایهگذاری ،کمکرسانی ،ارائه گرنتها ،وامها و
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بخشش بدهی گره خوردهاست .بهنظر میرسد قدرت اقتصادی هم منبع و هم ابزار قدرت
نرم چین شدهباشد .از نیمه قرن بیستم تاکنون بیشتر از  1000پروژه بزرگ عمرانی در
کشورهای آفریقایی در زمینههای مختلف توسط شرکتهای چینی اجرا شدهاست که نقش
مؤثری در بهبود وضعیت زندگی مردم و رشد اقتصادی این منطقه داشتهاست .طبق
گزارش صندوق بینالمللی پول ) ،(IMFروابط و پیوندهای درحال افزایش آفریقا با چین،
از رشد آفریقا حمایت کردهاست ) . (IMF, 2013: 5از دیدگاه  IMFحتی
سرمایهگذاریهای داخلی چین ،در طی  15سال گذشته در رشد صادرات آفریقای
زیرصحرا تأثیرگذار بودهاست ). (IMF, 2013:5کشورهای آفریقایی ،درمجموع از حضور
چین بهخاطر تجارت ،کمک ،سرمایهگذاری ،آموزش ،آموزش شغلی ،و بخشش بدهی که
همگی به این جوامع سود میرساند ،استقبال میکنند .رأیگیری از افکار عمومی آفریقا
نشان داد که مثبتترین برداشتها از چین بهنسبت هرجای جهان در آفریقا
وجوددارد(  Shambaugh, 2013: 90؛ همچنین ر.کPew Global Attitudes Project, .

.)2014
درکتاب سفید همکاری اقتصادی و تجاری چین-آفریقا ،تجارت نخستین و
مهمترین شکل همکاری اقتصادی چین -آفریقا معرفی شدهاست )The State Council of
) .the PRC,2013این درحالی است که از آغاز سال  ،2009درنتیجه بحران مالی جهانی،
چین به بزرگترین شریک تجاری آفریقا تبدیلشد ) (Liang, 2012:673; Sun, 2014:7و
ایاالتمتحده را بهعنوان بزرگترین شریک تجاری این منطقه پشت سرگذاشت (Sun,

) .2014:7; Shinn, 2011شکاف میان تجارت چین-آفریقا و امریکا -آفریقا از این سال
افزایش یافتهاست .در سال  2012کل تجارت امریکا با آفریقا  99/8میلیارد دالر ،تقریباً 50
درصد تجارت چین-آفریقا بود)(Sun, 2014:7؛ درحالیکه تجارت چین-آفریقا ،از کمتر از
 5میلیارد دالر در سال  1995به  127میلیارد دالر در سال  2010رسید (Shambaugh,
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) ،2013: 89در سال  ،2012حجم تجاری دوجانبه به  198/49میلیارد دالر که رشدی ساالنه
برابر با 19/3درصد داشت ) (UNDP, 2013و در سال  ،2013این رقم به  210میلیارد دالر
با رشد 5/9درصد به نسبت سال 2012رسید) .(UNDP, 2014رشد تجاری چین-آفریقا
نتیجه واردات ذخایر معدنی و نفتی فراوان از آفریقاست .نفت  80درصد صادرات آفریقا
به چین را تشکیل میدهد .آنگوال بهتنهایی حدود 37درصد واردات نفت چین را بهعهده
دارد ) (Shambaugh, 2013:89; Sun, 2014:7و تقریباً نیمی از صادرات نفت خام آنگوال
به چین میرود) ( IEA, 2014:61و بهدنبال آن الوار ،الماس ،مس و سنگآهن است.
درمقابل ،چین ماشینآالت و تجهیزات ،ابزارآالت ،پوشاک و کفش به آفریقا صادر
میکند) .(Shambaugh, 2013:89; Sun, 2014:7از سویی ،چین در سال  ،2012پیمان عدم
تعرفه و حذف موانع گمرکی را به 30کشور آفریقایی برای  60درصد صادرات آن کشورها
به چین گسترش داد و در همین سال ،ارزش صادرات چین به آفریقا به  85/319میلیارد
دالر رسید؛ درحالیکه صادرات آفریقا به چین  113/171میلیارد دالر بود).(UNDP, 2013
چین مقصد اصلی صادرات کاالهای تمامنشده آفریقایی و منبع مهم کاالهای تولیدی برای
آفریقاست .در سال  ، 2012سهم محصوالت ماشینی و الکترونیکی در کل صادرات چین به
آفریقا به 45/9درصد رسید .تجارت چین-آفریقا در محصوالت کشاورزی نیز بهطور قابل
توجهی افزایش یافته است .بین سالهای  2009و  ،2012صادرات کشاورزی چین به آفریقا
از  1/58میلیارد دالر به  2/49میلیارد دالر و واردات از آفریقا از 1/16میلیارد دالر به
2/86میلیارد دالر افزایش یافتهاست) .(UNDP, 2013با وجود این ،آفریقا درصد نسبتاً
کوچکی از توازن تجارت جهانی چین را بهخود اختصاص دادهاست .از سال  2000تا
 ،2012سهم تجارت چین-آفریقا بهعنوان بخشی از حجم کل تجارت جهانی چین از 2/23
درصد به  5/13درصد افزایش یافتهاست).(UNDP, 2013
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از اوایل دهه ،2000حجم سرمایهگذاری چین در آفریقا نیز همانند حجم تجاری
چین در این قاره بهسرعت رشد داشتهاست؛ درحالیکه از سال  2009تا 2012
سرمایهگذاری مستقیم خارجی سایر کشورها در آفریقا کاهش یافتهاست ،سرمایهگذاری
چین در آفریقا ساالنه  20/5درصد ،و از 1/44میلیارد دالر به  2/52میلیارد دالر رشد داشته
است؛ چنانکه در سال  2012بیشتر از 2000شرکت بزرگ چینی در آفریقا سرمایهگذاری
کردند) .(UNDP, 2013بااینحال ،بهلحاظ جریان جهانی سرمایه ،منافع چین در آفریقا
علیرغم رشد فزاینده ،بسیار حاشیهای است .براساس گزارش «سرمایهگذاری جهانی
 ،»2014آنکتاد ،جریان بیرونی سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در سال  ،2013تا
15درصد رشد داشت که با  101میلیارد دالر(در مقایسه با سال  ،2012که  88میلیارد دالر
بودهاست) ،رتبه سوم در جهان (پس از امریکا و ژاپن) را کسب کردهاست
) .(UNCTAD,2014: 7, 47تا پایان سال  2011سهم سرمایهگذاری چین در آفریقا صرفاً
3/8درصد کل سرمایهگذاری چین ،بهطور قابلتوجهی کمتر از سرمایهگذاری چین در
آسیا(71/4درصد)،

امریکای

التین(13درصد)،

اروپا(5/8درصد)،

امریکای

شمالی(3/2درصد) و اقیانوسیه(2/8درصد) بود) .(ECLAC, 2014: 8ازسویی،
سرمایهگذاری چین در آفریقا بسیار کمتر از کشورهای توسعهیافته؛ بهویژه ایاالت متحده و
قدرتهای اروپایی و کمتر از برخی کشورهای درحالتوسعه است .براساس گزارش
آنکتاد ،درمیان کشورهای درحال توسعه سرمایهگذار در آفریقا ،چین با سهم  16میلیارد
دالر ،سومین کشور سرمایهگذار خارجی در آفریقا پس از مالزی( 19میلیارد دالر) و
آفریقای جنوبی(18میلیارد دالر) است و از هند(14میلیارد دالر) پیشی گرفته
است) .(UNCTAD, 2013: 40ازاینرو ،چین درراستای استراتژی «بیرون برو» یا «به جهان
برو» ،1که نخستینبار توسط جیانگ زمین در سخنرانی در افتتاحیه چهاردهمین کنگره حزب
1. Go Out
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حزب در سال  1992مطرحشد ،شرکتهای چینی را به سرمایهگذاری درخارج از چین
تشویق کرد .این استراتژی در سال  ،2000بهعنوان یک استراتژی ملی بهوسیله حزب
مرکزی کمونیست تأیید شد و از آنزمان بر اهمیت آن تأکید شدهاست (برای مطالعه بیشتر
ر.ک .الوند.)146-143 :1394،
بااینوصف ،بهنظر میرسد کمک بهتوسعه مهمترین ابزار قدرت نرم چین در آفریقا
باشد .طبق کتاب سفید «کمک خارجی چین ( ،»)2014از سال  2010تا  ،2012چین 89/34
میلیارد یوآن( 14/41میلیارد دالر) به کمک خارجی در سه نوع گرنت(کمک بالعوض) ،وام
بدونبهره و وام تخفیفدار (یا با امتیاز ویژه) اختصاص دادهاست .این کمکها در هشت
شکل مختلف اعم از :متقبل شدن پروژههای کامل ،ارائه کاالها و مواد ،همکاری فنی،
همکاری توسعه منابع انسانی ،اعزام تیمهای پزشکی ،برنامههای داوطلبانه ،ارائه کمک
بشردوستانه اضطراری ،و کاهش یا معافیت بدهیهای کشورهای پذیرنده ارائه
میشود(ر.ک .) The State Council of the PRC,2014.چین در کتاب سفید اعالم کرده
است که یکی از اهداف مهم کمک خارجی چین ،حمایت از کاهش فقر و بهبود معیشت
مردم در سایر کشورهای درحالتوسعه است .چین در حمایت از سایر کشورهای درحال
توسعه ،اولویت را به توسعه کشاورزی ،افزایش سطح آموزش ،بهبود خدمات بهداشتی و
پزشکی ،ایجاد تسهیالت رفاه عمومی و ارائه کمک بشردوستانه در مواقع اضطراری که آنها
از بالیا و حوادث رنج میبرند ،میدهد) . (The State Council of the PRC, 2014عالوه
بر این ،چین فعّاالنه به سایر کشورهای درحال توسعه درایجاد زیرساختها ،تقویت
ظرفیتسازی و توسعه تجاری کمک میکند .همچنین ،چین میزان کمک خارجی را در
حمایت از محیطزیست افزایش داده ،به کشورهای پذیرنده برای تحقق توسعه اجتماعی و
اقتصادی کمک میکند .برحسب توزیع کمک خارجی چین ،کتاب سفید نشان میدهد که
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از سال  2010تا  ،2012چین به  121کشور ازجمله 30کشور در آسیا 51 ،کشور در آفریقا،
 9کشور در اقیانوسیه 19 ،کشور در امریکای التین و کارائیب و  12کشور در اروپا کمک
کرده است .درکنار آن ،چین همچنین به سازمانهای منطقهای چون اتحادیه آفریقا) (AUنیز
کمک کردهاست) . (The State Council of the PRC,2014بنابراین ،تقریباً نیمی از
هزینههای کمک جهانی چین به آفریقا اختصاص یافتهاست .از زمان تشکیل مجمع
همکاری چین-آفریقا ،فوکاک 1بخش عظیمی از کمکهای چین به آفریقا از طریق این
مکانیسم صورت میگیرد.
نکته قابلتوجه آن است که درراستای سیاست «همکاری جنوب-جنوب» و «اصل
عدممداخله» در سایر کشورها ،چین در ارائه کمکرسانی ،وام و کمک مالی به کشورهای
درحالتوسعه ازجمله آفریقا ،همواره به «سیاست بدون شرط» عمل کردهاست .چین برای
ارائه کمکهای خود به شروطی چون شفافیّت ،حکمرانی خوب ،رعایت حقوقبشر که
موردتأکید اعطاکنندگان غربی است ،پایبند نیست .البته ،کمک چین چندان هم بدون
قیدوشرط نیست .بهغیر از الزام به پذیرش اصل «سیاست یک چین» و قطع روابط
دیپلماتیک با تایوان ،در برخی موارد کمک چین با شروطی چون بازگشت وام با نفت 2و
سایر منابع معدنی ،و تضمین فرصتهای تجاری برای پیمانکاران خدماتی چین؛ از جمله
شرکتهای ساختمانی همراه است ،که در این موارد اساساً «کمک قیدوبنددار» 3نامیده
میشود) .(Shambaugh, 2011: 89-90; Sun, 2014: 8چیزی که درباره کمک چین
قابلتوجه است ،این است که بهطورکلی پایبند به شرایطی غیر از حمایت از سرمایهگذاران
چینی نیست .اغلب بهخاطر کمکهای بدون قیدوبند چین ،اهداف و برنامههای جهانی

)1. Forum on China-Africa Cooperation(FOCAC
2. Oil-Backed Loan
3.Tied Aid
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حکمرانی خوب تضعیف شده؛ درحالیکه به برخی از دیکتاتورهای جهان و فاسدترین و
سرکوبگرترین رژیمها پاداش داده میشود .این سیاست ،بار دیگر انگیزه اصلی چین در
ارائه کمکها و وامهای مختلف به جهان سوم را نمایان میسازد که چیزی جز برقراری
پیوندهای مشارکت و اعتمادسازی در سطح دولتی بهمنظور بهدستآوردن حمایت سیاسی
و تضمین منابع و فرصتهای تجاری نیست .ازاینرو ،تاکید بر برنامههای کمک خارجی به
آفریقا ،در ایجاد تصویر مطلوب از چین و برداشتهای مثبت از این کشور بسیار
موفقیتآمیز عمل کردهاست.
 .3-2قدرت نرم فرهنگی چین در آفریقا :نفوذ چین در آفریقا تنها در بعد اقتصادی خالصه
نمیشود .هرچند اقتصاد موتور محرکه قدرت نرم چین است ،باوجود این ،دولت و مردم
چین به تأثیر گسترش زبان و فرهنگ چینی در این قاره پیبردهاند .چین همواره از یک
فرهنگ سنّتی خاص و جذاب برخودار بودهاست و تأکید بر هارمونی ،که از کنفوسیونیسم
و سایر مکاتب فکری چین باستان ریشه میگیرد ،به فرهنگ چین جذابیّت بخشیدهاست؛ اما
محبوبیّت بخشیدن به فرهنگ باستانی چین در خارج هنوز یک چالش بزرگ است (Liang,

) .2012: 684دولت چین از این مسأله آگاهی دارد و از این رو ،منابع عظیمی را برای
توسعه بخشیدن به غنای فرهنگی چین ،دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در خارج از کشور
اختصاص دادهاست .با اینکه همپوشانی تاریخی اندکی میان فرهنگ چین و آفریقا درمقایسه
با فرهنگ چین و آسیای جنوب شرقی یا آسیای شمال شرقی وجود دارد ،کوششهای
فرهنگی چین در آفریقا اکنون بر دو حوزه کالن متمرکز است :تربیت نسلهای آینده
رهبران آفریقا؛ و تبلیغات و ترویج امور فرافرهنگی و میان فرهنگی.

دادوستدهای آموزشی و فرهنگی ،بخشی از کوشش چین برای تقویت نفوذ خود در
آفریقا است .چینیها برای ترویج فرهنگ خود در آفریقا ،اقدام به فراهمکردن زمینه تدریس
زبان چینی در برخی دانشگاهها کردهاند و به دانشجویان آفریقایی دورههای تحصیلی
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دادهاند .برنامههای آموزشی برای رهبران فکری آفریقایی ،بخش مهمی از کمک چین به
آفریقاست و این نشانه درک چین از نیاز به ایجاد تماسهای مردم با مردم است؛ زیرا این
رهبران فکری به آفریقا بازخواهند گشت و سفیران غیررسمی پیوندهای نزدیکتر با چین
خواهندشد) .(Kurlantzick, 2009: 173هنگامی که این دانشجویان در چین آموزش
میبینند ،به طورکامل در معرض فرهنگ و ایدههای سیاسی چین قرار میگیرند .براساس
گفته آقای چو 1رئیس دانشگاه فرهنگ و زبان چین« ،بسیاری از دانشجویان آفریقایی چین
را خانه دوم خود میدانند»(Deng & Zhang, 2009:155؛ حتی بهاعتقاد برخی از
پژوهشگران ،چین در آفریقا بهتر از شین جیانگ 2درک شدهاست ) .(Barr, 2011:132طبق
گزارش مرکز تحقیق نگرش جهانی پیو ،3در آخرین نظرسنجی افکار عمومی جهانی ،چین
در آفریقای زیرصحرا از تصویر مطلوبتری به نسبت سایر نقاط جهان برخوردار است.
براساس گزارش پیو ،عمده دیدگاههای مثبت از چین در کشورهای آفریقای زیرصحرا
وجود دارد؛ حتی در کشور آفریقای جنوبی که رقیب سنّتی تجاری چین در آفریقاست و
همواره نسبت به عملکرد و رویه بازرگانی چین در این کشور و سایر نقاط آفریقا معترض
است45 ،درصد دیدگاه مطلوب و  40درصد دیدگاه نامطلوب نسبتبه چین وجود دارد .در
سایر کشورهای آفریقایی ،تانزانیا(77درصد) ،کنیا(74درصد) ،سنگال(71درصد)،
نیجریه(70درصد) ،اوگاندا(61درصد) و غنا(61درصد) تصویر چین بسیار مطلوب نشان
داده شدهاست (ر.ک .به.) Pew Global Attitudes Project, 2014
یادگیری و آموزش زبان چینی نیز ،همانند سایر مناطق جهان ،به یک موج در آفریقا تبدیل
شدهاست .نهادهای کنفوسیوس ،نمونه مشهودی از رشد قدرت نرم چین هستند .لی چانگ

1.Cui
2. Xinjiang
)3. Pew Global Attitudes Survey(Pew
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چون ،1رئیس اداره تبلیغات حزب کمونیست چین ،نهادهای کنفوسیوس را بهصورت بخش
مهمی از راهانداختن تبلیغات در خارج از چین توصیف کرد) (Liang, 2012: 684چین
اولین نهاد کنفوسیوس در آفریقا را در سال  2005در دانشگاه نایروبی بنیان نهاد (Cooke,

) 2009: 33و تاکنون  38نهاد کنفوسیوس( و  10کالس درس) در  33کشور آفریقایی
تأسیس کردهاست) .(english.hanbanعالوه بر نهادهای کنفوسیوس ،چین از سالهای پیش
به اعزام گروههای پزشکی به کشورهای آفریقایی مبادرت کردهاست و از دیدگاه برخی
پژوهشگران ،ارسال تیمهای کمک پزشکی به آفریقا ،جلوهای از دیپلماسی فرهنگی چین
است که به ایجاد تصویری مطلوبتر از چین در این کشورها منجر شده
است) .(Zhang,2010; Thompson, 2005از دیدگاه تامپسون «دیپلماسی سالمت» چین
بخش مؤثر و سنّتی قدرت نرم چین در آفریقا بودهاست) .(Thompson, 2005نوآوری ایده
و ارزش های سیاسی ،تجلّی دیگر جذابیّت فرهنگ چینی است .برای افزایش دادن قدرت
نرم و ایجاد تصویر ملی خوب ،یک کشور باید ارزشها و ایدههای سیاسی مطابق با دوران
جدید ارائه دهد و دیدگاههای خودش را در ارتباط با صلح بینالمللی ،توسعه و منافع
مشترک همه نوع بشر داشته باشد) .(Jianbo & Xiaomin, 2009:5-6چین دراین مورد نیز
درمقایسه با سایر مناطق جهان ،در آفریقا بهخوبی عمل کردهاست .کشورهای آفریقایی از
پنج اصل «همزیستی مسالمتآمیز» که نظم سیاسی و اقتصادی بینالمللی جدید و ترویج
چندجانبهگرایی درجهان را ارائه میدهد ،استقبال کردند .مفاهیم «ظهور صلحآمیز» و «جهان
هماهنگ» و ایده «همبستگی با جهان در حالتوسعه» که در اجالس فوکاک بیجینگ در سال
 2006و در اجالسهای بعدی بر آن تأکید شدهاست ،میتواند بهترین نوآوری چین در
ایدهها باشد .دولت چین در این اجالس اعالم کرد که چین توسعه خود را به شیوه
صلحآمیز تکمیل خواهدکرد و همزمان صلح درازمدت و توسعه مشترک کل جهان را
1. Li Changchun

 / 140فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 34بهار 1397

ترویج میکند) .( Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2006اصل « )2(»1-6-4که
توسط نخستوزیر فعلی چین ،لی کهچیانگ 1در اجالس سران اتحادیه آفریقا در آدیس
آبابا در می  2014اعالم شد ،نیز نمونه دیگری است که به تقویت همبستگی چین-آفریقا و
ایجاد تصویر بهتر از چین کمک میکند.
 .3-3قدرت نرم سیاسی چین در آفریقا :بهنظر میرسد حضور چین در آفریقا که باا نیااز باه
منابع انرژی ،بازار خاارجی و گساترش تجاارت و سارمایهگاذاری گارهخاورده اسات ،باا
فشارهای دیپلماتیک برای تشویق دولتهای آفریقایی به پیونادهای نزدیاکتار و عمیاقتار
همراه شده و از طریق دیپلماسی عمومی و تالشهای تصویرساازی بیجیناگ در ایان قااره
گسترش یافتهاست .دیپلماسی و دیپلماسی عمومی چین در آفریقا بار مفهاوم همبساتگی و
همکاری جنوب-جنوب تأکید دارد .مقامات چین در نشستها و جلسات مختلف با ساران
آفریقایی بارها خاطرنشان کردهاند که از زمانی که ژنرال جناگ هاه 2سافر دریاایی مشاهور
خود را به سواحل شرق آفریقا انجام داد ،چین هرگز برای تحات انقیااد درآوردن ،اساتعمار
یا مطیعکردن آن کشورها تالشی نکردهاست(برای مطالعه بیشتر نک.) Barr, 2011: 80-80:
آنها به سابقه چین در حمایت از جنبشهای آزادیخواه آفریقاایی و مناافع مشاترک جهاان
درحالتوسعه در ایجاد عدالت ،و اقتصاد جهانی برابر اشاره دارند .چین خودش را بهعناوان
پشتیبان منافع کشورهای درحالتوسعه در مجامع بینالمللای معرفای ماینمایاد و مشخصااً
انتظار دارد که مفهوم همبستگی ،کامالً متقابال باشاد .چاین همچناین ،هماواره بار مفهاوم
«احترام» به کشورهای آفریقایی تأکیاد دارد کاه در سیاسات عادممداخلاه در اماور داخلای
کشورهای دارای حاکمیت و در رهیافت چین به حل منازعات در این قاره نمایان میشود و
به نسبت مداخالت غارب کمتار مواجهاهجویاناه و تقابالآمیاز اسات ;(Cooke,2009: 32

1. Li Keqiang
2. Zheng He

قدرت نرم چین در افریقا؛ تحلیلی فراسوی مفهومسازی نای 141 / ...

)  .Fijałkowski,2011: 230احترام چین به حاکمیت ملی ،نهتنها برای موگابه زیمبابوه؛ بلکه
برای تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی که به اجرای اصالحات سیاسای اقتصاادی توساط
کشورها و نهادهای اعطاکننده غربی بیمیل هستند ،جذاب است).(Thompson, 2005
استفاده از قادرت نارم ،بهتارین شایوه بارای نشااندادن نیّاتهاای خاوب چاین و
مسؤولیّتپذیری است .از اینرو ،چین با انتشار کتاب سافید «سیاسات آفریقاایی چاین» در
ژانویه  2006و اعالم اصل«  » 6-4-1در می  ،2014بر همکااری چاین-آفریقاا بار اسااس
صمیمت ،برابری ،سودمتقابل ،همبستگی و توسعه مشترک مبتنی بر روابط بارد-بارد تأکیاد
کردهاست .در کتاب سفید «سیاست آفریقایی چین» آمدهاست :چین باهعناوان بازرگتارین
کشور درحال توسعه در جهان و قاره آفریقا با بزرگترین تعداد کشورهای درحاال توساعه،
در یک تجربه تاریخی مشابه شریک هستند :همه همدردی طوالنی با هم دارند ،از یکادیگر
در منازعه برای آزادسازی ملی حمایت میکنند و از دوستی عمیق برخوردارند (The State

).Council of the PRC,2006
بیجینگ با همذاتپنداری خود بهعنوان یک عضو از جهان درحالتوسعه ،محبوبیت
سیاسی منحصربهفردی را با قرارگرفتن درکنار کشورهای آفریقایی بهدست آوردهاست .طبق
گفته مقامات وزارت خارجه چین ،کشورهای آفریقایی ،چین را بهعنوان «شریکی برابر» به
جای «اعطاکننده متکبّر» میبینند؛ بنابراین این روابط متقارنتر است(Liang,2012: 680-

) .681بیجینگ همیشه در تعامل با دولتهای آفریقایی بر برابری و سیاست «برد-برد» در
مقایسه با موضع نابرابر ،کمک مشروط و صدقه غرب تأکید دارد ;(Liang:681

) .Cooke,2009:32; Jianbo and Xiaomin,2009:4; Sautman,2006: 36-37برخالف
غرب ،همکاری و کمک چین بدون هیچ شرط سیاسی و اقتصادی با هدف ارتقای توسعه
کشورهای آفریقایی و محکم کردن همکاری دوستانه چین-آفریقاست .بنابراین ،چین هرگز
بهعنوان یک صدقهدهنده مطرح نمیشود .چین سعی دارد از بهکاربردن واژگانی چون:
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«اعطاکننده»« ،گیرنده کمک»« ،فقر» و «عقبماندگی» تا آنجایی که به آفریقا مرتبط است،
دوری کند .درمقابل ،چین بر همبستگی ،کمک متقابل ،کیفیّت ،سود متقابل و توسعه
مشترک در دوره همکاری تأکید میکند ،که تفاوت قابلتوجهی با کشورهای غربی ایجاد
میکند) .(Jianbo & Xiaomin:4براساس دیدگاه ونپینگ هه 1از آکادمی علوم اجتماعی
چین) (CASSرهبران و دیپلماتهای چین با اجتناب از واژههای جزماندیشانه نظیر
«بخشش» و «کمک» در اشاره به کمک بهتوسعه و درعوض ،با استفاده از واژه «همکاری
اقتصادی» بر اهمیت برابری در روابط خود با کشورهای آفریقایی تأکید
میکنند).(Jakobson,2009: 410
چین در گسترش حضور دیپلماتیک خود در آفریقا و کوشش برای ایجاد همکاری
مبتنی بر روابط «برد -برد» ،از مکانیسمهای چندجانبه و دوجانبه نیز سود بردهاست .فوکاک
یک نهاد رسمی میان چین و دولتهای آفریقایی است که در آغاز هزاره جدید ایجاد شد.
این کشورها با بهرهگیری از فوکاک بهعنوان یک تریبون ،به گفتگو و مشورتهای اساسی
درخصوص برقراری نظم اقتصادی و سیاسی بینالمللی مسؤول و منصفانه اقدام مینمایند و
از منافع مشترک کشورهای درحالتوسعه تاحدّ ممکن حمایت نموده ،همکاری تجاری،
فرهنگی و آموزشی میان دو طرف را افزایش میدهند) .(Jianbo & Xiaomin,2009: 8در
چارچوب فوکاک ،چین تعهدات بسیاری به آفریقا؛ از جمله بخشش بدهی ،کمک مالی،
کمک فنی و تکنولوژیک و کمکهای آموزشی دادهاست .بهعبارتی ،فوکاک به میعادگاهی
برای اعالن تعهدات بزرگ چین به آفریقا تبدیل شدهاست .تاکنون این مجمع پنج اجالس
برگزار کردهاست .در اخیرترین اجالس در سال  ،2012هر دوطرف به اجرای دقیق «طرح
اقدام بیجینگ» )2015-2013( 2متعهد شدند که درمقایسه با همکاری سنّتی در زمینههایی

1. Wenping He
2. Beijing Action Plan
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چون :تجارت ،کمک مالی و زیرساخت ،بر همکاری بیشتر در زمینههای جدید چون:
مبادالت مردم با مردم و یکپارچگی آفریقایی تأکید دارد (Ministry of Foreign Affairs of

) .the PRC,2012نکته قابلتوجه این است که فوکاک به چین اجازه میدهد ،حضور
دیپلماتیک بااهمیتی در کشورهای آفریقایی داشته باشد .باید توجه شود که از سال 2000
مقامات عالیرتبه چین دیدارهای بسیاری از کشورهای آفریقایی در چارچوب سفرهای
ساالنه منظم خود داشتند .دیدارهای مقامات عالیرتبه از آفریقا؛ بهویژه دولتهای کوچک
آفریقایی که از توجه کمتر جهانی برخوردارند ،میتواند در شکلدادن به برداشت مثبت از
چین مؤثر باشد.

نتیجهگیری

جمهوری خلق چین در کمتر از دو دهه حضور پررنگ خود در آفریقا ،با اتخاذ سیاست
همکاریجویانه در چارچوب استراتژی برد-برد و همکاری جنوب-جنوب ،و با گسترش
دامنه تجارت ،سرمایهگذاری و ارائه کمکهای بدون شرط به آفریقا ،در رشد و توسعه
آفریقا نقش بسزایی داشتهاست .چین بهواسطه تجارت گسترده ،سرمایهگذاری و کمکهای
قابلتوجه در بخشهای زیرساختی ،کشاورزی ،آموزش ،حوزه بهداشت عمومی و پزشکی؛
بهویژه مبارزه با بیماریهای گرمسیری و ارائه بورسیهها و مبادالت فرهنگی ،تصویر نسبتاً
مطلوبی در آفریقا بهدست آوردهاست .از اینرو ،آنچه چین تنها در کمتر از  1/5دهه
بهدست آورده ،چشمگیر است .چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا و یکی از مهمترین
سرمایهگذاران و اعطاکنندگان کمک در این قاره است .استراتژی چین برای ایجاد شبکهای
از متحدان و یافتن دوست در آفریقا ،برای چین و برای دوستان آفریقایی چین مفید بوده
است .نشریه اکونومیست در مقاله «رشد چشمگیر آفریقا» مطرح کرد که در نخستین دهه
قرن جدید ،شش اقتصاد از ده اقتصاد دارای سریعترین رشد جهان در آفریقای زیرصحرا
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بودهاند) .(Economist,2011بدون شک ،چین بهطور قابلمالحظهای در رشد تولید ناخالص
داخلی آفریقا سهم داشتهاست.
ازاینرو ،بهنظر میرسد هسته اصلی قدرت نرم چین در آفریقا ،مبتنی بر روابط
اقتصادی گسترده چین با این کشورها باشد و تداوم توسعه اقتصادی چین میتواند بهعنوان
موتور محرکه بیجینگ برای جلبنظر و حمایت کشورهای آفریقایی عمل نماید .نگرش
مثبت کشورهای آفریقا یی به تجربه چین برحسب نرخ باالی رشد اقتصادی این کشور و
خارجکردن میلیونها نفر از فقر و ناکارایی اجماع واشنگتن ،سبب شدهاست تا برای چین
فرصتی فراهم گردد تا با بهرهگیری از این تصویر مطلوب ،از منابع و ابزارهای قدرت نرم
خود ،برای گسترش نفوذ در این منطقه بهرهبرداری نماید .این ابزارها که در رشد و توسعه
آفریقا نقش بسزایی ایفا کردهاست ،برای این کشورها طنینانداز امید به آینده روابط چین و
آفریقاست تا در پرتو آن بتوانند سودهای اقتصادی و سیاسی خود را بهحداکثر برسانند .این
بستر و شرایط مناسب ،جمهوری خلق چین را نیز به آینده توسعه قدرت نرم خود و
گسترش پیوندهای اقتصادی و سیاسی امیدوار میسازد.

افزون براین ،چین با بهرهبرداری از تمایل و رضایت کشورهای آفریقا از روابط با
بیجینگ ،کوشش کرده است تا از طریق منابع فرهنگی و سیاسی قدرت نرم خود بر دامنه
نفوذش در این منطقه بیفزاید .لذا این کشور از ابزارهایی چون :دیپلماسی عمومی ،گسترش
آموزههای کنفوسیوس و نوآوری ایدههایی چون« :جهان هماهنگ» و «همبستگی با
کشورهای درحالتوسعه» عالوه بر اقداماتی ،چون :گسترش مبادالت فرهنگی و آموزشی و
دیدارهای عالیرتبه رهبران بهره بردهاست .هرچند چین در توسعه قدرت نرم خود در این
منطقه با موانع و چالشهای گستردهای؛ از جمله انتقادات از مسائل حقوق بشری چین،
فقدان مسؤولیت اجتماعی شرکتها و عدم حفاظت از محیط زیست و مانند آن ،که
نگرانیهایی را در جامعه بینالمللی و آفریقا سبب شده ،روبهروست که میتواند موضوع
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مقاله مستقلی گردد؛ با وجود این ،جذابیّت گسترده اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی چین برای
کشورهای آفریقایی؛ بهویژه کشورهای اقتدارگرا و فاقد نظام دموکراتیک ،بهقدری است که
مانع ایجاد قدرت نرم چین در این منطقه نشدهاست و همین مسأله رهبران چین را امیدوار
میسازد تا با بهرهگیری از ابزارهای قدرت نرم و از سویی ،زمینه و بستر مناسب آفریقا به
توسعه قدرت نرم خود در این منطقه بپردازند.

پی نوشتها

 -1تلفّظ صحیح از پایتخت چین است که از سال  1979بهجای واژه استعماری
پکن ) (Pekingمورد استفاده دولت این کشور و جهان قرارگرفته است(شاهنده و
طاهایی.)15 :1383،
 -2اصل « »6-4-1ضمن تأکید بر «سیاست آفریقایی چین» بر حوزههای خاصتری در
همکاری چین -آفریقا تأکید دارد:
« »4چهار اصل را نشان میدهد :برخورد صمیمانه و برابر با یکدیگر ،تحکیم همبستگی و
اعتماد متقابل ،تعقیب مشترک توسعه فراگیر ،و گسترش نوآوری در همکاری عملی
دوجانبه »6« .به اهداف چین در گسترش پروژههای بزرگ در شش حوزه شامل صنعت،
امورمالی ،کاهش فقر ،حمایت زیست-محیطی ،مبادالت مردم با مردم؛ بعالوه صلح و امنیّت
مربوط میشود »1« .به فوکاک ) (FOCACبهعنوان یک سکوی مهم چندجانبه اشاره دارد
که همکاری چین –آفریقا از طریق آن تقویت شده است.
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Abstract:
The present article wants to study the soft power of China’s foreign policy towards
Africa. Therefore, China’s development of its soft power and its sources are studied
moving beyond Nye’s concept of soft power. One can come to the conclusion that
China’s political values and soft power sources can be seen in various fields like culture
)traditional Chinese culture, Confucianism); economy )the China’s model of
development, extensive commercial and economic relationship); and politics (win-win
policy and principle of equality and mutual benefit). Besides that, China’s aim in newly
expanded relations with African countries who are interested in China’s development
model, commercial relations and investment opportunities, access to their developing
markets and Chinese leaders idea of expanding relations with South countries, is to
avail itself the opportunity to spread its soft power and this paves the way for China’s
political and economic influence in Africa and play a responsible and constructive role
in international relations.
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