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التوجه الصيني نحو دول أمريكا الالتينية
دراسة في الجغرافية السياسية

م.د.ماهر إسماعيل إبراهيم
ممخص البحث
اف الغرض مف البحث ينصب عمى عالقة الصيف بدكؿ أمريكا الالتينية
كتحميؿ أبعادىا الجيكبكلتيكية.
فيذه الدكؿ تعد مف األقاليـ ذات التنكع الطبيعي كالبشرم كالثركات المعدنية
المختمفة ،فضالن عف مكقعيا الجغرافي التي تطؿ مف خاللو عمى الممرات البحرية

كىذه الدكؿ تعد مف األقاليـ الكاعدة باإلنتاج النفطي ،األمر الذم حفز دكلة الصيف
عمى التكجو نحكىا لمحصكؿ عمى مصادر الطاقة كالحفاظ عمى كتيرة انتاجيا
المتصاعد ،مف خالؿ االستثمار في المشاريع النفطية كمنافسة الكاليات المتحدة،
ليككف ذلؾ أحد أىـ المحددات الجيكبكلتيكية لمسياسة الخارجية الصينية.

المقدمة -:
ال يختمؼ أم مف المتتبعيف لمشأف الصيني مف أنيا بدأت مرحمة التطمع الى
أماـ بعد النجاحات التي حققتيا في الميداف االقتصادم إذ بدأت مالمح رسـ
التكجيات العالمية لمصيف عف طريؽ عكامؿ النمك االقتصادم  ،ليذا سعت في
السير قدمان نحك منافسة القكل الكبرل األخرل بيدكء كبعقالنية التصرؼ السياسي في
األقاليـ الجيكبكلتيكية الميمة في العالـ  ،فدكؿ أمريكا الالتينية تعد مف المناطؽ

ذات التنكع الطبيعي كالبشرم كالثركات المعدنية كاألسكاؽ البكر  ،اصبحت منطقة
جذب كاىتماـ قكل دكلية كبيرة كانت الصيف ابرز ىذه القكل التي عممت في تكجييا
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نحك ىذه الدكؿ الى االفادة مف ثركاتيا الطبيعية كتعزيز مكانتيا الدكلية كالحفاظ عمى
مستكل نمكىا االقتصادم المرتفع  ،كالسير بخطى حثيثة نحك كسب مكانة متميزة ليا
في عالـ االقتصاد كالسياسة  ،إال اف مثؿ ىذا المسعى ال يمكف لو اف يتحقؽ مف
دكف تطميف احتياجات الداخؿ الصيني خاصة في مجاؿ الطاقة كبالذات النفط في
ظؿ ثنائية الزيادة السكانية كالنمك االقتصادم كما يرافقيا مف زيادة في استيالؾ
الطاقة  ،لذا دأب سياسيك الصيف عمى العمؿ عمى اعتماد استراتيجية متعددة
الجكانب تيدؼ الى تأميف احتياجات البالد مف النفط مف خالؿ التكجو نحك دكؿ
أمريكا الالتينية كتعزيز أمنيا في مجاؿ الطاقة  ،ألىميتو في تصاعد مكانتيا
الجيكبكلتيكية خالؿ العقكد القادمة مف ىذا القرف .
في ضكء ما تقدـ يحاكؿ البحث اإلجابة عف األسئمة اآلتية  :ما الدكافع
الحقيقية كراء التكجو الصيني نحك دكؿ أمريكا الالتينية ؟ كما اآلليات كاألدكات التي
اعتمدتيا الصيف في تكجييا نحك ىذه المجمكعة مف الدكؿ ؟ كلإلجابة عف ىذه
األسئمة يفترض البحث الى اف النمك االقتصادم في الصيف يتطمب تأميف إمدادات
الطاقة مف مناطؽ االنتاج المختمفة كبالتالي فأف التكجو الصيني نحك ىذه الدكؿ
سيؤدم الى تكفير كميات كبيرة مف مصادر الطاقة التي تمتمكيا لذا ىدؼ البحث الى
معرفة حجـ المخزكف األرضي مف النفط كمعرفة حجـ االنتاج فييا .
أوالً  :الموقع الجغرافي -:

تقع دكؿ أمريكا الالتينية في الطرؼ الجنكبي الغربي مف العالـ كالمحيط

األطمسي كتمثؿ كتمة اليابس األمريكي جنكب الكاليات المتحدة األمريكية حيث يفصؿ
بينيما نير ( ريك جراند ) كبقية الحدكد األمريكية

– المكسيكية مف ناحية كخميج

المكسيؾ كالبحر الكاريبي الذم يمثؿ حدكدىا الشمالية مف ناحية أخرل  ،في حيف
تمثؿ المياه المشتركة لممحيطيف األطمسي كاليادم المذيف يفصالنيا عف القارة القطبية
الجنكبية ( انتاركتيكا ) حدكدىا الجنكبية  ،كىي بذلؾ تضـ كؿ

مف دكؿ أمريكا

الكسطى كدكؿ البحر الكاريبي فضالن عف دكؿ قارة أمريكا الجنكبية
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الدكؿ فمكيان بيف دائرتي عرض (

مجل ددالل /
25ق شماالن ) الى

( 56ق جنكبان ) كبيف

خطي طكؿ ( 35ق غربان ) شرؽ القارة ك( 85ق غربان ) غرب القارة ( خارطة . ) 1
كتطؿ عمى اكبر المسطحات المائية في العالـ ىما المحيط األطمسي في

الشرؽ كذراعيو الكبيريف المتمثميف في البحر الكاريبي كخميج المكسيؾ مف ناحية
كالمحيط اليادم في الغرب مف ناحية أخرل .
ككاف لتأثير شكؿ القارة كتكزيع مظاىر السطح فييا أثره في التكزيع المكاني
لخصائص المناخ  ،إذ كضعيا المكقع الفمكي ضمف نطاؽ األقاليـ المدارية كشبو
المدارية حيث تشغؿ ىذه األقاليـ اكثر مف

 %75مف مساحة دكؿ أمريكا الالتينية

التي تبمغ (  ) 21 ,523 ,288مميكف كـ

 ،في حيف يصؿ عدد السكاف الى (

)2( 2

 ) 534 ,295 ,724مميكف نسمة حسب إحصاءات ، 2008
.

( جدول ) 1مؤشرات المساحة والسكان لدول أمريكا الالتينية
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الدولة

المساحة كم

المكسيؾ

1 ,167 ,183

نسمة
104 ,907 ,993

غكاتيماال

0 ,108 ,430

13 ,300 ,000

الب ارزيؿ

سمفادكر

0 ,20 ,720 ,000

6 ,400 ,000

فنزكيال

0 ,912 ,050

ىندكراس

0 ,111 ,890

6 ,600 ,000

شيمي

0 ,784 ,800

15 ,980 ,912

نيكارغكا

0 ,120 ,254

5 ,200 ,000

ككلكمبيا

1 ,838 ,700

41 ,090 ,000

ككستريكا

0 ,50 ,660

3 ,800 ,000

االككادكر

0 ,276 ,840

13 ,500 ,000

بنما

0 ,75 ,990

2 ,900 ,000

بيرك

1 ,280 ,000

28 ,000 ,000

بكرتكريكك

0 ,8 ,959

4 ,000 ,000

االكرغكام

0 ,137 ,620

3 ,400 ,000

الدكمنيكاف

0 ,48 ,380

0 ,800 ,700

البارغكام

0 ,397 ,300

5 ,900 ,000

ىاييتي

0 ,27 ,560

7 ,600 ,000

بكليفيا

1 ,098 ,580

8 ,500 ,000

جامايكا

0 ,10 ,131

0 ,200 ,700

سكريناـ

0 ,161 ,470

0 ,439 ,494

ككبا

0 ,114 ,524

11 ,200 ,000

غيانا الفرنسية

0 ,196 ,850

0 ,698 ,209

بربادكس

0 ,431 ,000

0 ,276 ,607

ترينيداد تكباغك

0 ,005 ,128

1 ,200 ,000

2

السكان مميون
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الدولة

المساحة كم

األرجنتيف

2 ,027 ,024

نسمة
37 ,800 ,000

8 ,511 ,965

184 ,101 ,109
24 ,300 ,000

2

السكان مميون

المصدر -:
 -1األمـ المتحدة  ،تقرير التنمية البشرية  ، 2010 – 2009 ،صفحات متعددة .
2- World studies , Latin America , Geography . History . calture
, press Hall , New york , 2010 , p. 187 .
اف المكقع الجغرافي الميـ لدكؿ أمريكا الالتينية كاالمتداد الكبير ليا كسعة
حجـ األسكاؽ فييا جعميا مجاالن لمتنافس بيف القكل االقتصادية الكبرل خاصة الصيف
التي تسعى لمحصكؿ عمى امدادات الطاقة كبناء شراكات اقتصاية بعيدة المدل

كتطكير المشاريع االستثمارية فيذه الدكؿ غنية بالثركات المعدنية كالسيما مصادر
الطاقة .
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ثانياً  :مصادر الطاقة -:

النفط مف مصادر الطاقة الستراتيجية التي تؤدم دك انر ميمان في االستيالؾ

العالمي  ،كتشير الدراسات كاألبحاث الميتمة بشؤكف الطاقة بأف دكؿ أمريكا الالتينية ىي

الكافد القادـ بقكة في عالـ الطاقة  ،كقد جاء ذلؾ بعد االىتماـ الكبير مف قبؿ الدكؿ الكبرل

بيذه المجمكعة مف الدكؿ التي عممت عمى تكفير التقنيات الالزمة في عمميات الحفر
كالتنقيب عف النفط  ،كتراجع انتاج النفط في الكثير مف المناطؽ المنتجة بسبب عدـ

االستقرار السياسي كالسيما منطقة ( الخميج العربي ) ،كؿ ىذه شكمت بمجمكعيا عكامؿ

قكية لتشجيع االستثمار في النفط الالتيني  ،كتشير ىذه الدراسات الى حجـ االحتياطات

المؤكدة في دكؿ أمريكا الالتينية قد ازدادت مف  %9الى  %18بعد االكتشافات النفطية
الضخمة خاصة في فنزكيال كالب ارزيؿ  ،كترل ىذه الدراسات اف فنزكيال ستصبح الدكلة

النفطية الميمة في العالـ بعد العثكر عمى كميات إضافية مف المخزكف النفطي فييا  ،اذ

ارتفع حجـ ىذا المخزكف مف  99مميار برميؿ الى  211مميار برميؿ

( جدول ) 2

()3

( جدكؿ . ) 2

حجم االحتياط واالنتاج النفطي لدول امريكا الالتينية
االحتياط مميار برميل
211

االنتاج مميون برميل
3 ,3

الدولة
المكسيؾ

47 ,8

3 ,5

الب ارزيؿ

50 ,5

1 ,8

ككلكمبيا

37 ,6

0 ,9

االككادكر

32 ,8

1 ,1

بكليفيا

30 ,9

0 ,8

بيرك

31 ,1

0 ,9

االرجنتيف

28 ,2

1 ,2

شيمي

26 ,3

0 ,6

فنزكيال

المصدر :
U. S. Departement of Energy International Energy outlook , 2009 , p. 4 .
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كمف المتكقع اف يزداد حجـ االحتياطات النفطية في دكؿ أمريكا الالتينية ،
بعد التأكد مف كجكد حزاـ نفطي قرب السكاحؿ الفنزكيمية يحتكم عمى مخزكف مف
النفط يبمغ (  513مميار برميؿ )

()4

فضالن عف كجكد مناطؽ أخرل في البحر

الكاريبي تحتكم عمى كميات كبيرة مف االحتياطات النفطية  ،مما ينعكس عمى

األىمية المستقبمية لالنتاج النفطي فييا  ،األمر الذم شجع دكلة مثؿ الصيف عمى
التكجو نحك ىذه المجمكعة مف الدكؿ مف أجؿ االستثمار كاالفادة كمنافسة دكؿ أخرل
مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية في الحصكؿ عمى امدادات النفط منيا .
أما بالنسبة لممعادف فأنيا تمثؿ أىمية كبيرة في اقتصاديات دكؿ أمريكا
الالتينية بعد اف أصبحت مف أىـ المكارد نمكان بعد االنتاج النفطي بسبب تطكر

المعرفة كالتقنية الحديثة ككذلؾ رغبة الدكؿ في تكسيع انتاج المعادف كالحصكؿ عمى
الفكائد المادية لتمكيؿ تنميتيا االقتصادية كاالجتماعية  ،كتمتمؾ ىذه الدكؿ عمى
كميات كبيرة مف خامات الكثير مف المعادف الستراتيجية كالضركرية التي تدخؿ في

الصناعات المختمفة مثؿ ( الحديد  ،النحاس  ،الفضة  ،كالذىب ) ،
).

( جدول ) 3
489

( جدكؿ 3

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011
مؤشرات انتاج المعادن في دول أمريكا الالتينية
المعدن

أهم الدول المنتجة

الحصة من االنتاج االحتياط
العالمي %
22

مميون طن
83

النحاس

45

76

شيمي

البككسايت

50

26

سكريناـ  ،جمايكا  ،الب ارزيؿ

الفضة

25

3

بكليفيا  ،بيرك

الذىب

1

0 ,8

ككلكمبيا  ،الب ارزيؿ

المنغنيز

2

28

الب ارزيؿ  ،شيمي

التكنكستكف

71

92

بكليفيا  ،االرجنتيف  ،الب ارزيؿ

القصدير

30

101

بكليفيا

الحديد

الب ارزيؿ  ،فنزكيال  ،شيمي كبيرك

المصدر -:
Un , statistical yearbook annuaine 2007 , Nation unies , 2008 ,
p.p 12 – 28

اف المكارد الطبيعية سكاء كانت معادف اك مصادر لمطاقة تؤدم دك انر كبي انر في

الصراعات السياسية مف اجؿ االستحكاذ كالسيطرة عمى المكارد التي ال غنى عنيا في
عالـ اليكـ  ،فالصيف التي تسعى الى اثبات ذاتيا يعتمد عمى مدل نجاحيا في تمبية
احتياجاتيا المتزايدة مف الطاقة اماـ تراجع قدراتيا االنتاجية كتكاضع حجـ احتياطاتيا
التي تصؿ الى (  16مميار برميؿ )

()5

 ،البد ليا مف االعتماد بشكؿ كبير عمى

االستيراد لسد ىذا النقص كاالستمرار في عجمة االنتاج  ،كىك ما يعني بقاء الحاجة
الى الطاقة ليعمؿ بشكؿ مؤثر في تكجيو السمكؾ السياسي لمصيف مف خالؿ
االنطالؽ نحك فضاءات جيكبكلتيكية ميمة في العالـ كالمنافسة االقتصادية مع
الغرب .
ثالثاً  :الدوافع الجيوبولتيكية لمتوجه الصيني نحو دول أمريكا الالتينية -:
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 -1االستثمار في المشاريع النفطية -:

انطمقت الصيف ضمف استراتيجية الطاقة فييا نحك االستثمار في حقكؿ النفط
التابعة لدكؿ أمريكا الالتينية  ،مف خالؿ االعتماد كبشكؿ كبير عمى دكر الشركات
النفطية التي تساىـ في ممكيتيا  ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ الدكر الذم تمارسو ىذه
الشركات في أعماؿ الحفر كالتنقيب كاالنتاج كالتسكيؽ لممنتجات النفطية في الدكؿ
المعركفة باالنتاج .
تـ خالؿ ثمانينات القرف الماضي العمؿ مف قبؿ الحككمة الصينية عمى إنشاء
ثالث شركات نفطية عمالقة كىي كالن مف شركة النفط البحرية الكطنية التي أسست
في العاـ  1982كتسيطر عمى معظـ األعماؿ النفطية البحرية  ،كالثانية ىي الشركة
البترككيميائية الكطنية التي أسست في العاـ

 1983ككانت مسؤكلة عف اعماؿ

التصفية كالتسكيؽ  ،أما الشركة الثالثة فكانت شركة البتركؿ الكطنية كالتي كلدت مف
رحـ ك ازرة الصناعة النفطية في العاـ  1988ككانت مسؤكلة عف عمميات االستخراج
كاالنتاج في المناطؽ القريبة كالبعيدة عف الشكاطئ

()6

كال زالت ىذه الشركات حتى

الكقت الحاضر تعد حجر الزاكية في النشاط الذم تمارسو الصيف في مجاؿ الطاقة
في معظـ األقاليـ الجغرافية المنتجة لمنفط في العالـ  ،ففي دكؿ أمريكا الالتينية التي
تعد مرك انز جغرافيان ميمان لدكر الشركات النفطية الصينية  ،خاصةن كاف ىناؾ نكعا مف
التعاطؼ الشعبي كالسياسي مع التكجو الصيني لمكقكؼ بكجو الييمنة األمريكية التي

ألحقت الضرر بيذه الدكؿ التي تعدىا الكاليات المتحدة األمريكية مجرد مجاالن حيكيان

ليا

()7

.

فقد تمكنت في العاـ

 2003مف شراء المنتجات النفطية لكاحد مف الحقكؿ

النفطية في بيرك بقيمة (  25مميكف دكالر )  ،كما تمكنت شركة البتركؿ الكطنية
الصينية في اب  ، 2003مف الحصكؿ عمى حؽ التنقيب عف النفط في االككادكر،
إضافة الى حصكؿ شركة صينية اخرل عمى حصة تصؿ الى

 %14مف حصص

احد الحقكؿ النفطية ىناؾ مقابؿ  100مميكف دكالر عممان اف ىذا الحقؿ يعطي ىذه
491

العدد الثالث والخمسون
2011
الشركة (  8000برميؿ نفط يكميان )
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ككدليؿ عمى تزايد حجـ االىتماـ الصيني بمكارد الطاقة في دكؿ أمريكا

الالتينية  ،نشير الى الزيارة التي قاـ بيا الرئيس الصيني ( ىكجنتاك ) الى عدد مف
دكؿ القارة  ( ،بتاريخ تشريف الثاني  ) 2004كالتي زادت مف حجـ التكينات الخاصة
بزيادة حجـ االستثمارات النفطية الصينية في تمؾ الدكؿ خالؿ السنكات القادمة ،
فخالؿ حديثو اماـ البرلماف الب ارزيمي قاؿ الرئيس الصيني " اف الصيف سكؼ تعمؿ
عمى استثمار  100مميار دكالر في أمريكا الالتينية خالؿ السنكات العشر القادمة ،
ففي األرجنتيف كحدىا سكؼ تستثمر الصيف قرابة  20مميكف دكالر في العقد القادـ "

()9

 ،فضالن عف اعالف الصيف التفاقية نفطية مع الب ارزيؿ في ذلؾ الحيف بقيمة

10

مميار دكالر كأصبح ترتيبيا الثاني مف بيف العمالء  ،كتكفر ىذه االتفاقية لمصيف
االستثمار في مجاؿ استخراج الغاز كاإلسياـ في تمكيؿ البنى التحتية ( أنابيب نقؿ
النفط كالغاز ) .
أما بالنسبة لفنزكيال فيي تعد حجر الزاكية في دبمكماسية الطاقة الصينية ،
فيي تمثؿ مكردان ميمان لمنفط الصيني التي تحتؿ المركز الخامس مف بيف الدكؿ التي

تصدر ليا النفط بعد كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف كدكؿ أخرل ( جدكؿ

.)4
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( جدول ) 4
موقع الصين في صادرات دول أمريكا الالتينية النفطية
الحصة %
4 ,2

الدولة
األرجنتيف

ترتيب الصين بين العمالء
الخامس

الب ارزيؿ

5 ,7

الثاني

تشيمي

7 ,8

الثالث

المكسيؾ

0 ,5

السادس

البيرك

10

الثاني

فنزكيال

1 ,9

الخامس

المصدر -:

فرانسك اال فارغ  ،االستراتيجيات الصينية في أمريكا الالتينية  ،ترجمة محمد ياسر

منصكر  ،مجمة الثقافة العالمية  ،السنة  ، 26العدد  ، 2008 ، 151ص. 99
 350مميكف

كفي اطار تعزيز تمؾ التكجيات عممت الصيف عمى استثمار

دكالر في تنمية  15حقالن نفطيان يمكنيا مف انتاج مميار برميؿ مف النفط سنكيان عممان

اف فنزكيال ضمنت في العاـ  2004لمصيف  %0 ,5مف كارداتيا النفطية مف خالؿ

تزكيدىا بػ  12000برميؿ مف النفط يكميان كمف المؤمؿ اف تزداد ىذه الكمية بنسبة 6
أضعاؼ لتصؿ الى

الصيف االجمالية

()10

 72000برميؿ  /يكميان كىك ما يعادؿ

 %1 ,8مف كاردات

.

أما ما يتعمؽ بصناعة المناجـ  ،فدكؿ أمريكا الالتينية تشكؿ خزانان حقيقيان

لممكاد األكلية شجع عمى ضركرة االستثمار في ىذا القطاع الميـ  ،فيذه الدكؿ تمتمؾ
 %25مف االنتاج العالمي لمفضة  ،ك  %30مف انتاج القصدير ك%45

مف انتاج

النحاس  ،اذ تغطي شيمي كحدىا  %40مف حاجات الصيف مف ىذا المعدف كىي
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 ،اذ قامت الشركات الصينية باستثمار  15مميار
( باكستيؿ ) النتاج

دكالر  ،مف اجؿ التنقيب عف ىذه المعادف  ،منيا شركة

الفكالذ كشركة ( سينكبؾ ) حيث تـ االتفاؽ عمى مضاعفة حجـ الصادرات المعدنية
الى الصيف .
اف زيادة حجـ االستثمارات النفطية كالمعدنية يعزز حجـ األىمية
الجيكبكلتيكية التي تحظى بيا المصالح النفطية لمصيف في دكؿ أمريكا الالتينية
بيدؼ تمبية طمكحيا في االستمرار في عممية نمكىا االقتصادم كتحكليا الى قكة
عظمة في العقكد القادمة مف ىذا القرف  ،األمر الذم شكؿ تيديدان كازعاج لبعض

الدكؿ األخرل كبالذات الكاليات المتحدة األمريكية التي رأت اف التكجو الصيني ىك

شكؿ مف أشكاؿ المنافسة لممكانة األمريكية فييا خاصةن كاف دكؿ أمريكا الالتينية تعد

في عرؼ الجغرافية السياسية مجاالن حيكيان تقميديان ليا

()12

.

 -2منافسة الواليات المتحدة األمريكية -:

ترل كاشنطف اف التكجو الصيني نحك دكؿ أمريكا الالتينية يعد تيديدان ليا مف

الجكانب الدبمكماسية كاالقتصادية كاألمنية  ،كتعد ىذه أحد أىـ المرتكزات أك اآلليات
التي تستخدميا بكيف في تكجياتيا نحك األقاليـ الحيكية في العالـ  ،فتأثيرىا في
الجانب الدبمكماسي يتمثؿ في عمميات الدعـ كتعزيز العالقات بالدكؿ التي تكف
العداء لمكاليات المتحدة األمريكية  ،ففي ( كانكف األكؿ عاـ  ) 2004كخالؿ زيارة "
ىكغك شافيز " الرئيس الفنزكيمي الى الصيف أعمنت بكيف دعميا القكم لمحركة مف
أجؿ الجميكرية الخامسة الخاصة بالرئيس شافيز المعركؼ بعدائو الشديد لكاشنطف ،
كما قامت بتعزيز عالقاتيا مع الكثير مف الحركات الثكرية التحررية مثؿ " الحركة
نحك االشتراكية " في بكليفيا  ،كفي نيكاراغكا قدمت الدعـ الكامؿ ( لمجبية
الساندينية ) لمتحرر الكطني عاـ 2004

()13

 ،فضالن عف تقديـ كؿ أنكاع الدعـ لكؿ

الحركات الرافضة لمكجكد األمريكي  .اف الذم ساعد عمى زيادة نشاط الدبمكماسية

الصينية ىك اف ادارة جكرج بكش اثناء كاليتو األكلى لـ يبد سكل اىتماـ محدكد بدكؿ
أمريكا الالتينية األمر الذم أدل الى تأسيس تحالفان قكيان بقيادة فنزكيال يدعى " بترك
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كاريب " يتككف مف (  13دكلة ) في منطقة البحر الكاريبي كأمريكا الكسطى كينص
ىذا التحالؼ الى تصدير النفط الى بكيف بأسعار تفضيمية بيدؼ تقميص نفكذ الكاليات
المتحدة كتأثيرىا في اقتصاديات دكؿ القارة (. )14

أما مف الناحية االقتصادية فأف التكجو الصيني يحظى بتشجيع مف حككمات دكؿ

أمريكا الالتينية الحريصة عمى تقميص النفكذ التجارم كالمالي لمكاليات المتحدة  ،إذ سعت
الصيف الى اثبات دكرىا كقكة اقتصادية مؤثرة كمنافسة ألىـ كاكبر القكل في عالـ اليكـ مف

خالؿ العمؿ عمى تنمية كتطكير أسكاؽ ىذه الدكؿ الستيعاب الصادرات الصينية كارتفاع

اقياـ المبادالت التجارية بينيما .

( جدول ) 5

المبادالت التجارية بين الصين ودول أمريكا الالتينية ( مميار دوالر )
السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

الواردات
1 ,1
1 ,3
1 ,1
1 ,4
1 ,5
1 ,5
0 ,8
2 ,2
2 ,5
2 ,9

الصادرات
1 ,9
1 ,9
2 ,2
2 ,6
2 ,6
2 ,1
1 ,8
2 ,1
2 ,7
2 ,8

المصدر -:
United Nation , world Economie and Social Survey , Financing For
develop men , New yourk , 2010 , p. 55 .

أف ارتفاع أقياـ المبادالت التجارية بيف الصيف كدكؿ أمريكا الالتينية يعني
استمرار تدفؽ مكارد الثركات الطبيعية كخاصة الطاقة مف دكؿ المنطقة إلى أسكاقيا
كتكفير حاجتيا المتزايدة مف مصادر الطاقة لممحافظة عمى مستكل نمكىا االقتصادم
األعمى في العالـ .
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أما مف الناحية األمنية فقد قامت الصيف بنشر (

 ) 1125رجؿ شرطة

في
(

ىاييتي في عاـ  2004في إطار ميمة أمنية تابعة لألمـ المتحدة تدعى
مينكستاه )  ،كما سمحت ككبا لمصيف باستخداـ البنى التحتية لالتصاالت عف بعد
في قاعدة " تكرنس " في ىافانا التي تحكم معدات عمى مستكل ٍ
عاؿ مف التعقيد

كالتقدـ

()15

.

كما قامت بنشر (

 1800جندم ) في المنطقة الستراتيجية التي تقع بيف دكؿ

األرجنتيف كالب ارزيؿ كالبارغكام كالمسماة بالحدكد الثالثية أيضان في إطار ميمة تابعة
لمنظمة األمـ المتحدة لمحد مف عمميات التيريب كتجارة المخدرات .

كفي إطار تعزيز قكة التكجو الصيني نحك دكؿ أمريكا الالتينية كلكسب المزيد
مف القكة كالتأثير في العالقات الدكلية كفي ضكء األىمية الستراتيجية لممحيطيف
( ىتشيسكف

اليادم كاألطمسي  ،كمفت الشركات الصينية كالمتمثمة بشركة

كامبكا ليمتد –  ) HWLلتفريغ البضائع المرفئية كاإلدارة المرفئية كمقرىا ىكنؾ ككنؾ
 ،كشركة ( ىتشيسكف بكرت ىكلدنغ –  ) HPHكشركة

( تشيركف ) كىي احد

اىـ مجمكعات النقؿ كالتفريغ في العالـ  ،كمفت ىذه الشركات منذ عاـ  1996بإدارة
أغمب مكانئ دكؿ أمريكا الالتينية كما ىك الحاؿ في مكانئ ( فيراكركز كمانزانيمك )
في المكسيؾ  ،كمكانئ ( كريستكباؿ كبالبكا في بنما ) كلمدة  25سنة باإلضافة الى
مكانئ عديدة في دكؿ ( ككستريكا  ،غكاتيماال  ،ىندكراس  ،نيكاراغكا كالبارغكام ) ،
كدكؿ أخرل في البحر الكاريبي ( الدكمينكاف كىاييتي )

()16

 .األمر الذم أثار

حفيظة جمسات استماع الككنغرس األمريكي كأزعج اإلدارة األمريكية بأف التكجو
الصيني بات يشكؿ الخطر األكبر عمى مصالح الكاليات المتحدة ضمف نطاؽ
مجاليا الػحيكم كقػد
عبرت ك ازرة الخارجية األمريكية مرات عديدة عف مخاكفيا مف قياـ الشركات الصينية
بإدارة تمؾ المكانئ .
اف التكجو الصيني المتنامي في دكؿ أمريكا الالتينية زاد مف قمؽ كاشنطف
فيذه الدكؿ تتمتع بأىمية خاصة بالنسبة لمكاليات المتحدة لما تمتاز بو مف خصائص
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جيكبكلتيكية  ،فالمكقع الجغرافي الستراتيجي الذم يشرؼ عمى المحيطيف اليادم
كاألطمسي ككذلؾ كجكد قناة بنما ذات األىمية العسكرية كالتجارية لمكاليات المتحدة ،
فضالن عف قرب المساحة كسعة األسكاؽ كقدرتيا عمى استيعاب حجـ االستثمارات
األمريكية  ،كما أنيا تمثؿ المخزكف الكبير لمكاردات الرخيصة مف المكاد األكلية

كالمنتجات المعدنية كفي الكقت نفسو تشكؿ طكقان أمنيان ليا  ،األمر الذم جعؿ مف
الحككمة األمريكية أف ترل بأف التكجو الصيني يمثؿ اخطر تحدم كمنافس قكم

لممصالح األمريكية مف خالؿ كجكد حجـ االستثمارات الصينية كالكجكد األمني في
المنطقة الذم يشكؿ تيديدان مبطنان الى الركيزة القكية لسياسة الكاليات المتحدة في

نصؼ الكرة الغربي

()17

.

اف الصيف ماضية في تحقيؽ طمكحاتيا فالحفاظ عمى نمكىا االقتصادم
اصبح احد أىـ المحددات الجيكبكلتيكية في سياستيا الخارجية  ،كليذا فأف التكجو
الصيني نحك ىذه الدكؿ أصبح مصمحة ستراتيجية عميا لدل صانع القرار الصيني
بعد اف أصبحت ىذه الدكؿ مصد انر ميمان لممكاد األكلية كالغذائية كالكصكؿ الى

األسكاؽ الكبيرة كاالفادة مف ثركات ىذه المنطقة كاالستثمار الكبير في مجاؿ البنى
التحتية الالتينية  ،كاف المباحثات التي بدأتيا بكيف مع تمؾ الدكؿ منذ عاـ

1999

ييدؼ الى ايجاد منطقة تجارة حرة قد تحقؽ اليكـ فعميان  ،مستغمةن حالة العداء

المتنامي في ىذه الدكؿ تجاه الكاليات المتحدة كتدني مستكل العالقات بينيما الى

ادنى مستكل مما حدا بدكؿ أمريكا الالتينية اف تنظر الى الصيف عمى انيا بديؿ
اقتصادم كسياسي لمكاليات المتحدة كشريؾ ميـ لمتجارة كاالستثمار
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الـخاتمـة
اف دكؿ أمريكا الالتينية كما تمتمكو مف مكقع جغرافي ميـ كأسكاؽ كثركات
طبيعية تعد أحد أىـ أىداؼ التكجو الصيني ليا  ،فاألىمية االقتصادية ليذه الدكؿ
جعمتيا مف األقاليـ ذات التنافس الكبير حيث تكاصؿ الصيف بإصرار بحثيا عف
الطاقة لسد النقص الحاصؿ في امدادات النفط خاصة كاف تمؾ الرغبة تقترف مع
عامميف ميميف كمؤثريف في زيادة الطمب عمى الطاقة فييا كىما كؿ مف النمك
السكاني كالنمك االقتصادم المتسارع فييا .
اف التكجو الصيني نحك دكؿ أمريكا الالتينية قد جاء مف أجؿ سعييا الى
اثبات كجكدىا قكة مؤثرة كمنافسة لقكل دكلية أخرل  ،كمف أجؿ اف ال تنفرد ىذه
القكل كالممثمة بالكاليات المتحدة األمريكية بمناطؽ االنتاج النفطي كحرماف الصيف
مف تحقيؽ طمكحاتيا في البركز قكة اقتصادية تعيد المجتمع الدكلي الى حالة تعدد
القطبية  ،لذلؾ كمف أجؿ تطميف مخاكؼ صناع القرار فييا مف إمكانية تعرض
البالد الى ىزة عنيفة ذات ابعاد اقتصادية  ،اجتماعية كسياسية  ،فقد عمد الصينيكف
الى كضع ستراتيجيتيـ الخاصة بالطاقة كالتي تقكـ عمى عدة محاكر ركزت فييا عمى
اعتماد كؿ السبؿ المتاحة أماميا مف أجؿ إيجاد مكاطئ قدـ ليا في مناطؽ انتاج
النفط مف جية كالعمؿ عمى ضماف تكفير الحد األدنى مف احتياجاتيا النفطية مف
تمؾ المناطؽ مف جية أخرل  ،كلتعزيز مكانتيا الدكلية ككزنيا الجيكبكلتيكي قامت
بإنشاء قكة بحرية تتألؼ مف أربع مجمكعات مف حامالت الطائرات مع تكابعيا بيدؼ
ضماف أمف االمدادات النفطية

()19

 ،كىك ما يييء المنطقة الى اف تككف كاحدة مف

اىـ مالمح المشيد التنافسي في السيطرة عمى البحار كالمحيطات المفتكحة  ،مف
أجؿ تأميف خطكط المالحة البحرية لمكاردىا النفطية القادـ أغمبيا مف مناطؽ بعيدة
عبر البحار كالمحيطات الدكلية .
498

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011

كما كاف لقرار الحككمة الصينية السماح لمشركات النفطية فييا كبالذات شركة
البتركؿ الكطنية باالستثمار مف الق اررات الحكيمة التي ساىمت بكضع الصيف عمى
خارطة االستثمارات النفطية في العالـ الى الحد الذم أصبحت معو ىذه الشركات
أذرع يمدىا التنيف الصيني في العديد مف الدكؿ مؤكدان كجكده فييا بقكة بيدؼ
مساعدتيا في الحد مف الضغكط األمريكية الكبيرة عمييا .

اف التكجو الصيني يمثؿ المميـ االقتصادم لكثير مف دكؿ أمريكا الالتينية
فيي تطرح أنمكذجان ليذه الدكؿ استطاعت عف طريقة اف تصبح قكة اقتصادية عالمية

مؤثرة  ،كما انيا تعد مف الدكؿ المكثكؽ بيا في الػمحافؿ الػدكلية  ،عف طريؽ

مشاركتيا في عمميات حفظ السالـ كتطكير المشاريع التنمكية مف طرؽ كجسكر
كمشاريع المياه في ىذه الدكؿ فضالن عف التبادؿ التجارم كصكالن الى تحقيؽ الرفاىية
لممستيمؾ عف طريؽ كجكد سمع صينية رخيصة الثمف .
Abstract
(The Chinese Orientation toward the Countries
)of Latin America
Dr. Mahir Ismael Ibrahim
The purpose of this research lies in China's relationship
with the countries of Latin America and in the analysis of its
geopolitical dimensions.
These countries are considered as regions with natural and
human diversity and various mineral wealth as well as their
geographic situations supervising on sea passages. They are also
regarded as regions with a promising oil production which
motivated China to direct toward them so as to get the energy
sources and preserve its increasing production level through
investing in the oil projects and competing the United States, for
that to be one of the most important geopolitical determinants of
the Chinese foreign policy.
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