
 091     ؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجیمتحدهایالاتبرابر  چالش چین در

اعماال  هاا،طارفاهدا کننده کمک ا  آن برا  اعطا  پاداش به دوستان و جلر بی
تقزیات متحادین  خارجی کوزر گیرناده، تحکایم و ها  داخلی ونفزذ بر سیاست

مزرد تهدیاد و بارا  گوازدن با ارهاا  خاارجی جهات افازایش وجهاه کوازر 
)لارسازن و اساکیدمزر،  «کنناد.بردار  مایکمک در داخل و خارج بهره ۀاهداکنند
1525 :828  .) 

متأرر ا  نیا هاا  کوازر دریافات   مانهمالبته باید اذعان کرد که ارا ه کمک، 
هاا  نظران در سال، صاحرمنظزربدین .کوزر ارا ه کننده استها  کننده و انگیزه

اخیر الگز  تئزریک مطالعات قبلی را هدف نقد قرار داده و این رویکرد دو سازیه 
باین  ۀرابطا»بایاد تزجاه داشات کاه  حاالبا ایناند. را بیوتر مزرد تزجه قرار داده

)لارسازن و اساکیدمزر،  «ا  برابار نیساتگیرنده هرگاز رابطاهدهنده وکمککمک
و واقعیت ایان اسات کاه میاان نیا هاا  کوازر دریافات کنناده و (. 810: 1525
. (Harrigan & Wang, 2011) تعادلی وجزد ندارد لزوماًکمک ۀ ارا ه کنندها  انگیزه

خارجی، باه ایان ها  کمک ۀارا ه کنندا  منظر انگیزه کوزر  عمدتاًاین تحقی  نیز 
 باه هماین منظازر،تزجه نوان داده و  لمللابینپدیده مهم در حز ه اقتصاد سیاسی 
چین و برو  رقابت میاان آنهاا  ومتحده ایالاتتفاوت میان الگزها  کمک خارجی 

 .را تحلیل کرده است

 و چین آمریکاخارجی های کمک . روند پژوهشی2

میلیاارد  58رابات  نسابتاًدر سطح متحده ایالاتخارجی ها  گذشته، کمک ۀدر ده
رسامی تزساعه هاا  کماک. ارا اه شاده اسات و منطقه کوزر 800دلار به حدود 

(ODA )کاه در حاالی. بر سه منطقه تمرکز دارد: آسیا، اروپاا و آفریقاامتحده ایالات
 11افازایش  8000تاا  1900ا  ساال  آمریکاا ۀرسمی تزسعها  کلی کمک ۀبزدج

درصد  5000 تقریباًبرابر  داشته است، کمک به کوزرها  جنزب صحرا  آفریقا 
 ,Wang)میلیارد دلار رشد کرده است 1.0میلیزن دلار به  811یعنی ا   افزایش یافته؛

2016.) 
، درتعریاف گساترده آن، متحادهایالات، کماک خاارجی 8010در سال ماالی 

. کال بزدجاه فادرال بازده اساتدرصاد  1.8معادل میلیارد دلار و  99.91درسطح 


