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

حکمرانای باه شاکلی ۀ  دایی، روند اصلاحات در حاز  دایی و سیاستحساسیت
دهناده لمللای کمکابینشروطی که تزسا نهادها  حال این با. همزارتر پیش برود

باارا  پیواابرد اصاالاحات در کواازرها  دریافاات کننااده ارا ااه شااده، انتقادهااا  
بسیار  ا  ناظران این شروت را غیراخلااقی، در . همراه داشته است را بها  گسترده

موخصی تزصایف  ننده در شرایا قالر یک قبا برا  همه، ناکارآمد و حتی آسیر
 (.  1521)نک. استیگلیتز،اند کرده

و متحاده ایالات  کمااک باه تزساعه ا ساز  در دهۀ گذشته سیاسات هااا
درحااال تزسااعه مفیااد واقااع نگردیااد و چنااد   اتحادیۀ اروپاا در کواازرها

درحاال تزساعه، مبتکار   پیونهاد کلان در  مینۀ تزسعه که غرب در انزاع کوزرها
 همین کافی بزد تا جذابیت ایان مادل باه چاالش. درآمد رآماد ا آبآنها بزد ناکا

 نظارایان کوازرها جذاب گردد، الگزیی کاه باه  بارا کویده شزد و اجمااع پکن
اقتادارگرا نیااز هسااتند،  عمادتاًدرحال تزسعه کاه   کوزرها  رسد با نیا هامی

 (.  11: 1599 عسگرخانی، )الزند و است ترمرتبا
عنزان باهباا رویکارد  مثبات و  عمزمااًچاین را ها  یی کمکرهبران آفریقا

 «جنازب _ واقعای جنازبهاا  رهیافتی جدید باه تزساعه و تقزیات همکاار »
حتی این ایاده مطارح شاده اسات کاه چاین . (Samy, 2010: 75) اندبرداشت کرده

 Adisuet et) اسات ایاد ال کوازرها و اقتصاادها  آفریقاایی ۀالگزیی برا  تزسع

al,2010: 7) .ی نزین ا  تزسعه است که تأریر تجرباۀ چااین باار یاجماع پکن الگاز
 لاتااین را تزصایف آمریکاا درحااال تزسااعه در آفریقااا، آساایا و   کوازرها

تزساعۀ   الگاز  بارا  رامز پیش بینی کرد که اجماع پکن جایگزین برتر. کندمی
کند که باه چاین می را تزصیف  اتزسعه  اجماع پکن الگز. یی خزاهد شدآمریکا

در   بادون دگرگازنی بنیااد  رشااد اقتصااد  امکان داده است باه ساطح بااالا
: 199)الزناد و عساگرخانی،  حزبی حازب کمزنیسات دسات یاباادحکزمت تک

11). 
شمار  ا  منتقدان بر این باورند که اجمااع پکان فاقاد بنیادهاا  حال ایندر 

و رباات   باه تزساعۀ اقتصااد «پراگماتیاک»رد  اخلاقی است و در اساس رویکا


