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يُعدُّ االستثمار يف رؤوس األموال خارج احلدود أحد أهم السمات التجارية لدول اخلليج، 
إذ تعمل بعض الدول اخلليجية )السعودية، واإلمارات، وقطر، وسلطنة ُعمان( -منذ مدة ليست 
ابلقصرية- على تعظيم عائداهتا يف األسواق اخلارجية الناشئة، اترًة عرب ما خيص االستثمارات يف 
جماالت )الغاز، والطاقة، واالستخراجات، والتنقيب(، وأخرى عرب الشركات العقارية وشركات النقل 
اقتصادايت هذه  تعود ابلنفع على  اليت  الصناعية، وغريها من االستثمارات  البحري واملؤسسات 
البلدان، وتعمل البلدان اخلليجية يف بعض األحيان على إدارة املشاريع خارج حدودها بتوقيع عقود 
استثمارية مع تلك البلدان عرب إدارة املشروع وتشغيله، وتطوير البىن التحتية له، وتدريب مالكاته 
مقابل نسب أرابح متفق عليها ضمن تلك العقود أو االتفاقيات االقتصادية بينهما، ويعد هذا 

تعزيزاً لدول اخلليج لنفوذها االقتصادي واألمين   والدبلوماسي املتزايد يف أفريقيا.

وبعد االستقرار الذي شهدته منطقة اخلليج العريب من الناحية السياسية يف السنوات العشر 
األخرية، أخذت بعض الدول اخلليجية تتوجه حنو القارة السمراء إلقامة مشاريع اقتصادية أو إدارهتا 
حبيث تسعى من طريقها إىل رسم سياسة خارجية اقتصادية جديدة هلا من جهة، ورسم سياسة 
خارجية ودبلوماسية اقتصادية من جهة أخرى، فضاًل عن العمل بنحٍو مشرتك مع الدول املستفيدة 
من ذلك االستثمار خللق بيئة تؤمن العديد من فرص العمل وخلق سوق اقتصادية بعيدة عن النفط 
البيئة االقتصادية واستثمار فائض أرابحها يف مشاريع تنموية وحيوية،  لتعظيم اإليرادات، وتنويع 

فضاًل عن استمرار النفوذ اخلليجي وتعزيزه أبفريقياً.

التوجـه الخليجي نحو أفريقيا .. نفوذ وعالقات اقتصادية

أيمن الفيصل*

*  ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ملاذا أفريقيا؟

حني احلديث عن أي مشروع استثماري فال بّد أن تتوافر فيه بيئة اقتصادية مناسبة، وأهم 
ما يف هذه البيئة هو االستقراران السياسي واألمين، وإن املتتبع للشأن األفريقي جيد أن معظم بلدان 
هذه القارة ال تتسم ابالستقرار، لكن ما يدفع الدول اخلليجية التوجه حنوها هو النفوذ اجليوسياسي 
يف تلك القارة، الذي ميكنها من السيطرة على السوق الناشئة، والدخول يف اتفاقيات اقتصادية 
مع دول أخرى لديها مصاحل مشرتكة يف القارة نفسها؛ مثال ذلك: التوأمة االقتصادية بني معظم 
دول جملس التعاون اخلليجي والصني، »ويعد التآزر الذي أوجده احلكم االقتصادي الصيين وتوجه 
دول اخلليج املتزايد حنو الشرق قوة قوية ستؤثر على أمناط االستثمار يف األسواق الناشئة، وكذلك 
ممارسات متويل التنمية وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع واألفكار بشأن اإلدارة املناسبة لألسواق 
يف الشرق األوسط«)1(، وكذلك يتضمن التفكري للتوجه حنو هذه القارة ألنه أصبح املكان املناسب 
من حيث املوقع اجلغرايف لبعض البلدان فيها واأليدي العاملة من جهة، وزايدة العالقات، وتوسع 
واالقتصادية  السياسية  مواردها  واستثمار  األوسط،  الشرق  يف  اخلليجية  للدول  اإلقليمي  النفوذ 

مبحاذاة الصني يف حال انسحاب الوالايت املتحدة منه من جهة أخرى.

وتسعى الدول اخلليجية إىل خلق رؤى وتفامهات اقتصادية وسياسية جديدة يف تلك القارة من   
طريق التدفقات املالية اليت تسعى عربها إىل توحيد املؤسسات االقتصادية يف الشرق األوسط وحوكمتها 
إىل خلق تفامهات مشرتكة بينها وبني الصني يف هذه القارة واملنافسة على األسواق هناك بقناعاهتا يف 
السياسية واالقتصادية املنشودة،  الدولة لتحقيق األهداف  النمو االقتصادي املتصاعد، وتوجيه موارد 
ومن املرجح أن خيلق حجم رأس املال اخلليجي-الصيين يف توجيه املؤسسات املالية اليت تسيطر عليها 

1. Karen Young, Master Developers: The New Sino-Arab Gulf Visions of 
Economic Development,https://www.lawfareblog.com/master-developers-new-
sino-arab-gulf-visions-economic-development 

https://www.lawfareblog.com/master-developers-new-sino-arab-gulf-visions-economic-development
https://www.lawfareblog.com/master-developers-new-sino-arab-gulf-visions-economic-development


4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الدولة أمناطاً جديدة من املساومة والعالقات السياسية يف اجملاالت املشرتكة ذات االهتمام االسرتاتيجي 
يف املستقبل القريب.

اإلقليمية  الساحة  على  مكانتها  إظهار  على  العمل  األخرية  اآلونة  يف  اخلليج  دول  وأخذت 
والدولية ابلعمل كوسطاء يف النزاعات األفريقية، ولالستفادة من الفرص االقتصادية ومحاية مصاحلها 
األمنية، وفضاًل عن ذلك فإن هذا الدور املتصاعد حنو أفريقيا من قبل اخلليج قد يؤدي إىل تنافس 
خطري للسيطرة على املشاريع االقتصادية هناك من طريق خلق فرص جذب للمستثمرين يف مجيع أحناء 
العامل، لكن هناك ثالثة عوامل رئيسة دفعت دول جملس التعاون اخلليجي اللجوء إىل أفريقيا، أوهلا أنه 
»ساعد ذلك يف بناء الروابط االقتصادية يف أفريقيا لدول اخلليج على االستفادة من موقعها اجلغرايف 
االسرتاتيجي، واثنيها هو زايدة أمنها الغذائي، واثلثها هو تعزيز مسعتها كجهات فاعلة مسلمة حمببة«)2(.

الوجود اخلليجي املتعدد

سعت الدول اخلليجية إىل تعزيز تواجدها يف أفريقيا عرب تطوير اسرتاتيجياهتا اخلاصة ابلتنويع 
اليت أصبحت أكثر  النفط ابالستثمار يف األسواق األفريقية،  االقتصادي، وتقليل االعتماد على 
أمهية حينما اخنفضت أسعار النفط يف عام 2014، إذ »استثمرت اإلمارات ما يقدر بنحو 11 
مليار دوالر يف رأس املال يف أفريقيا يف عام 2016 وتسعى إىل تطوير صناعات الطاقة لديها، وقد 
أعلنت اململكة العربية السعودية مؤخراً عن استثمار بقيمة 10 مليارات دوالر يف جنوب أفريقيا يف 
قطاع الطاقة، ويف الوقت نفسه وّقعت قطر أيضاً صفقة بقيمة 4 مليارات دوالر إلدارة ميناء على 

البحر األمحر مع السودان يف شباط 2018«)3(.
2 - Will Todman, The Gulf Scramble for Africa: GCC states’ Foreign Policy 
laboratory, CSIS, November 20, 2018: https://www.csis.org/analysis/gulf-
scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory 
3- South Africa says Saudi Arabia to invest $10 billion in the Country, Focus 
on Energy, Reuters, July 12, 2018:https://www.reuters.com/article/us-safrica-
saudi-energy/saudi-arabia-to-invest-at-least-10-billion-in-southafrica-focus-on-
energy-south-africa-presidency-idUSKBN1K22JR 

https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory
https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory
https://www.reuters.com/article/us-safrica-saudi-energy/saudi-arabia-to-invest-at-least-10-billion-in-southafrica-focus-on-energy-south-africa-presidency-idUSKBN1K22JR
https://www.reuters.com/article/us-safrica-saudi-energy/saudi-arabia-to-invest-at-least-10-billion-in-southafrica-focus-on-energy-south-africa-presidency-idUSKBN1K22JR
https://www.reuters.com/article/us-safrica-saudi-energy/saudi-arabia-to-invest-at-least-10-billion-in-southafrica-focus-on-energy-south-africa-presidency-idUSKBN1K22JR
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ويبني املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي للخليج أيضاً سبباً جلعل أفريقيا حمور نشاطه االقتصادي 
من طريق الرتكيز على تطوير البنية التحتية والتجارة يف هذه القارة، »وقد استفادت اإلمارات من 
البنية التحتية املتميزة للنقل البحري واملوانئ لتوصيل هذه اإلمكاانت لتصبح أكرب متداول خليجي 
مع إفريقيا، إذ استوردت اإلمارات ما يقرب من 5 مليارات دوالر من البضائع من أفريقيا يف كل عام 
من 2010 إىل 2015، قبل زايدة وارداهتا بنحو كبري إىل 23.9 مليار دوالر يف عام 2016«)4(.

وعملت اململكة العربية السعودية على حتقيق أمنها الغذائي يف تلك القارة؛ مما جعلها أكرب 
مستثمر لألراضي الزراعية هناك، إذ بدأت اسرتاتيجية جديدة لألمن الغذائي هناك ونظراً للرتبة الغنية 
اليت تتمتع هبا بعض دول أفريقيا، واألراضي الصاحلة للزراعة، ونقص املياه داخل األراضي السعودية 
»جعلها تفكر يف التغلب على املشكلة الزراعية ابستثمارات هناك إذ اشرتت 500 ألف هكتار 

من األراضي يف تنزانيا يف عام 2009«)5(، جلعلها مبنزلة السلة الغذائية للمملكة.

ومل تكن قطر الدولة اخلليجية األخرى هي ببعيد عما جيري يف أفريقيا، فقطر هي أكثر دول 
اخلليج اعتماداً على الغذاء املستورد من الدول اخلليجية اجملاورة هلا، وما أن حدثت األزمة اخلليجية 
يف عام 2017 بني دول جملس التعاون وقطر فقد فرض الواقع السياسي اجلديد »إحلاحاً جديداً 
خطط  عن   2018 عام  يف  القطرية  احلكومة  »فأعلنت  ذلك،  لتعويض  القطرية  احلكومة  على 
الستثمار نصف مليار دوالر يف القطاعني الزراعي والغذائي ابلسودان«)6(، وعلى الرغم من ذلك 
4- Will Todman, The Gulf Scramble for Africa: GCC states’ Foreign Policy 
laboratory, CSIS, November 20, 2018:
https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-
laboratory 
5- Wim Plaizier, Two truths about Africa’s agriculture, World Economic Forum, 
January 22, 2016:
 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-africa-can-feed-the-world/ 
6- Qatar invests half billion dollars in Sudan agriculture, food sectors, Al Araby, 
June 20, 2018: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/30/qatar-invests-
half-billion-dollars-in-sudan-agriculture- 

https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory
https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-africa-can-feed-the-world/
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/30/qatar-invests-half-billion-dollars-in-sudan-agriculture-
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/30/qatar-invests-half-billion-dollars-in-sudan-agriculture-
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الزراعة واخذ نسبة من احملصول لسد  الدول األفريقية تلجأ إىل إجيار أراضيها لغرض  فإن بعض 
احتياجات السكان احملليني.

التنافس على مواقع املوانئ األفريقية 

ومل تبتعد سلطنة ُعمان كذلك عن التوجه حنو القرن األفريقي، فقد مت توقيع مذكرة تفاهم بني 
»الصندوق االحتياطي العماين العام )SGRF( وهيئة املوانئ واملناطق احلرة يف جيبويت؛ لغرض 
استكشاف نوافذ االستثمار يف جيبويت إىل جانب إنشاء شراكة اسرتاتيجية بني املؤسستني«)7(، 
وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق االحتياطي العام للسلطنة )عبد السالم بن حممد املرشدي( إىل 
أن االتفاق سيتيح للجانبني التعاون يف تطوير املوانئ، واستثمارها، وتشغيلها، وإدارهتا، فضاًل عن 
إىل املنشآت اللوجستية الرئيسة األخرى، ومت االتفاق على تطوير ميناء )دوراليه( أحد أهم املوانئ 
اجليبوتية على البحر األمحر، وهذا ما زاد من حدة املنافسة بني الدول اخلليجية على هذه املنطقة 
ابلتحديد لضمان النفوذ اجليوسياسي، ورسم اسرتاتيجية كاملة لالستثمار يف هذه البقعة الواقعة على 
البحر األمحر على ابب املندب اليت تلتقي ابحمليط اهلندي جنوابً، وجاءت اإلمارات على رأس الدول 

7- ُعمان تدخل حرب الموانئ .. هل تمأل الفراغ اإلماراتي في القرن األفريقي؟
 https://www.noonpost.com/content/27133

https://www.noonpost.com/content/27133
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اخلليجية اليت أخذت ابالستثمار منذ أكثر من 10 سنوات يف )حمطة دوراليه( للحاوايت حىت 
حتولت املنطقة اليت تسيطر عليها إىل ثكنة عسكرية تستخدمها للحرب يف اليمن ضمن التحالف 
السعودي، لكن دخول سلطنة ُعمان على خط االستثمار دعا جيبويت إىل فسخ عقد االستثمار مع 
اإلمارات عرب »جتريد شركة موانئ ديب من امتيازاهتا استناداً إىل قانون أقره الربملان يف شباط 2017 

ومنح احلكومة إهناء العقد بسبب تعارضه مع املصاحل األساسية للدولة«)8(.

احملصلة

أّدت احلرب على اليمن إىل زايدة املصاحل األمنية للمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة يف شرق أفريقيا؛ لذا أصبحتا من أكثر الدول اخلليجية استثماراً يف هذه القارة، وغالباً ما 
تقّدم دول اخلليج حوافز اقتصادية يف املقابل للحصول على املكاسب وحتقيق أهدافها، وسعت دول 
اخلليج إىل استخدام أدوات النفوذ لديها -االقتصادية والسياسية- إلقناع الدول األفريقية بتخفيض 
املنطقة،  الوجود اإليراين يف تلك  إيران، وجنحت بذلك لغرض احتواء  روابطها، أو تعامالهتا مع 
ولكن األزمة اخلليجية األخرية عام 2017 بني دول جملس التعاون أفصحت عن حمدودية النفوذ 
يف هذه القارة، فلم تستطع أخذ والء معظم الدول األفريقية لصاحلها؛ وابلتايل فإن هذا خلق أتثري 

متزعزع يف هذه القارة، فضاًل عن عدم توحيد املوقف اخلليجي جتاهها.

)سعودية-  خليجية  ضغوط  نتيجة  جاء  األخرية  السنوات  يف  القارة  هذه  حنو  التوّجه  إن 
إماراتية( داخل جملس التعاون اخلليجي للدخول يف السوق الناشئة يف هذه القارة أواًل، واحلد من 
النفوذ اإليراين يف املنطقة اثنياً، على الرغم من العروض االستثمارية والدعم االقتصادي الكبري من 
الزراعة  جمال  يف  القطرية  االستثمارات  حتجيم  وكذلك  القارة،  بلدان  ملعظم  املقدم  السعودية  قبل 

والصناعة وتشغيل املوانئ وجمال مكافحة اإلرهاب اثلثاً. 

8- حرب الموانئ .. كيف حولت اإلمارات القرن األفريقي من االقتصاد إلى العسكرة؟
https://www.noonpost.com/content/27024

https://www.noonpost.com/content/27024
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ولعّل هذا التنافس لدول اخلليج يف هذه القارة حيمل يف طياته خماطر جتاه الدول األفريقية 
الضعيفة، وحثها على اختيار حمور من احملاور اخلليجية والوقوف معه يف النزاع القائم بني دول جملس 
التعاون اخلليجي، فالسعودية واإلمارات ميتلكان أدوات اقتصادية كافية لدعم احلركات االنفصالية 

يف هذه القارة والعمل على أتجيج الوضع لصاحلها. 

وسيستمر التوجه حنو القارة السمراء طاملا أن املصاحل املشرتكة لدول اخلليج وحلفائها مثل 
الصني قائمة وبنحٍو متزايد، وسيكون شكُل هذا التوجه اقتصادايً وأمنياً من أجل العمل على إجياد 
فرص التعاون وفّض النزاعات بني أطراف النزاع يف أفريقيا، اليت بدورها ستخلق فرصاً متعددة للدول 
اخلليجية للتدخل كجهات فاعلة، ومؤثرة يف املشهد، وتقدمي حوافز اقتصادية كبرية من أجل ضمان 

تعزيز نفوذها يف هذه القارة.


