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المساعدات والمنح في القرن اإلفريقي والقارة السمراء
بين أهداف التنمية وتطلعات المانحين
 تقدير موقف -محسن حسن *

ملخص
حتاول هذه الدراسة توصيف احلالة العامة ملوقف املاحنني الدوليني واإلقليميني جتاه القارة
اإلفريقية ،مع الرتكيز على منطقة القرن اإلفريقي ،وذلك من حيث طبيعة املنح املقدمة ،وما يتعلق
هبا من أهداف خفية على مستوايت عدة منها السياسي واالقتصادي واالسرتاتيجي واألمين .إىل
جانب استكشاف اآلاثر الشاملة اليت تنجم عن موقف املاحنني ،والسيما تلك اآلاثر السلبية اليت
تضرب يف عمق استقرار القارة اإلفريقية بصفة عامة واملنطقة املشار إليها بصفة خاصة ،اليت يرتتب
عليها يف الغالب حالة حممومة من الصراع الدويل واإلقليمي هدفها حتقيق االستحواذ واهليمنة،
وهتدف الدراسة أيضاً إىل اختبار االحتمالية اخلاصة إبمكانية أن تؤدي بعض املنح ،إىل اإلضرار
مبصاحل القرن اإلفريقي ،وإىل تنامي املخاوف املستقبلية من أن يكون ساحة مثالية قادمة لصراع
املصاحل الدولية واإلقليمية؛ مما يعين بدوره وجود احتمالية كبرية لدخول القارة اإلفريقية ككل يف
معرتك الصدام والصدام املضاد بني عدة أطراف.
مقدمة
تعد القارة اإلفريقية يف الوقت الراهن ،مسرحاً للعديد من الصراعات الدولية واإلقليمية ملا
متثله من أمهية شاملة ضمن املنظور األمين واالسرتاتيجي للعامل أمجع ،وعلى رأس القارة أتيت منطقة
القرن األفريقي كواحدة من املناطق احليوية يف مفهوم اجلغرافيا السياسية احلديثة؛ نظراً ملا متثله دوهلا
من مواقع اسرتاتيجية ،ومنافذ حبرية وثروات وموارد طبيعية جعلتها مطمعاً للقوى الكربى وللعديد
من األطراف دولياً وإقليمياً ،والسيما بعدما حتررت هذه املنطقة من مفهومها اجلغرايف القدمي املقتصر
على جغرافيا الصومال وحدها ،إىل مفهومها اجلديد الذي تتسع رقعته لتضم كالً من إريرتاي وإثيوبيا
وجيبويت وكينيا والسودان ،ومعظم دول شرق إفريقيا وإقليم البحريات ،فيما يعرف حديثاً بــ» القرن
1
اإلفريقي الكبري أو العظيم »Africa of Horn Greater The
 .1انظر :عاصم فتح الرمحن ،تغيري موازين القوى يف القرن األفريقي ،دورية آفاق أفريقية الصادرة عن اهليئة العامة لالستعالمات،
مصر ،اجمللد احلادي عشر ،العدد  ،2013 ،38ص (165بتصرف يسري)

* ابحث واكادميي  -مصر.

3

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وعلى الرغم مما تتمتع به منطقة القرن األفريقي من مميزات جغرافية وثروات طبيعية آخذة
يف التنامي ،إال أن اترخيها مع املعاانة والفقر واحلروب األهلية ال يقل أبية حال من األحوال عن
اتريخ بقية دول القارة السمراء املليء ابحملن واألزمات ،ما جعلها بعيدة كل البعد عن توظيف مميزاهتا
وثرواهتا يف حتقيق االستقاللية االقتصادية لشعوهبا وحكوماهتا؛ األمر الذي ابتت معه دول القرن
تعتمد اعتماداً شبه كلي على املنح اخلارجية القادمة من اهليئات واملؤسسات األممية وبعض األطراف
الدولية واإلقليمية؛» فإريرتاي والصومال مثالً أكثر دول العامل اعتماداً على املساعدات اخلارجية».2
ويف احلقيقة ال تقل بقية دول القرن اعتماداً على املساعدات اخلارجية عن هاتني الدولتني
(إريرتاي والصومال) ،مع فارق طفيف يتعلق بطبيعة النمو االقتصادي اإلجيايب لدى بعض الدول
مثل أثيوبيا اليت منا اقتصادها بقوة يف السنوات األخرية ،وجيبويت اليت تتحصل سنوايً على ما يقارب
الربع مليار دوالر لقاء إقامة قواعد عسكرية مملوكة للغري على أراضيها؛ لكن ما تزال األوضاع تؤكد
على فشل سياسات كل تلك الدول يف حتقيق ما حتتاجه املنطقة من تنمية اقتصادية واكتفاء ذايت.3
وابستحضار األمهية اجليوسرتاتيجية ملنطقة القرن اإلفريقي من جهة ،جنباً إىل جنب ،مع
استحضار معاانهتا االقتصادية املزمنة على مدار قرون عديدة ماضية وإىل اآلن من جهة اثنية ،مث
استحضار الصراع الدويل واإلقليمي احملموم جتاهها من جهة اثلثة ،فقد رأت هذه الدراسة ،ضرورة
قصوى ،يف الوقوف على طبيعة الدور الذي قد تلعبه املنح االقتصادية ويلعبه املاحنون الدوليون
املتماسة مع
واإلقليميون ،يف توجيه وتكييف دفة الوقائع السياسية واالسرتاتيجية واألمنية والتجارية
َ
دول القرن األفريقي ،فضالً عن استطالع جممل املؤثرات السلبية الواقعة على الدول املمنوحة من
قبل الدول املاحنة ،وما إذا كانت املنح املقدمة لألوىل مبطنة بشروط خفية لتحقيق أغراض خمصوصة
للثانية؟
ويف مستهل الشروع يف إجناز هذه الدراسة ،وجب اإلشعار أبهنا دراسة وصفية متحررة من
النطاق الزماين ،جل اعتمادها على املنهج الوصفي القائم على استقراء أهم ما يتعلق مبوضوعها،
مع إمكانية اللجوء ملناهج حبثية أخرى كلما اقتضى السياق ،وذلك لتحقيق أهداف رئيسة للدراسة
وهي:
 .2انظر :روضة علي عبد الغفار ،القرن األفريقي يف عام 2020م ..صراعات أزلية وحتدايت مستقبلية ،حتقيقات جملة اجملتمع
الكويتية ،بتاريخ  5فرباير  ،2020اتريخ الزايرة للموقع وللمواقع التالية يف هذه الدراسة  ،4/12/2020متاح على الرابط:
(، https://mugtama.com/reports/item/98779-2020.htmlبتصرف يسري)
 .3املصدر السابق نفسه ،عن تصرحيات للباحث يف الشئون األفريقية عباس حممد صاحل(بتصرف)
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ooأوالً :بيان املخاطر احملتملة اليت ميكن أن تسببها املنح املشروطة يف البنية االقتصادية
والسياسية واألمنية للدول املمنوحة.
ooاثنياً :لفت انتباه حكومات الدول املمنوحة إىل أمهية تقنني ودراسة شروطها لقبول املنح.

ooاثلثاً :إشعار الدول املاحنة خبطورة اعتبار املنح االقتصادية هي الطريق األمثل لتحقيق
األهداف السياسية واالسرتاتيجية.
ويف ضوء ما تقدم ،فقد دلّت الدراسة على مجلة من الفرضيات القابلة للنقد والتفنيد وهي
على النحو اآليت:
•أن املنح غري املشروطة يف بنية العالقات الدولية تكاد تكون منعدمة إن مل تكن منعدمة ابلفعل.
•أن تعارض أهداف املنح املشروطة يف منطقة القرن اإلفريقي ،قد يكون األقرب لتأجيج
الصراعات واحلروب األهلية يف تلك املنطقة ،والسيما مع عدم مراعاة اخلصوصية اإلفريقية على
املستوى العرقي والقبلي واالجتماعي.
أن السياسات االقتصادية لدول القرن األفريقي املمنوحة تؤكد عدم وصول املنح ملستحقيها
من املواطنني األفارقة ،وكذلك عدم توظيف تلك املنح يف حتقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وفيما يتعلق هبيكلية الدراسة ،فقد اشتملت مدخالً ومبحثني على النحو التايل :املدخل
محل عنوان( :القرن اإلفريقي وحتمية املنح واملاحنني) ،وفيه تفصيل موجز جلملة األسباب والتداعيات
االقتصادية املفضية إىل تعزيز حاجة منطقة القرن األفريقي الدائمة للمنح واملاحنني .أما املبحث
األول فقد محل عنوان( :املاحنون الدوليون وأتثريهم يف القرن األفريقي) وفيه إشارات مركزة حول
طبيعة وآليات وأهداف ونتائج املنح الدولية يف القرن األفريقي .ومحل املبحث الثاين عنوان(املاحنون
اإلقليميون ودورهم يف القرن اإلفريقي) وفيه توصيف لطبيعة املنح اإلقليمية لدول القرن اإلفريقي
ومدى تعاطيها مع كل من املصاحل الداخلية من جهة ومصاحل دول القرن من جهة اثنية ،والتواجد
الدويل من جهة اثلثة .مث االستنتاجات والتوصيات وقائمة املصادر.
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مدخل
القرن اإلفريقي وحتمية املنح واملاحنني
عند النظر يف واقع األحوال االقتصادية الشاملة يف منطقة القرن اإلفريقي ،جند أننا أمام
حالة ابلغة من العوز واحلاجة الشديدة لدعم املاحنني على اختالف أمناطهم وتوجهاهتم؛ األمر الذي
يُتصور معه احتمال عجز دول املنطقة املشار إليها عن حتقيق أي تطور ملموس يف جمال التنمية
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،حال اختفاء أو غياب هؤالء املاحنني.
وميكن العثور على تفسري منطقي ومعقول هلذه احلالة االقتصادية ابلغة السوء يف القرن
األفريقي والقارة السمراء عموماً ،من خالل جمموعة االعتبارات اليت تتضمنها نقاط العرض التالية:
•ال ميكن إرجاع أسباب املعاانة االقتصادية للقرن اإلفريقي فقط حلاالت النزاع العرقي ولتعدد
احلروب األهلية على مدار سنوات ماضية ،وإمنا ال ب ّد أيضاً من االعرتاف بوجود أسباب سابقة
هي أعمق بكثري من كل ما سبق ،ولعل أهم هذه األسباب يتمثل يف «ختلف القارة األفريقية
املبكر عن ركب الثورة الصناعية األوىل( تقريبا من  1760إىل  )1850واليت قامت على
معطيات احلضارة الزراعية املتقدمة لدى أورواب الغربية والشرق األوسط وبالد فارس وأجزاء من
اهلند والصني والياابن ،يف حني كان إقليم إفريقيا جنوب الصحراء ،هو األكثر فقراً يف العامل منذ
عام  ،1500حبيث افتقرت إفريقيا مميزات عديدة توفرت لدى احلضارات الزراعية ،كوجود
زراعة منتجة ،وتصنيع متنوع ،وموارد مؤسساتية الزمة للنمو االقتصادي احلديث ،فضالً عن
العوامل الالزمة لدعم تقدم التجارة ولتطوير التعليم والرايضيات والعلوم ولظهور االخرتاعات
.4
ونشر التكنولوجيا احلديثة»
•يشهد التاريخ السياسي إلفريقيا وللقرن اإلفريقي ،ابستمرارية سيطرة الدولة اهلشة من الناحية
السياسية ،حىت يف عهود التحرر واالستقالل ،وهو ما ترتب عليه غياب اخلطط الطموحة
لتحسني األوضاع الشاملة لإلنسان اإلفريقي ،وهذه احلالة ألقت بظالهلا القامتة والسوداوية ليس
على مصري االقتصاد األفريقي فحسب ،إمنا على كل ركن من أركان الدولة يف القارة؛ فقد»
 .4انظر :روبرت سي آلن ،التاريخ االقتصادي العاملي ..مقدمة قصرية جداً ،منشورات مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة،
الطبعة األوىل 2014م ،من ترمجة حممد سعدطنطاوي ،ومراجعة هبة جنيب مغريب ،ص  ،100نسخة إلكرتونية متاحة على الرابط:
(/https://www.hindawi.org/books/35714749بتصرف)
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رزحت غالبية الدول األفريقية حتت حكم احلزب الواحد ،وعلى الرغم ظهور دعوات التحرر
االقتصادي والتأسيس للدميقراطية على يد املوجة الليربالية الثالثة يف القارة فيما بعد انتهاء
احلرب الباردة وسقوط نظام التفرقة العنصرية(األابرهتيد  )Apartheidيف جنوب إفريقيا ،إال
أن سطوة اهلشاشة السياسية النامجة عن استبداد احلزب الواحد ،ظلت فاعلة يف إمخاد انبعاث
5
وإحياء القارة األفريقية»
•ما تزال معضلة التنمية االقتصادية يف دول القرن األفريقي منذ عقود وحىت اللحظة ،تثري مثلما
تثري نظرياهتا يف ابقي دول القارة األفريقية ،أسئلة واستفسارات حمرية خبصوص النوااي احلقيقية
أو غري احلقيقية للمنظمات واهليئات الدولية املاحنة جتاه اخلطط واخلطوات الالزمة إلحداث
حتول اقتصادي جذري وإجيايب؛ فبالنظر ملعطيات املستوى املعيشي لألفارقة ،تواجهنا حقائق
صادمة أييت يف مقدمتها ما يشكله الفقر من هتديد مركب ومعقد تتوقع له املنظمات الدولية
مزيداً من التعقيد واملأساوية ،وخاصة يف املناطق الريفية؛ فحوايل  76%من الفقراء الريفيني
يوجدون يف سبعة بلدان أفريقية ،بواقع  305ماليني شخص ،وهذه النسبة يتوقع هلا بلوغ حد
ال 85%حبلول  20306كما تؤكد املعطيات اخنفاض مؤشر التنمية البشرية ( )HDIألقل
من 0.5و 0.4للدول الساحلية مقابل  0.7أو 0.9لبلدان أفريقيا الصناعية ما يعين جممالً
أن عدد فقراء أفريقيا تضاعف مرتني خالل ثالثة عقود ،يف حني يعيش أكثر من  85%من
سكان بعض البلدان األفريقية على أقل من جنيه واحد يومياً ،بل يعاين واحد من كل ثالثة
أشخاص من اجلوع املزمن يف معظم دول القارة ،ومنها دول القرن األفريقي ،وكل ما سبق»
يشكك يف مجيع سياسات مكافحة الفقر املنفذة اليت وضعتها الدول واملؤسسات الدولية
7
املاحنة»
•تظل ثنائية اجلوع واملرض هي األكثر سيطرة على القارة األفريقية واألكثر فتكاً هبا من بني
قارات العامل أمجع ،بل إن هذه الثنائية هي األكثر داللة على احتياج دول القارة املزمن لتفضل
 .5انظر :خالد بن سلطان بن عبد العزيز ،دوافع التحوالت الدميقراطية يف أفريقيا وأسباهبا ،موسوعة مقاتل من الصحراء ،بدون
ترقيم ،متاح على الرابطhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/TahDemoAfr/sec02.doc_cvt.htm:

(،بتصرف)

 .6راجع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(إيفاد) ،املوقع اإللكرتوين ،على الرابط:

( https://www.ifad.org/ar/web/latest/blog/asset/41808748بتصرف يسري)
 .7راجع :حممد(املرتجم) ،أفريقيا غنية مبواردها فلماذا األفارقة فقراء؟ ،جملة نقطة اإللكرتونية ،بتاريخ  5يناير  ،2020متاح على:
 ، /https://nok6a.netمع البحث ابلعنوان املذكور(بتصرف)
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املنح واملاحنني ولعقد شراكات قد تكون جمحفة مع األطراف املاحنة؛ فرغم أن هذه الدول
متلك ثروات وموارد كامنة مت َكنها من حتقيق التوازن بني عدد السكان وحجم االستهالك ،إال
أهنا تنفق ما يزيد على  60مليار دوالر السترياد الغذاء والدواء بشكل كامل سنوايً من خارج
القارة ،8وهذا االحتياج الثنائي املزمن بني األفارقة ،يؤسس يف الغالب لشراكات أخرى غري
الغذاء والدواء ،يرتتب عليها تكريس العوز األفريقي وهيمنة املاحنني ،ولعل ارهتان اقتصادات
دول القرن األفريقي على سبيل املثال ،وعلى رأسها الصومال وجيبويت وإثيوبيا ،بواردات
األسواق الصينية ،يؤكد هذه احلالة ،والسيما أن» ما تصدره دول القرن األفريقي إىل اخلارج
ال يساوي  10%مما تستورده ،فالسوق الصومالية مثالً تعتمد بنسبة أكثر من  75%على
تعول احلكومة هناك على املنح املالية املقدمة من اجملتمع الدويل يف س ِّد
املنتجات الصينية ،بينما ّ
.9
العجز التجاري الذي يقدر بنحو »70%
•اإلرث الكبري واملتجدد من النزاعات البينية بني الدول األفريقية عموماً ودول القرن اإلفريقي
على وجه اخلصوص حيول بينها وبني حتقيق التكامل االقتصادي املفضي إىل حترير املنطقة ودوهلا
من أسر وهيمنة القوى الكربى ،بل ويعوق انطالقة املبادرات االقتصادية الكربى ،كما هي
احلال ابلنسبة لـ ــ(مباردة القرن اإلفريقي) األخرية واخلماسية بني كينيا وجيبويت وإريرتاي والصومال
وإثيوبيا ،واليت تواجه حتدايت كبرية بسبب عدم االنسجام البيين هلا ،وكذلك بسبب نزاعاهتا
الداخلية ،وعلى رأسها النزاع احلدودي بني كينيا والصومال ،وأيضاً ،بني إريرتاي وجيبويت ،فضالً
عن بعض العوامل املعوقة األخرى ،كنفوذ اجلماعات الراديكالية ،ومعاانة دول القرن من
اختالالت جذرية على املستوى العرقي واإلثين 10وعلى الرغم أن التوقعات املستقبلية تصب
يف إطار ازدهار التجارة اإلفريقية البينية ،إال أن احلقائق الواقعية وامليدانية امللموسة تؤكد أن
نسبة هذه التجارة مل يتجاوز حدود الــ 12%خالل السنوات السبع املاضية ،وحتديداً منذ العام
.201311
 .8راجع :الشافعي أبتدون ،كوروان يف القرن األفريقي :ابعادها االقتصادية وتداعياهتا اإلنسانية احملتملة ،مركز اجلزيرة للدراسات،
بتاريخ  7أبريل  ،2020متاح على ،https://studies.aljazeera.net :مع البحث ابلعنوان املذكور(بتصرف يسري)
 .9املصدر السابق نفسه(بتصرف)
 .10راجع :مىن عبد الفتاح ،هل حتل مبادرة القرن األفريقي أزمات دوله؟ ،تقرير اندبندنت عربية ،أكتوبر  ،2020متاح على:
)مع البحث ابلعنوان املذكور(بتصرف https://www.independentarabia.com/،

 .11انظر :سايل حممد فريد ،األبعاد االقتصادية واالجتماعية يف خطة التنمية األفريقية  ،2063منشورات اهليئة املصرية العامة
لالستعالمات ،ص  ،13ملف متاح على الرابط(، https://www.sis.gov.eg/UP/8-45.pdf :بتصرف)
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•جتسد احلالة األمنية املضطربة دوماً يف دول القرن اإلفريقي ،وغريها من دول القارة عموماً،
اترخياً متتابعاً ومتجدداً من تدخالت القوى االستعمارية القدمية والقوى الكربى اجلديدة ،واليت
هتدف إىل استقطاب والءات فرعية خاصة وسرية ،تدين ألصحاب النفوذ واهليمنة ابلطاعة
العمياء ،ومن مث فقد ظلت حالة االضطراب األمين قائمة ومتواصلة عرب األجيال؛ األمر الذي
أدى ــوما يزال -إىل عرقلة البناء االقتصادي الراسخ والداعم لالستقرار اجملتمعي واإلنساين ،على
أن جذور املشكلة األمنية املعوقة للنهضة اإلفريقية ،تقوم يف األساس ،على ما يقوم به راغبو
االستحواذ واهليمنة على إفريقيا من استقطاابت» تذكي الصراع والنزاع بنی القومیات اإلفریقیة
املختلفة ،وتشق القومیة الواحدة ،وتؤلف بنی قومیات متناقضة ومتحاربة وكأن اهلدف أساساً
.12
هو إدامة حالة من عدم االستقرار»
وخالصة القول هنا :إن معطيات احلالة اإلفريقية بصفة عامة ،وحالة القرن اإلفريقي بصفة
خاصة ،تشي ابلعديد من املتناقضات الراسخة واملمتدة عرب العصور واألجيال ،واملتجددة أيضاً
يف كثري من جوانبها وتفاصيلها احلديثة ،واليت من شأهنا إرجاء البناء الشامل واملستدام للنواحي
السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية ،ومن مث تظل األوضاع مهيأة ومشرعة لتدخل الشركاء
اخلارجيني من القوى الكربى واملهيمنة ،بفعل التجميد املصطنع للتنمية بني األفارقة ،والذي يضمن
بدوره حاجة القارة للمنح واملاحنني ،ويهيء ذرائع وأسباب التدخالت السافرة يف الشئون األفريقية
مجعاء ،لتحقيق مصاحل مستهدفة من قبل أقطاب النظام العاملي اجلديد ،وهو ما ستظهر تفاصيله
ومالحمه حتماً من خالل املبحثني التاليني هلذه الدراسة.
املبحث األول
املاحنون الدوليون وأتثريهم يف القرن اإلفريقي
عُرفت املساعدات اخلارجية يف أدبيات التنمية الدولية قدمياً ابسم (املعونة) ،وكان املقصود
هبا» تدفقات مالية امتيازية للتنمية من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية» ،وعلى الرغم من االهتمام
الدويل بتوسيع نطاق األداء التنموي لتلك املساعدات ،من جمرد الرتكيز على(فعالية املعونة) إىل
الرتكيز أكثر على(فعالية التنمية) عرب مساعدات أكثر مشولية ونوعية تتجاوز االكتفاء بتقدمي املال
إىل قصدية التخفيف من الفقر ودعم سياسات احلكم الرشيد عرب إلزام البلدان املتقدمة مبسئولية
 .12انظر :فرجية عبد الرمحن ،املعضلة األمنية للدولة يف أفريقيا ..دراسة يف أتثري املعامل االستعماري على تنامي الوالءات الفرعية،
املركز الدميقراطي العريب،يونيو ،2017متاح على( https://democraticac.de/?p=46890 :بتصرف كبري)
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دعم البلدان النامية عرب الشراكات التجارية واالستثمارية ،إال أن ما حققته آليات التنمية الدولية
يف هذا اإلطار ،تراجع مؤخراً بفعل الرتكيز الدويل على ما يعرف بــ(أهداف التنمية املستدامة) واليت
تعول على املوارد احمللية للدول النامية كمصدر أساس ورئيس من مصادر التنمية داخل هذه الدول،
َ
األمر الذي أدى إىل تراجع التزام الدول املتقدمة مبسئولياهتا التنموية جتاه الدول النامية والفقرية ،وهو
ما فتح الباب بدوره أمام الدول املاحنة خلفض ميزانية معوانهتا من جهة ،ولظهور ما ميكن تسميته
.13
بــ( املنح واملساعدات املسيَّسة) من جهة اثنية
ويف ضوء أتمل التطور السليب احلادث يف بنية ومفهوم وأهداف وآليات املنح واملساعدات
اخلارجية املقدمة من الدول الغنية إىل الدول النامية والفقرية وحتليلها ،ميكننا رصد املالحظات اآلتية:
•أن املنح واملساعدات الدولية ابلنظر إىل حقيقتها ومآهلا وجوهرها ليست جمانية مطلقاً ،وإن
ارتدت ثوب اجملانية؛ ألهنا غالباً ما تكون مقرونة ومبطنة ابسرتاتيجيات اجلهات املاحنة،
خاصة وأن املساعدات واملنح يف األساس» برزت كرافعة رئيسية لنظام ما بعد احلرب العاملية
الثانية ابتداء مبشروع مارشال للرئيس األمريكي ترومان عام  1949ملساعدة الدول األوروبية؛
من أجل إعمار ما دمرته احلرب ،ومن مث انقسام العامل حول املعسكرين الشيوعي والرأمسايل
يف احلرب الباردة ،وما خاضته القوتني العظميني من حرب مساعدات (لكسب) حتالف
الدول».14
•أن اتساع خارطة املاحنني يف العامل ،ال يعين طغيان اخلريية والتكافل املايل بني الدول ،بقدر ما
يعين اتساع رقعة الفقر العاملي ،ومتدد مؤثراته وتداعياته اخلفية واملعلنة ،هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى ،يعين أيضاً ،تنامي وتوسع مصاحل املاحنني وأهدافهم لدى الدول واجلهات املمنوحة أو
املتلقية للمساعدات.
•أن اجلهات واملنظمات املاحنة ليست نزيهة ابلكلية أو متجردة عن األهواء ،بل هي يف حقيقتها
مقيدة ابالعتبارات الوطنية اخلاصة بتوجهات الدولة التابعة هلا أو اجلهة املشرفة عليها؛ فعادة»
 .13انظر :زينة عبلة ،التحدايت اليت تواجه فعالية متويل التنمية ،منشورات شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية،بريوت،
لبنان ،2017 ،ص  ،10متاح علىhttps://2030monitor.annd.org/data/report/arabic/52.pdf :
( ،بتصرف)
 .14انظر :احلرازي،إميان غالب ،املساعدات اخلارجية بني األغراض اإلنسانية واملصاحل الوطنية ،ورقة حتليلية صادرة عن مركز احلوكمة
وبناء السالم ،صنعاء ،اليمن ،ومركز التنمية الدولية ،رادبوت ،هولندا ،أغسطس  ،2018ص ،2متاح علىhttps://www. :
 ، /mena-acdp.comمع البحث ابلعنوان املذكور(بتصرف يسري)
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يتم تصميم وتوجيه أهداف املساعدات الدولية وفق توجهات الدول واحلكومات املاحنة ،واليت
هي يف األصل من أسس املنظمات املاحنة وأوجدها؛ كالبنك الدويل وبنوك تنمية آسيا وإفريقيا،
.15
وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،واالحتاد األورويب...اخل»
•أن تباين أهداف املاحنني واختالفها ما بني الرغبة يف دعم التنمية ،والرغبة يف جمرد دعم احللفاء
فقط ،غالباً ما يرتتب عليه إمكانية اجلزم جبدوى املساعدات من عدمها ،وخاصة فيما يتعلق
ابملنح واملساعدات املقدمة للدول األشد فقراً ،ويدلل على ذلك مقارنة بسيطة بني املساعدات
الدولية يف مرحلة التسعينيات ونظريهتا فيما بعد أحداث احلادي عشر من أيلول؛ إذ «مثَّلت
األوىل الفرتة الذهبية لسياسة املساعدات لكوهنا كانت أكثر فعالية يف حتقيق التنمية يف عدد
من البلدان مثل موزمبيق ،أوغندا ،السلفادور ،والبوسنة ،وذلك ألن املاحنني مل تكن لديهم
مصاحل اسرتاتيجية واضحة يف معظم البلدان النامية ،بينما فشلت الثانية نتيجة اختالف التوجه
اخلارجي للماحنني ،حيث أصبحت الدول املتلقية للمساعدات فجأ ًة ذات أمهية اسرتاتيجية يف
.16
مكافحة اإلرهاب ،حيث فصل املاحنون املساعدات املستقبلية عن الوفاء مبعايري التنمية»
وانطالقاً من املالحظات السابقة جمملة ،ميكن اجلزم أبن املاحنني الدوليني يف منطقة القرن
األفريقي ،متاماً كما كانوا يف عموم القارة األفريقية ،مجعوا بني الصورتني؛ اإلجيابية والسلبية ،فيما
خيص املساعدات املقدمة لدول املنطقة ،غري أنه ابلتأمل الدقيق ،ال ميكن اجلزم املماثل ،بتعادل
الصورتني أو توازهنما؛ إذ أن أثر الصورة السلبية للماحنني هنا ،يفوق بكثري أثر الصورة اإلجيابية،
كنتيجة طبيعية لتحول النظرة الدولية ملنطقة القرن األفريقي من جمرد منطقة مستحقة للمساعدة
والدعم الدويل ،إىل منطقة اسرتاتيجية حتتل أمهية ابلغة يف صراع املاحنني الدوليني على اهليمنة
واالستحواذ خالل العقود األخرية واألحدث ،وال ميكن يف احلقيقة اعتبار القرن األفريقي استثناءً
يف هذه املعادلة؛ ألن املنح الدولية يف الغالب» تضر ابلتنمية يف البلدان ذات األمهية االسرتاتيجية،
لكوهنا تتم يف إطار مكافأة األنظمة الصديقة ،دون الرتكيز على دفع التنمية» 17كما أن «غالبية
الدول املاحنة للمساعدات يف أفريقيا هي من الدول االستعمارية ،وغالبية الدول املتلقية لتلك
 .15انظر :موسى عالية ،املساعدات اخلارجية بني األهداف االسرتاتيجية والفواعل واملؤثرات الداخلية يف الدول املاحنة ،جملة
سياسات عربية  ،العدد،14آاير/مايو ،2015ص  ،75متاح علىhttps://www.kpsrl.org/sites/default/ :
(، files/publications/files/1062_4.pdfبتصرف)
 .16راجع :ديشا جريود ،االستخدام الفعال ..مقاربة جديدة لسياسة املساعدات اخلارجية األمريكية ،املستقبل لألحباث والدراسات
املتقدمة ،عرض ابسم راشد ،فرباير  ،2020متاح على/https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5242 :
(،بتصرف يسري)
 .17املصدر السابق نفسه(بتصرف يسري)
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اقتصادي للدول املاحنة»
املساعدات هي دول اتبعة
ًّ

.18

وبصفة عامة ،ميكننا رصد دور املاحنني الدوليني وأتثريهم يف منطقة القرن األفريقي ووصف
ذلك من خالل نقاط العرض اآلتية:
أوالً :الوالايت املتحدة األمريكية:
•اتصفت املنح واملساعدات اخلاصة املقدمة من احلكومات األمريكية املتعاقبة منذ أحداث
احلادي عشر من أيلول  2001وحىت إدارة دوانلد ترامب املنتهية واليته مؤخراً ،أبهنا مسيَّسة
وهتدف إىل حتقيق السيطرة واهليمنة السياسية واالسرتاتيجية والعسكرية واالقتصادية على منطقة
القرن األفريقي ،محاية للمصاحل األمريكية املتعلقة بضرورة استحواذ واشنطن على الثروات
البرتولية املكتشفة يف هذه املنطقة ،وأتمني وصوهلا عرب السواحل األفريقية املهددة من قبل
القراصنة واجلماعات املتشددة ،ورغبة أيضاً يف ضرب املصاحل الفرنسية والصينية على املستوى
التجاري يف القارة السمراء ككل؛ لذا فقد مت توظيف املنح واملساعدات األمريكية لدول القرن،
يف شراء الوالءات واحلكومات واألنظمة ،ويف أتسيس قاعدة عسكرية دائمة منذ 2001
تسمى»القيادة املشرتكة ملنطقة القرن اإلفريقي ،واليت تتخذ من (معسكر ليمونيه) يف جيبويت،
مقرا هلا ،وهي القاعدة الدائمة الوحيدة للجيش األمريكي يف أفريقيا» 19واليت «قامت احلكومة
األمريكية عام  2014بتمديد عقد إجيارها من احلكومة اجليبوتية ملدة  20عاماً» 20لقاء 60
.21
مليون دوالر يف العام الواحد
•حرصت اإلدارات األمريكية املتعاقبة على أن تكون املنح واملساعدات املقدمة لدول القرن
األفريقي متماشية مع خطط إخضاع حكومات هذه الدول للتوجهات والرغبات االسرتاتيجية
اخلاصة بسياسات الوالايت املتحدة ،سواء فيما يتعلق ابلشئون الداخلية للدول املتلقية للمنح
 .18راجع :مسر أبو السعود ،جتارة املساعدات يف أفريقيا  ..من املستفيد؟ ،تقرير مركز فاروس لالستشارات والدراسات االسرتاتيجية،
أبريل ،2020متاح علىhttps://pharostudies.com/?p=4214 :
 .19راجع تقرير موقع األمن والدفاع العريب ،أكتوبر  2019على الرابطhttps://sdarabia.com/2019/10/16- :
(بتصرف يسري)
 .20راجع :ر شوان،حممد توفيق ،التنافس على بناء القواعد العسكرية يف القرن اإلفريقي  ..وأتثريه على األمن القومي املصري
واإلثيويب ،جملة قراءات أفريقية ،نوفمرب  ،2018متاح على ،/https://www.qiraatafrican.com :مع البحث ابلعنوان
املذكور
 .21راجعhttp://www.acrseg.org/40747 :
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أو الشئون واالعتبارات اخلاصة ابملنافسني الدوليني لواشنطن يف املنطقة ذاهتا ،ويف احلقيقة لقد
كان دور الوالايت املتحدة يف هذا اإلطار مدمراً لوحدة واستقرار دول القرن اإلفريقي ،نظراً
خلطورة النهج األمريكي املتبع يف الرتويض واإلخضاع؛ حيث « استغلت واشنطن اخلالفات
بني دول املنطقة للحصول على أكرب امتيازات ممكنة مقابل ختصيص املساعدات ،كما أهنا
دأبت على استمالة إريرتاي وتوظيف خالفاهتا مع دول اجلوار اإلقليمي اليمن وإثيوبيا والسودان،
ومصوع ،ابلتزامن مع
لتحقيق أغراض عسكرية واستخباراتية عرب استخدام مينائى عصب
ّ
توظيف الكيمياء اخلاصة بني واشنطن وكل من إثيوبيا وأوغندا ،يف تنفيذ املخططات واألهداف
األمريكية» .22وهذه األخريةر(أوغندا) ،على سبيل املثال ،ضاعفت واشنطن املساعدات
املقدمة إليها سبعة أضعاف ،وحتديداً من  80مليون دوالر إىل  641مليون دوالر ،فيما بني
عامى  ،2000و 2017لقاء التزامها ابلشروط األمريكية يف تصنيف ومكافحة مجاعة (جيش
.23
الرب) كجماعة إرهابية
•أفضى ظهور املنح واملساعدات األمريكية السخية واملوجهة ألغراض خمصوصة يف منطقة
القرن اإلفريقي ،إىل فتح ابب املساومات السخية املوازية ،من قبل منافسي الوالايت املتحدة
يف املنطقة نفسها ،وهو ما تلقته دول املنطقة ابلبشر والرتحاب انطالقاً من حالة العوز
والفقر املهيمنة عليها ،ما ترتب عليه جممالً ،عسكرة القرن اإلفريقي ،واشتعال الصراع الدويل
واإلقليمي على استقطاب دوله وحكوماته بشىت الطرق املشروعة وغري املشروعة ،حىت أنه يف
الوقت الراهن «توجد  19قاعدة عسكرية يف منطقة القرن األفريقي ،تديرها  16دولة ،وتنشئ
اإلمارات قاعدة جديدة يف إقليم (أرض الصومال) ،إضافة إىل  4قواعد حمتملة تنشئها تركيا
وروسيا والسعودية» ،24وهذه العسكرة الدولية واإلقليمية احملتشدة يف منطقة القرن األفريقي،
واليت أشعلتها واشنطن ـ وال تزال ـ هي يف حقيقتها ليست حلماية وأتمني دول املنطقة ،وإمنا
حلماية األنظمة احلليفة من جهة ،ومحاية املصاحل االقتصادية وخطوط التجارة واملالحة الدولية
واإلقليمية من جهة اثنية ،بينما تبقى التنمية احلقيقية للمجتمع األفريقي ،هي الضحية يف هناية
املطاف ،بدليل أن جيبويت اليت أصبحت الدولة األشهر واألكرب يف القرن األفريقي من حيث
 .22راجع :موسوعة مقاتل من الصحراء على الرابطhttp://www.muqatel.com/openshare/Behoth/ ،
( Siasia2/karn-Afric/sec19.doc_cvt.htmبتصرف)
 .23راجع :ديشا جريود ،مصدر سابق(بتصرف)
 .24راجع تقرير موقع األمن والدفاع العريب ،مصدر سابق(بتصرف يسري)
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االستحواذ على أموال إنشاء القواعد العسكرية ،25بواقع  9قواعد عسكرية على أراضيها ،ما
يزال يعيش» ُخس سكاهنا تقريباً حتت خط الفقر( 1.25دوالر يوميا) ،ووفق التقرير السنوي
لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي لعام  2017مل تتجاوز معدالت التنمية يف جيبويت ،0.447%
.26
وهبذا احتلت املركز  ،149حبسب التصنيف الدويل الذي مشل  174دولة»
اثنياً :االحتاد األورويب:
•امتاز التمويل األورويب للقارة اإلفريقية ومنها دول القرن اإلفريقي ،ابلتأرجح وعدم الثبات ،بفعل
األسبقية األمريكية والصينية املبادرة جتاه هذه الدول ،غري أن األمور ما لبثت أن تغريت منذ
العام  2005مع ظهور االستهداف الصيين واألمريكي ملناطق النفوذ األوربية ،حيث حتولت
املساعدات واملنح لتكون بوابة وأداة التعاطي األورويب الكربى مع املنطقة وقضاايها ،وكان ذلك
من خالل مبادرة املفوضية األوربية/االحتاد األورويب املسماة( حنو ميثاق أورو-إفريقي؛ من أجل
التعجيل ابلتنمية)؛ حيث مت اعتماد مساعدات أوروبية متدرجة القيمة والزايدة تصل إىل 23
مليار يورو سنوايً ،وذلك بعد أن ا ُتمت اتفاقيات التعاون األورويب مع القارة والقرن األفريقي
بعدم احليادية والنزاهة ،وابلرغبة يف استخدام املساعدات كأداة لالستحواذ على األسواق
.27
األفريقية الناشئة
•تنوعت املساعدات األوروبية لدول القرن اإلفريقي يف الوقت الراهن ،وأصبحت تتجاوز جمرد
التمويل املايل احملدود ،إىل الدعم اللوجيسيت متعدد املهام واألمناط؛ ومن ذلك تعدد املبادرات
األمنية والعسكرية مع كل من الصومال وإثيوبيا وإريرتاي وجيبويت ،لتأمني املصاحل التجارية األوربية
وطرق اهلجرة عرب البحر األمحر وحبر العرب ،ويتم ذلك من خالل اسرتاتيجية أوروبية تعتمد
الدمج والتشبيك بني املهام العسكرية والدبلوماسية من جهة ،والتعاون التنموي واملساعدات
اإلنسانية والتجارة من جهة أخرى ،وهو ما يتضح جلياً من تبين أكثر من  20دولة عضو يف
سنواي أي ما يشكل أكثر من  20%من إمجايل انجتها
 .25جتين جيبويت من القاعدة العسكرية الفرنسية قرابة  135مليون يورو ً
القومي واكثر من  60%من موازنتها الرمسية ،كما جتين من القاعدة األمريكية  60مليون دوالر سنوايً ،إىل جانب املداخيل املالية
األخرى لباقي القواعد القائمة واحملتملة(يراجع الرابط)http://www.acrseg.org/40747 :
 .26راجع :هنال أمحد ،جيبويت والتوجه حنو عسكرة التنمية ،املركز العريب للبحوث والدراسات ،مايو  ،2018متاح على:
(، http://www.acrseg.org/40747بتصرف يسري)
 .27راجع :موسوعة مقاتل من الصحراء ،على الرابطhttp://www.muqatel.com/openshare/Behoth/ :
( Siasia2/karn-Afric/sec19.doc_cvt.htmبتصرف)
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االحتاد مهمات أمنية وعسكرية متعددة يف دول القرن ،من بينها العملية البحرية (أتالنتا) واليت
هتدف إىل محاية املياه والشواطئ اإلقليمية يف القرن األفريقي واحمليط اهلندي.28
•على الرغم التنوع السابق املشار إليه ،إال أنه توجد معوقات وشكوك لدى منظومة التمويل
يف االحتاد األورويب تضطره يف الغالب إىل تبين شروط املاحنني على حساب اهلدف اإلمنائي
واحلمائي للمتلقني للمنح واملساعدات؛ وهو ما يظهر بوضوح يف ملف من أخطر ملفات القرن
اإلفريقي والقارة ،واملختص ابهلجرة وطلب اللجوء ،والذي خصص له االحتاد األورويب 1.8
مليار يورو لبناء منظومة اللجوء خارج حدوده؛ إذ ابت هذا التمويل غري كاف يف ظل قيام
احلكومات األفريقية بتوظيف هذا التمويل يف دعم احلماية احمللي بفعل ارتفاع تكاليف اللجوء
لديها ،ما يعين أن التمويل األورويب للقرن األفريقي والقارة عموماً سيكون مستقبالً ،أكثر
حدة وشراسة يف إمالء شروط املاحنني من أعضائه ،سواء فيما خيص ملف اللجوء واهلجرة أو
ما خيص غريه من ملفات التعاون األخرى 29ومنذ العام  2016وحىت اآلن ،حيرص االحتاد
األورويب على مضاعفة املساعدات واملنح لدول القرن األفريقي وعموم القارة؛ «هبدف حتسني
الظروف املعيشية ومكافأة احلكومات اليت تساعد يف وقف املهاجرين ،وذلك يف إطار حماوالته
.30
لوقف تدفق املهاجرين األفارقة إىل أراضيه»
اثلثاً :فرنسا:
•هتدف التمويالت الفرنسية املمتدة لدول القرن اإلفريقي ،وعلى رأسها (جيبويت/املستعمرة
الفرنسية القدمية) ،إىل احلفاظ على النفوذ الفرنسي التأرخيي يف القارة واملنطقة ،وتعد القاعدة
العسكرية الفرنسية يف جيبويت أقدم القواعد العسكرية يف القارة على اإلطالق ،ومنذ حصول
األخرية على االستقالل عام  ،1977تلتزم ابريس بتوفري التمويل األساسي هلا ،كما يلتزم
اجليش الفرنسي بضمان محاية األراضي اجليبوتية ضد التدخالت اخلارجية ،مقابل التواجد
 .28راجع تقرير بوابة إفريقيا اإلخبارية حتت عنوان(ملاذا يهتم االحتاد األورويب مبنطقة القرن األفريقي بشكل خاص؟) ،أبريل،2019
متاح على( https://www.afrigatenews.net/a/215485 :بتصرف)
 .29انظر :إليزابيث كوليت ،تعاون االحتاد األورويب مع الدول الثالثة:إعادة النظر يف املفهومات واالستثمارات ،نشرة اهلجرة
القسرية ،51يناير/كانون الثاين  ،2016ص ،41متاح علىhttps://www.fmreview.org/sites/fmr/files/ :
( FMRdownloads/ar/destination-europe/collett.pdfبتصرف)
 .30راجع :هوارد شاتز ،استمرار اهليمنة :املزااي األمريكية للمنافسة االقتصادية يف القرن احلادي والعشرين ،مركز املستقبل لألحباث
والدراسات املتقدمة  ،سبتمرب ،2020عرض عبد اجمليد أبو العال ،متاح علىhttps://futureuae.com/ar-us/ :
Mainpage/Item/5792
15

مركز البيان للدراسات والتخطيط

العسكري واالسرتاتيجي لفرنسا يف منطقة القرن اإلفريقي 31ويعد وجود فرنسا التمويلي خاصة
واالقتصادي عامة يف القارة األفريقية والقرن األفريقي ،مرتكزاً هليمنة فرنسية اترخيية على
كنوز وثروات القارة السمراء؛ فما تزال مناطق النفوذ الفرنسي القدمي هناك ،مرتبطة إىل اآلن
بعقود وصفقات مربمة وسارية املفعول مع ابريس» مقابل احلماية العسكرية واحلماية من
االنقالابت» 32ومن جهة أخرى تلتزم الدول األفريقية للشركات الفرنسية مبوجب العقود
والصفقات املشار إليها ،حبقوق» استغالل املوارد االسرتاتيجية كاملاس واليورانيوم والغاز
والنفط» 33وهو ما أدى إىل تعاظم الوجود الفرنسي يف الداخل األفريقي ،من خالل امتالك
فرنسا قرابة» 1100شركة كربى ،و 2100شركة صغرى ،واثلث أكرب حمفظة استثمارية بعد
34
بريطانيا والوالايت املتحدة»
•يُالحظ أن املنح واملساعدات الفرنسية لدول القارة السمراء غالباً ما تكون منكبة فقط
على حتقيق مصلحة ابريس االقتصادية واالسرتاتيجية دون النظر العتبارات حتقيق التنمية
والدميقراطية لدى البلدان األفريقية املتلقية للمساعدات ،وهو ما حدث ابلفعل عندما قامت
يف هناايت العقد األول من األلفية الثانية ،بضخ مساعدات توازي أكثر من  6.5%من
انجتها القومي يف الداخل اإلفريقي ،35دون ربطها ابلدميقراطية ،ولعل هذا يفسر ملاذا فرنسا
«هي أكرب مانح للمعوانت االقتصادية يف أفريقيا ،وهي صاحبة أكرب قدر من االستثمارات
األجنبية ابلقارة ،كما أهنا املستورد األكرب للمواد اخلام ،واملص ّدر األكرب للسلع املصنعة يف
الدول الفرانكفونية إبفريقيا البالغة حوايل  30دولة» 36وتعد ُمنهجية االخرتاق الفرنسي الناعم
 .31راجع :أمرية عبد احلليم ،القواعد العسكرية يف البحر األمحر..تغري موازين القوى ،مركزبغداد للدراسات واالستشارات واإلعالم،
أغسطس  ،2018متاح على ،/http://baghdad.center :مع البحث ابلعنوان املذكور(بتصرف)
 .32راجع تقرير DWاألملانية ابللغة العربية حتت عنوان(فرنسا ومستعمراهتا السابقة..ملاذا بقي االستقالل منقوصاً؟) ،أغسطس
 ،2020متاح علىhttps://p.dw.com/p/3gRaW :
 .33املصدر السابق نفسه
 .34املصدر نفسه
 .35تفيد بعض التقارير املتداولة ما يؤكد وجود مبالغة يف هذا الرقم من املساعدات الفرنسية للقارة األفريقية ،وأن أحدث
امليزانيات املخصصة من احلكومة الفرنسية احلالية بقيادة ماكرون لدعم االقتصادات األفريقية هو اقل من 1%من العملة الصعبة
الفرنسية(راجع :الشافعي أبتدون ،فرنسا والقرن األفريقي ..إعادة التموضع والتحالفات ورهاانت املستقبل ،مركز اجلزيرة للدراسات،
مارس  ،2019متاح على ،https://studies.aljazeera.net :مع البحث ابلعنوان املذكور/بتصرف)
 .36راجع :الشيماء عرفات ،كيف تعيد فرنسا احتالل القارة األفريقية؟ ،تقرير موقع إضاءات ،فرباير ،2016متاح على:
https://www.ida2at.com/how-to-restore-frances-occupation-of-the-african(/continentبتصرف)
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عرب املنح واملساعدات ،واليت تتبعها فرنسا يف السنوات األخرية الستعادة ودعم نفوذها يف
القرن األفريقي وغريه من مناطق القارة ،بعيداً عن اإلقحام والتواجد القسري ضمن النزاعات
.37
اإلفريقية ،إحدى الوسائل الفاعلة يف هذا اإلطار ،وخاصة مع كل من جيبويت وإثيوبيا
رابعاً :الصني:
•تعاظم الوجود الصيين يف القارة اإلفريقية بشكل كبري خالل السنوات األخرية ،حىت أاثر هذا
الوجود كل القوى الغربية املناوئة له ،وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية وفرنسا ،وعلى
الرغم من أن قاعدة املصلحة دوما ما تكون مسيطرة على تشكيل جممل العالقات القائمة بني
الدول ،إال أن املساعدات الصينية للقارة األفريقية ،تعد األكثر إجيابية واألقل سلبية يف هذا
اإلطار ،إذا ما قيست بغريها من املساعدات واملنح الدولية؛ فالصني لديها اسرتاتيجية اثبتة
ومستقرة خالصتها الرتكيز على الدفع املتبادل يف التنمية االقتصادية بينها وبني شركائها الدوليني
بصفة عامة ،واألفارقة بصفة خاصة؛ لذا تكون املنح واملساعدات الصينية إلفريقيا متحررة من
أي شرط أو قيد؛ وذلك لعدم حرص بكني على استحضار العوامل السياسية والتدخل يف
شئون القارة ضمن هذا اإلطار ،ومن مث» تعلن الصني مراراً أ ّن عالقاهتا االقتصادية واالستثمارية
يف إفريقيا غري مشروطة ،وهو ما أثبتته مثالً عام 2000عندما قامت بكني عرب منتدى التعاون
الصيين/اإلفريقي الذي يضم  46دولة إفريقية من أصل  53دولة هي كل دول القارة ،إبسقاط
حنو  1.2مليار دوالر من ديون دول القارة دون شروط مسبقة» 38بل قدمت يف ذات املنتدى
أكثر من  16.5مليون دوالر لتنمية مشروعات يف جيبويت ،وبعدها خبمس سنوات منحت
جيبويت أيضاً مساعدات غذائية بقيمة تقارب ال 2مليون دوالر ،وأطلقت سبعة مشاريع تنموية
يف الصومال ،وألغت ديوانً إلريرتاي بقيمة ثالثة ماليني دوالر ،بل وقدمت هلا قرضاً بقيمة أكثر
من  20مليون دوالر لدعم بنيتها التحتية ،هذا إىل جانب مساعدات كثرية ممتدة مالية وعينية
تزخر هبا العالقات الصينية مع دول القرن األفريقي ،ما أدى إىل» اخنراط اجلانبني يف سلسلة
من النشاطات واملبادرات التعاونية املتنوعة اليت أرست عهداً جديداً ألفريقيا يتسم ابإلجيابية يف
نظرته وحدوده وآفاقه يف التعامل مع قوى كربى ال تشبه مثيالهتا من القوى الكربى اليت تعاونت
 .37راجع :الشافعي أبتدون ،فرنسا والقرن األفريقي ..إعادة التموضع والتحالفات ورهاانت املستقبل ،مركز اجلزيرة للدراسات،
مارس  ،2019متاح على ،https://studies.aljazeera.net :مع البحث ابلعنوان املذكور
 .38املصدر السابق نفسه(بتصرف يسري)
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مع افريقيا مبنطق ال إنساين وال عقالين خلق لديها شعوراً سلبياً يصعب جتاوزه»

.39

•على الرغم من عدم اهتمام الصني ابلتدخل يف الشئون اخلاصة للدول اإلفريقية ،إال أن ذلك
مل مينعها من اختاذ كافة الوسائل والسبل املؤدية إىل حتقيق تنمية حقيقية يف دول القارة ،وخاصة
فيما يتعلق ابملساعدات واملنح واملشاريع الداعمة للبنية التحتية جبهود صينية؛ ومن ذلك على
سبيل املثال أهنا «تتبع منهجاً ذكياً يف تقدمي مساعداهتا املالية والتنموية للدول األفريقية لضمان
استثمارها على الوجه األكمل؛ إذ توضع أموال املساعدات يف حساابت مضمونة يف بكني،
مث يتم وضع قائمة مبشاريع البنية التحتية املطلوبة ،وبعد أن حتصل الشركات الصينية على عقود
هذه املشاريع ،يتم حتويل هذه األموال إىل حساابت هذه الشركات ،وهو ما يضمن تنفيذ
.40
املشاريع ،إىل جانب عدم ضياع األموال عرب سرقتها من قبل املسؤولني»
•ختتلف املنح واملساعدات املقدمة من الصني ،يف أهنا ترتكز إىل قناعة صينية راسخة ،بضرورة
متكني دول القارة األفريقية من الدخول كشريك فاعل يف البناء االقتصادي العاملي ،وهو ما
تتلقاه دول القارة السمراء ابلرضا والقبول ،ابعتبار أن بكني «تؤدي دور الناطق ابسم الدول
النامية ،اليت تدعو إىل خلق بيئة تعددية ،وإعادة النظر يف االقتصاد الدويل ،الذي ترى أنه غري
عادل ويهمل حقوق الفقراء» ،41ومن جهة أخرى ،فإن املقارنة بني النموذج الغريب والنموذج
الصيين يف املساعدات االقتصادية ،ال شك سيكون يف صاحل األمنوذج الصيين ،على األقل
من وجهة نظر الدول اإلفريقية؛ فالنموذج الغريب أفرز ديوانً طائلة ما تزال ترزح حتتها البلدان
األفريقية ،وعلى وفق جلنة إلغاء ديون العامل الثالث ،فإن هذه البلدان» مدينة مبائة وسبعني مليار
دوالر كنسبة خلدمة الديون (فوائد الديون) ،فضالً عن أصل هذه الديون ،وهذه الفوائد تكلف
سنوايً أربعة أضعاف نسبة ميزانية الصحة والتعليم لدى الدول األفريقية» 42يف حني أن النموذج
الصيين هو املفضل واملنقذ لدى األفارقة؛ ألن الصني» ال تشرتط نسب عالية يف خدمة الديون،
وال تشرتط خصخصة الدول للقطاعات املوفرة لالحتياجات األساسية».43
 .39انظر :ابتسام حممد العامري ،الدور الصيين يف أفريقيا..دراسة يف دبلوماسية القوة الناعمة ،ملف متاح على الرابطhttps:// :
 ،platform.almanhal.com/Files/2/111705ص (1بتصرف يسري)
 .40املصدر السابق نفسه ،ص (2بتصرف يسري)
 .41انظر :قط مسري ،االسرتاتيجية االقتصادية الصينية يف إفريقيا :فرتة ما بعد احلرب الباردة ـ قطاع النفط أمنوذجا ـ مذكرة مقدمة
لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،2007/2008 ،ص 64
 .42املصدر السابق نفسه ،ص (108بتصرف يسري)
 .43املصدر السابق نفسه ،ص (112بتصرف يسري)
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خامساً :املؤسسات املاحنة الدولية:
ooال ميكن إغفال ما تقوم به املؤسسات الدولية املاحنة من دور حموري يف جمال املساعدات
اإلنسانية واملنح غري القابلة للرد ،كمؤسسات البنك الدويل وبنوك تنمية آسيا وأفريقيا ،وبرانمج
األمم املتحدة اإلمنائي إىل غري ذلك من مؤسسات ماحنة دولية ،إال أن أغلب هذه املنح
واملساعدات تكون يف شكل قروض ميسرة ،وال متثل املنح واملساعدات اجملانية سوى(نقطة
يف حبر)؛ لذا ال ميكن اعتبار ما تقدمه هذه املؤسسات من منح ومساعدات ،منفصالً عن
االعتبارات والتوجهات السياسية للدول اليت تندرج حتتها؛ إذ تبقى أي مساعدة خارجية» جزءً
ال يتجزأ من التوجهات اخلارجية للدول املاحنة يف السياسات الدولية؛ حيث تراعي الدول املاحنة
معايري عديدة حلساب درجة حتقيق مصاحلها القومية من تقدمي مساعدات خارجية» ،44ولعل
هذا يتضح أكثر من تصريح أحد مسؤويل وكالة التنمية ابلوالايت املتحدة األمريكية -الدولة
األكرب من حيث االستحواذ على مؤسسات القروض واملنح الدولية ،والوحيدة صاحبة حق
كل من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل -عندما قال مؤكداً أن» حتقيق وضع
النقض يف ٍّ
.45
احدا من أهم أهداف املساعدات األمريكية»
قيادي عاملي للوالايت املتحدة األمريكية يُعد و ً
ooتتسم أغلب املساعدات الدولية املقدمة إىل القرن اإلفريقي وجممل دول القارة األفريقية
ابختالفها عن ابقي املساعدات املناظرة األخرى؛ إذ أن هذه املساعدات أكثر من 65%
منها ثنائية ( أي بينية بني احلكومات) ،كما أهنا غري خاضعة العتبارات املساءلة القانونية عند
فشل توظيفها ،وغالباً ما يتم التالعب والعبث هبا واستبداهلا؛ مبعىن قيام احلكومات بضخها
يف مشاريع ومهية ليسهل االستيالء عليها بغري وجه حق ،أو ضخها يف مشاريع كانت ممولة يف
األصل من امليزانية احلكومية ،ليسهل استبداهلا واالستحواذ عليها أيضاً ،ويساعد على ذلك
ضبابية التفاصيل اخلاصة أبوجه إنفاق تلك املنح ،وغياب البياانت التفصيلية بشأهنا يف الغالب
األعم لدى املاحنني ،األمر الذي يؤدي إىل إهدار ما يفوق الـ 95مليار دوالر سنوايً من أموال
املساعدات واملنح على املستوى الدويل.46
ooيف ظل اشتباك الوضع األمين والسياسي على مستوى دول القرن اإلفريقي والقارة السمراء
 .44انظر :موسى عالية ،مصد سابق ،ص(78بتصرف يسري)
 .45راجع :مسر أبو السعود ،مصدر سابق
 .46املصدر السابق نفسه(بتصرف)
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عموماً ،تتهيأ ظروف مواتية ومثالية لتحويل املنح واملساعدات القادمة من املؤسسات الدولية،
من أداة للبناء والتنمية إىل وسيلة لتغذية ودعم الفساد واملفسدين ،ولعل تقديرات االحتاد
األفريقي الرمسية اليت تفيد أبن الفساد يف أفريقيا يكلف أكثر من  140مليار دوالر سنوايً،
وأن أموال املؤسسات الدولية املاحنة يف القارة «تغذي أنشطة الكسب غري املشروع» 47يؤكد
هذه احلقيقة ،بل متنحنا بعض املؤشرات املتداولة هبذا اخلصوص ،بياانً أكثر وضوحاً وخطورة،
ومن هذه املؤشرات قيام مسئولني أمريكيني ابهتام قروض البنك الدويل يف أفريقيا بدعم الفساد،
ووجود تقارير متخصصة تفيد ابرتفاع نسبة اهلدر يف قروض البنك ذاته للدول النامية لتصل
إىل أكثر من  20%بسبب الفساد وسوء اإلدارة وعشوائية اإلقراض ،48ومما يؤكد عدم جدوى
املساعدات الدولية ابلنسبة للتنمية ابلقارة والقرن األفريقي ،توصل إحدى دراسات البنك
الدويل نفسه إىل أن أكثر من  80%من أموال املنح واملساعدات اليت يقدمها البنك للدول
األفريقية «استخدمت يف أغراض ختتلف عن تلك اليت أ ِ
ُرسلَت من أجلها ،وأنه غالبًا ما مت
.49
حتويلها لتمويل أنشطة غري منتجة وترفيهية»
واخلالصة يف هذا السياق ،أن البنية الدولية اليت تقوم عليها آليات وأهداف تقدمي املساعدات
للدول األكثر احتياجاً وفقراً ،سواء يف القرن األفريقي أو يف غريه من دول القارة ودول العامل النامي
أمجع ،هذه البنية تعاين من عوار شديد يضر ابملصاحل األفريقية عرب إفراغ املنح من حمتواها التنموي
وهتيئتها لتصبح أداة لإلفقار والتدمري بني األفارقة.
املبحث الثاين
املاحنون اإلقليميون ودورهم يف القرن اإلفريقي
ال يقل دور املاحنني اإلقليميني يف منطقة القرن اإلفريقي ،أتثرياً ،عن الدور السابق للماحنني
الدوليني ،ولكن مع األخذ يف االعتبار مجلة املالحظات واالعتبارات التالية:
•أن املاحنني اإلقليميني أكثر خربة ودراية مبجرايت األمور يف منطقة القرن األفريقي والقارة
عموماً ،ابعتبارهم األقرب إىل التواجد والتفاعل مع دول هذه املنطقة.
 .47املصدر السابق نفسه
 .48املصدر السابق نفسه(بتصرف)
 .49املصدر السابق(بتصرف يسري)
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•أن الروابط اإلقليمية على املستوى اإلنساين بني القارة اإلفريقية واملؤسسات والدول اإلقليمية
املاحنة ،أكثر قرابً وإجيابية من نظريهتا على املستوى الدويل ،نظراً ألن القوى اإلقليمية مرت
ابلعديد من احملن والصدمات االقتصادية املشاهبة ملا مرت ومتر به دول القارة السمراء.
•أن الصراع اإلقليمي على القارة السمراء ومنطقة القرن اإلفريقي ،ال يرتكز إىل عوامل اقتصادية
واسرتاتيجية وعسكرية فقط ،إمنا إىل عوامل دينية وثقافية وعرقية أيضاً ،ابإلضافة لعوامل أخرى
أمهها اجلوار احلدودي واجلغرايف.
وإمجاالً ميكننا رصد طبيعة األثر احلادث للماحنني اإلقليميني يف القارة األفريقية والقرن
األفريقي من خالل نقاط العرض التالية:
أوالً :املنح واملساعدات اخلليجية:
•يتماهى الدعم االقتصادي واملايل املتنامي للدول اخلليجية يف القارة األفريقية عموماً ومنطقة
القرن األفريقي على وجه اخلصوص ،مع الرغبة الشديدة يف االستفادة القصوى من األمهية
االسرتاتيجية املتجددة للبحر األمحر والقرن األفريقي ،والسيما بعدما فرضته حرب اليمن
األخرية جنباً إىل جنب مع األزمة اخلليجية ،من تداعيات أجربت السعودية واإلمارات ومصر
على الوقوف معاً ضمن تكتل نفوذ ثالثي يف هذه املناطق ،مقابل النفوذ والتكتل الثنائي
املضاد الذي متثله قطر وتركيا ،يف حني يؤدي اخلالف األيديولوجي بني السعودية وإيران دوره
الكبري يف تعظيم دور املنح واملساعدات املقدمة من كل هذه األطراف للقارة األفريقية والقرن
اإلفريقي؛ حيث «تكون األولوية دوما ابلنسبة إىل السعودية واإلمارات هي أبعاد النفوذ اإليراين
عن جوارمها القريب ،فضالً عن أن القرن اإلفريقي اكتسب أمهية اسرتاتيجية أوىل بسبب النزاع
اليمين ،وقد أظهر هذا الثنائي النافذ والطموح اهتماماً مطّرداً مبمارسة نفوذ جيوسياسي كبري
.50
يف املنطقة»
•تقوم املساعدات اخلليجية للقارة األفريقية ودول القرن اإلفريقي ،بدور كبري يف ختفيف األعباء
االقتصادية واملالية اليت يرزح حتتها األفارقة بفعل الديون املستحقة للمؤسسات املاحنة الدولية؛
فأصبحت اإلمارات اثين أكرب املستثمرين يف إفريقيا بعد مبادرهتا لدعم بناء القارة يف شباط
 .50راجع :كاميل لونز ،النظرة السعودية واإلماراتية إىل أفريقيا ،منشورات موقع مركز كارنيغي للسالم ،أكتوبر ،2018متاح على:
(، https://carnegieendowment.org/sada/77562بتصرف يسري)
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 2020بقيمة  500مليون دوالر ،وأنشأت السعودية وزارة للشؤون اإلفريقية لتنمية حجم
وجودها االقتصادي واالستثماري ابملنطقة والقارة ،كما أقامت خطوط مالحة بني جيبويت
وجدة؛ لدعم التبادل التجاري بينهما ،وأسهم الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية ،يف
متويل  324مشروعاً ،استفادت منها  42دولة إفريقية غري عربية ،إىل غري ذلك من مساعدات
متنوعة تؤكد الدور التنموي لدول اخلليج يف هذه املنطقة.51
•على الرغم من جدوى املساعدات اخلليجية للقارة ،إال أن اخللل يشوب بعضها ،والسيما فيما
يتعلق ابلرؤية االسرتاتيجية والسياسية بعيدة املدى يف القرن اإلفريقي؛ فعلى سبيل املثال أفضى
انتقال أثر األزمة اخلليجية للداخل الصومايل إىل قيام قطر بدعم احلكومة املركزية ،بينما عمدت
اإلمارات إىل دعم أقاليم تتمتع حبكم شبه ذايت ،مثل أرض الصومال وأرض جواب وأرض البنط؛
مما ّأدى إىل إضعاف نفوذ مقديشو ،ما ميكن أن يؤدي إىل تداعيات قوية مزع ِزعة لالستقرار
يف منطقة تعاين أصالً من اهلشاشة» 52ولكن من جهة أخرى ،جيب االعرتاف جبدوى الدور
األمين والتنموي الذي أفرزته الوساطة السعودية/اإلماراتية عرب املساعدات ،فيما خيص توقيع
اتفاقية الصداقة والسالم بني إريرتاي وإثيوبيا ،والذي يظهر وعياً خليجياً أبمهية هذه املنطقة
.53
لألمن القومي اخلليجي
اثنياً :املنح واملساعدات الرتكية:
•جتيد تركيا متوضعها املتجدد يف القارة األفريقية والقرن اإلفريقي من خالل الدعم االقتصادي
الدائم واملتكرر ،ولكن عرب البوابة التجارية؛ حيث «يبلغ إمجايل التبادل التجاري الرتكي/
اإلفريقي  21مليار دوالر»54ويشري تنامي حجم السفارات الرتكية يف القارة ،إىل عمق هذه
اإلجادة؛ فقد زادت من  12سفارة عام  ،2012إىل  42عام 202055لتعزيز مهمة النفوذ
الرتكي يف القارة ،وتعد منطقة القرن األفريقي هي بؤرة التواجد الرتكي هناك؛إذ « ترتكز نصف
االستثمارات الرتكية املوجهة إىل إفريقيا يف إثيوبيا ،بواقع  5.2مليار دوالر ،حبسب بياانت

 .51راجع الرابط ، http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1202954 :عن مركز اخلليج للدراسات
االسرتاتيجية ،مارس (2020بتصرف)
 .52راجع :كاميل لونز ،مصدر سابق(بتصرف)
 .53راجع :عدانن موسى ،خريطة التنافس الدويل والتغلغل اإلقليمي يف منطقة القرن األفريقي ،مركز التقدم العريب للسياسات،
أكتوبر  ،2018متاح (بتصرف) على، /https://www.arabprogress.org/3949 :
 .54راجع الرابطhttps://al-ain.com/article/soft-colonialism-turkey-invades-africa-cover-eco :
 .55راجع تقرير مركز القرار للدراسات اإلعالمية ،حتت عنوان( دوافع وأدوات التغلغل الرتكي يف منطقة القرن األفريقي) ،أكتوبر
 ،2020متاح علىhttps://alqarar.sa/2972 :
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جلنة االستثمار اإلثيوبية يف عام  ،2020ويف الصومال والسودان وجيبويت تنشط املؤسسات
املاحنة واإلغاثية الرتكية كوكالة التعاون والتنسيق (تيكا) ،ومؤسسة (داينيت) للمنح واملساعدات
.56
الطالبية ،وكذلك هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحلرايت»
•أسفرت القوة الناعمة للمساعدات الرتكية يف القرن اإلفريقي عن استحواذ كبري ألنقرة على
مميزات عسكرية واسرتاتيجية كبرية؛ فاسرتدت سيطرهتا على جزيرة (سواكن) السودانية ،وأنشأت
أكرب قاعدة عسكرية يف الصومال عام  ،2017إىل جانب استثمارات قوية فيها ،وحصلت
على وعود قوية من جيبويت إبنشاء قاعدة عسكرية مشاهبة ،وأبرمت صفقات ضخمة مع إريرتاي
وإثيوبيا والسودان ،ومن خالل املساعدات دشنت منطقة جتارية حرة يف جيبويت ،كما شاركت
يف بناء سد حنبويل هبا ،57وهذا التمدد الرتكي املندفع يف ظل خصومات أنقرة اإلقليمية ،يضع
منطقة القرن األفريقي يف خضم االستقطاب واالستقطاب املضاد عرب مساعدات ومبادرات
اقتصادية هي يف أمس احلاجة إليها ،ومن مث «يتحتّم على األطراف اإلقليمية املتنافسة أن
تدرك مقتنعة -سواء عرب الدبلوماسية أو من خالل جتارهبا الذاتية -أنه ويف حني أن التنافس
واخلصومة قد خيدمان أهدافها السياسية والتجارية املباشرة ،فإهنما ميكن وبنفس القدر أن يلحقا
الضرر ابالستقرار بعيد املدى ملنطقة هشة على الساحل املقابل للبحر األمحر ،وأن ينقلبا يف
58
احملصلة لغري مصلحتها»
اثلثاً :املنح واملساعدات اإليرانية:
•يف ظل العقوابت الدولية املمتدة اليت تتعرض هلا إيران بسبب برانجمها النووي ،ال ميكن اجلزم
بوجود مساعدات ومنح إيرانية مؤثرة يف القارة السمراء ومنطقة القرن األفريقي حالياً ،طبعاً إذا
قسناها حبجم املساعدات اخلليجية اليت يتم ضخها من السعودية على سبيل املثال ،لكن هذا
ال مينع من التأكيد على وجود مساعدات لطهران من حني آلخر كتلك اليت قدمتها وتقدمها
إلريرتاي والصومال وابقي دول القرن من خالل هيئة اهلالل األمحر اإليراين وجلنة اإلمام اخلوميين
ومجعية املصطفى ،وأيضاً من خالل ضخ البرتول اإليراين هلذه املنطقة ،ويف حقيقة األمر ،فإن

 .56املصدر السابق نفس(بتصرف)
 .57راجع :عدانن موسى ،مصدر سابق(بتصرف)
 .58راجع تقرير جمموعة األزمات الدولية على الرابط( :بتصرف يسري)

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabianpeninsula/206-intra-gulf-competition-africas-horn-lessening-impact ،
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جمرد التواجد اإليراين أبي صورة من الصور ،يثري حفيظة املخاوف اخلليجية على مستوى
النواحي األمنية واالسرتاتيجية ،فضالً عن املخاوف العقدية والدينية املرتبطة بنشاط إيران لنشر
التشيّع بني األفارقة ،وهو ما يضيف أعباء جديدة من التوتر الناجم عن الصراع اإلقليمي احملموم
.59
بني مجيع هذه األطراف
وخالصة معطيات الوضع اإلقليمي يف القارة والقرن اإلفريقي ،فيما يتعلق ابملساعدات ،أنه
على الرغم من ازدايد نسبة اإلجيابية التنموية للمساعدات اإلقليمية قياساً بنظريهتا الدولية ،إال أن
املخاطر احملدقة بدول القرن جراء تلك املساعدات ،تظل قريبة الشبه إىل حد كبري بذات املخاطر
النامجة عن املساعدات الدولية ،وهو ما يعود حلالة االستقطاب احملمومة وغري احملسوبة نفسها جتاه
القرن ودول القرن من أجل حتقيق مصاحل اسرتاتيجية وعسكرية وجتارية وأمنية خاصة ابملاحنني،
دون األخذ يف احلسبان مصاحل الدول احملتاجة هلذه املنح واملساعدات ،ذلك أن شدة اخلصومة
الظاهرة بني األطراف اإلقليمية ،مثلها مثل اخلصومة الظاهرة بني األطراف الدولية ،تتغلب دائماً
يف هناية املطاف ،على ما سواها من اعتبارت التنمية واإلصالح االقتصادي ومراعاة البعد اإلنساين
والدميقراطي ،على أن هناك ما جيب لفت األنظار إليه هنا ،وهو أن حالة االستقطاب الدويل يف
القارة والقرن األفريقي ،تلتقي حبالة االستقطاب اإلقليمي للمنطقة نفسها ،وهذا االلتقاء يستمد
فاعليته من تقارب األطراف اإلقليمية املاحنة للمساعدات ،مع الصني املتغلغلة بقوة يف مناطق
االستقطاب والصراع الدويل واإلقليمي داخل القارة والعامل ،واليت يؤدي انفتاحها املوضوعي على
هذه األطراف ،عرب «مبادرة احلزام والطريق (حزام واحد ،طريق واحد) الساعية إىل إنشاء طرق برية
وحبرية تربط أقاليم من آسيا واحمليط اهلندي» ،60إىل تفضيل التعاون معها والتعاطي مع هنجها غري
الفوقي أو املتسلط.
وبتأمل وضع املساعدات اإلقليمية السابق ،ميكننا مالحظة اآليت:
ooتعاظم النفوذ اخلليجي ممثالً يف السعودية واإلمارات وقطر على حساب النفوذ اإليراين.

ooتعاظم النفوذ الرتكي على حساب النفوذ اخلليجي واإليراين.

 .59راجع :حممد العريب ،ماذا تريد إيران من التواجد يف البحر األمحر والقرن األفريقي؟ ،مركز اإلنذا املبكر ،سبتمرب ،2020متاح
على ، /https://ewc-center.com :مع البحث ابلعنوان املذكور(بتصرف)
 .60راجع :أمرية عبد احلليم ،مصدر سابق(بتصرف يسري)
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ooتراجع االعتبارت التنموية واإلصالحية حلساب االعتبارات األمنية واالسرتاتيجية.
ooتضرر وحدة الدول اإلفريقية بفعل املنح واملساعدات.
استنتاجات:

من خالل ما تقدم ،أمكن التوصل إىل مجلة االستنتاجات التالية:
•املنح واملساعدات الدولية تقدم يف بداايهتا وفق أسباب وأهداف إنسانية ،لكنها ال تلبث أن
تتحول إىل أدوات داعمة لألنظمة املتسلطة واالستبدادية ،ووسيلة من وسائل تربح الفاسدين
على حساب الفئات الفقرية.
•اجلهات املاحنة سواء كانت دوالً أو مؤسسات أو كياانت خاصة دولية ،تعاين خلالً يف التوازن
بني الدفاع عن حق التنمية املستهدفة للمنح واملساعدات ،والدفاع عن املصاحل الوطنية؛ حبيث
تكون الغلبة دائماً للمصاحل الوطنية حىت وإن جاءت على حساب التنمية والدميقراطية وجممل
العوامل اإلنسانية األخرى.
•للمنح واملساعدات الدولية وجه سليب ،يتجسد جلياً يف توظيفها كوسيلة لالستحواذ على
الثروات النفطية والبحرية وثروات املعادن وغريها من الثروات الكامنة يف القارة األفريقية؛ مما
يعين أن املؤسسات والدول املاحنة ،أتخذ من الدول النامية والفقرية أكثر بكثري جداً مما متنحها
أوتعطيها من مساعدات.
•األغلبية العظمى من املساعدات القادمة من اجلهات والدول املاحنة إىل دول العامل الثالث
الفقرية ،هي مساعدات مشروطة وليست جمانية ،أي أهنا ترتبط دوماً بتحقيق أهداف املاحنني
اخلاصة على املستوى العسكري واالسرتاتيجي واألمين ،إىل جانب كون هذه املساعدات
ترتاكم على كاهل الدول الفقرية يف صورة ديون مركبة اخلدمة ،ما يعين بسط هيمنة املاحنني على
مكوانت وأركان االقتصادات اخلاصة هبذه الدول ،وتُستثىن املنح واملساعدات الصينية ألفريقيا
من هذا النهج.
•املساعدات الدولية ابتت من أبرز الوسائل احلديثة للتغلغل العسكري يف القارة السمراء ،وليس
أدل على ذلك من توظيفها يف عسكرة دول ومنطقة القرن اإلفريقي واليت تتحول مع مرور
25
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الوقت إىل ثكنة عسكرية كبرية بقدر مساحتها ،بفعل تواجد ما يقرب من  20قاعدة عسكرية
ألكثر من  15دولة.
•التناقض احلادث بني ازدحام املنح واملساعدات املستقطبة لدول القارة من جهة ،وابتعاد هذه
املنح عن حتقيق التنمية احلقيقة بني األفارقة من جهة اثنية ،وإحلاح الوضع االقتصادي املأساوي
للقارة على أنظمتها وحكوماهتا لقبول املنح واملساعدات من جهة اثلثة ،يف ظل الصراع احملموم
بني القوى الكربى على ثروات القارة الظاهرة والباطنة من جهة رابعة ،كل ذلك من شأنه أن
ينذر حبدوث كوارث مفاجئة على املستوى األمين والعسكري والعرقي يف عموم املناطق والدول
اإلفريقية ومنها ابلتأكيد منطقة القرن اإلفريقية احلبلى ابلنزاعات.
توصيات:
ويف ختام عرضها ،توصي الدراسة ابآليت:
•ضرورة اختاذ الضماانت الكافية لتوظيف املساعدات يف التنمية والدميقراطية.
•ضرورة مراعاة اخلصوصية الوطنية واإلنسانية للمجتمعات الفقرية من قبل املاحنني.
•ضرورة تقنني العسكرة الدولية واإلقليمية للقرن األفريقي من خالل املساعدات.
•ضرورة اعتماد األمنوذج الصيين غري املشروط يف مساعدات الدول والشعوب.

26

املساعدات واملنح يف القرن اإلفريقي والقارة السمراء بني أهداف التنمية وتطلعات املاحنني

املصادر:
(()(1ابتسام حممد العامري ،الدور الصيين يف أفريقيا..دراسة يف دبلوماسية القوة الناعمة،
ملف متاح على الرابط:
https://platform.almanhal.com/Files/2/111705

(()(2احلرازي،إميان غالب ،املساعدات اخلارجية بني األغراض اإلنسانية واملصاحل
الوطنية ،ورقة حتليلية صادرة عن مركز احلوكمة وبناء السالم ،صنعاء ،اليمن ،ومركز التنمية
الدولية ،رادبوت ،هولندا ،أغسطس :2018
https://www.mena-acdp.com/

(()(3الشافعي أبتدون ،فرنسا والقرن األفريقي ..إعادة التموضع والتحالفات ورهاانت
املستقبل ،مركز اجلزيرة للدراسات ،مارس :2019
https://studies.aljazeera.net

(()(4الشافعي أبتدون ،كوروان يف القرن األفريقي :ابعادها االقتصادية وتداعياهتا
اإلنسانية احملتملة ،مركز اجلزيرة للدراسات ،أبريل  ،2020متاح على:
https://studies.aljazeera.net

(()(5الشيماء عرفات ،كيف تعيد فرنسا احتالل القارة األفريقية؟ ،تقرير موقع إضاءات،
فرباير:2016
https://www.ida2at.com/how-to-restore-frances-occupation-of-theafrican-continent

(()(6الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(إيفاد):
https://www.ifad.org/ar/web/latest/blog/asset/41808748
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(()(7إليزابيث كوليت ،تعاون االحتاد األورويب مع الدول الثالثة:إعادة النظر يف املفهومات
واالستثمارات ،نشرة اهلجرة القسرية ،51يناير/كانون الثاين :2016
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/
destination-europe/collett.pdf

(()(8أمرية عبد احلليم ،القواعد العسكرية يف البحر األمحر..تغري موازين القوى ،مركزبغداد
للدراسات واالستشارات واإلعالم ،أغسطس :2018
http://baghdad.center/

(()(9تقرير بوابة إفريقيا اإلخبارية حتت عنوان(ملاذا يهتم االحتاد األورويب مبنطقة القرن
األفريقي بشكل خاص؟) ،أبريل:2019
https://www.afrigatenews.net/a/215485

((10(1تقرير جمموعة األزمات الدولية على الرابط:
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulfand-arabian-peninsula/206-intra-gulf-competition-africas-horn)بتصرف يسري(lessening-impact ،

((11(1تقرير مركز القرار للدراسات اإلعالمية ،حتت عنوان( دوافع وأدوات التغلغل الرتكي
يف منطقة القرن األفريقي) ،أكتوبر : 2020
https://alqarar.sa/2972

((12(1تقرير موقع األمن والدفاع العريب ،أكتوبر  2019على الرابط:
https://sdarabia.com/2019/10/16-
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((13(1خالد بن سلطان بن عبد العزيز ،موسوعة مقاتل من الصحراء:
http://www.moqatel.com

((14(1ديشا جريود ،االستخدام الفعال ..مقاربة جديدة لسياسة املساعدات اخلارجية
األمريكية ،املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ،عرض ابسم راشد ،فرباير :2020
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5242/

((15(1رشوان،حممد توفيق ،التنافس على بناء القواعد العسكرية يف القرن اإلفريقي ..
وأتثريه على األمن القومي املصري واإلثيويب ،جملة قراءات أفريقية ،نوفمرب :2018
https://www.qiraatafrican.com/

((16(1روبرت سي آلن ،التاريخ االقتصادي العاملي ..مقدمة قصرية جداً ،منشورات
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،الطبعة األوىل 2014م ،من ترمجة حممد سعد
طنطاوي ،ومراجعة هبة جنيب مغريب:
https://www.hindawi.org/books/35714749/

((17(1روضة علي عبد الغفار ،القرن األفريقي يف عام 2020م ..صراعات أزلية وحتدايت
مستقبلية ،حتقيقات جملة اجملتمع الكويتية ،فرباير : 2020
https://mugtama.com/reports/item/98779-2020.html

((18(1زينة عبلة ،التحدايت اليت تواجه فعالية متويل التنمية ،منشورات شبكة املنظمات
العربية غري احلكومية للتنمية،بريوت ،لبنان:2017 ،
https://2030monitor.annd.org/data/report/arabic/52.pdf
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

((19(1سايل حممد فريد ،األبعاد االقتصادية واالجتماعية يف خطة التنمية األفريقية
 ،2063منشورات اهليئة املصرية العامة لالستعالمات:
https://www.sis.gov.eg/UP/8-45.pdf

((20(2مسر أبو السعود ،جتارة املساعدات يف أفريقيا  ..من املستفيد؟ ،تقرير مركز فاروس
لالستشارات والدراسات االسرتاتيجية ،أبريل:2020
https://pharostudies.com/?p=4214

((21(2عاصم فتح الرمحن ،تغيري موازين القوى يف القرن األفريقي ،دورية آفاق أفريقية
الصادرة عن اهليئة العامة لالستعالمات ،مصر ،اجمللد احلادي عشر ،العدد 2013 ،38
((22(2عدانن موسى ،خريطة التنافس الدويل والتغلغل اإلقليمي يف منطقة القرن األفريقي،
مركز التقدم العريب للسياسات ،أكتوبر :2018
https://www.arabprogress.org/3949/

((23(2فرجية عبد الرمحن ،املعضلة األمنية للدولة يف أفريقيا ..دراسة يف أتثري املعامل
االستعماري على تنامي الوالءات الفرعية ،املركز الدميقراطي العريب،يونيو:2017
https://democraticac.de/?p=46890

((24(2قط مسري ،االسرتاتيجية االقتصادية الصينية يف إفريقيا :فرتة ما بعد احلرب الباردة
ـ قطاع النفط أمنوذجا ـ مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات
الدولية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر2007/2008 ،
((25(2كاميل لونز ،النظرة السعودية واإلماراتية إىل أفريقيا ،منشورات موقع مركز كارنيغي
للسالم ،أكتوبر:2018
https://carnegieendowment.org/sada/77562
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املساعدات واملنح يف القرن اإلفريقي والقارة السمراء بني أهداف التنمية وتطلعات املاحنني

((26(2موسى عالية ،املساعدات اخلارجية بني األهداف االسرتاتيجية والفواعل واملؤثرات
الداخلية يف الدول املاحنة ،جملة سياسات عربية  ،العدد،14آاير/مايو:2015
https://www.kpsrl.org/sites/default/files/publications/files/1062_4.pdf

((27(2هنال أمحد ،جيبويت والتوجه حنو عسكرة التنمية ،املركز العريب للبحوث والدراسات،
مايو :2018
http://www.acrseg.org/40747

((28(2هوارد شاتز ،استمرار اهليمنة :املزااي األمريكية للمنافسة االقتصادية يف القرن احلادي
والعشرين ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة  ،سبتمرب:2020
https://futureuae.com/ar-us/Mainpage/Item/5792
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