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:ملخص
 كون وجود الفقر وغياب األمل عند الشباب يؤدي بهم٬تعد التنمية أساس بناء جمتمع ﺁمن
 االمر الذي يضاعف٬إىل الدخول يف صراعات سواء كانت اثنية أو مترد على األنظمة السياسية
 كما تستغل اجلماعات اإلرهابية عنصر الغضب٬معدالت اهلجرة غري الشرعية واجلرمية املنظمة
 يناقش هذا املقال. باستدراجهم لدعم أجنداتها الساعية للتدمري والسيطرة٬واحلاجة عند الشباب
أولوية دعم االستثمار األجنيب كمحرك لدفع الدول االفريقية حنو حتقيق التمنية واالستقرار
. الداخلي
- األمن- التنمية- افريقيا-  العنف- االرهاب-االستثمار األجنيب. :الكلمات املفتاحية
.الصراعات االثنية- االستقرار
Abstract
The economic development is the basic element to build a stable peaceful society.
Poverty and the lack of hope and opportunities among the youth can push them to get involved
in many forms of armed conflicts, whether they are ethnic conflicts, civil wars or armed
rebellions. The continuous complicated socio-economic situation in Africa increases the rates
of insurgency, illegal immigration, organized crime, and terrorism. Terrorist groups find the
anger and the needs among African young people as a great opportunity to pervasion inside
some poor societies. The article discusses the priority of supporting foreign investments as a
key to put the African countries on track towards progress and development to achieve
satisfactory rates of national security and stability.
Key words: foreign investment-Terrorism- violence-Africa-Development-SecurityStability- Ethnic Conflicts.
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مقدمة

ظهرت بعض الدراسات املتفائلة مبستقبل التنمية واألمن يف دول أفريقيا مطلع
التسعينات ،وذلك بسبب تغيري األنظمة السياسية فيها بعد هناية احلرب الباردة ،الذي
اعترب خطوة أولية حنو الدميقراطية ،لكن بقيت هذه الدول تتخبط يف االنقالبات
والصراعات الداخلية وصراعات مع دول اجلوار .كما استمرت احلروب األهلية والصراعات
اإلقليمية رغم كل اجلهود الدولية اليت بذلت سواء للوساطة ،املفاوضات وحىت الردع.
بدأت األوضاع تتجه حنو اهلدوء والسالم يف القارة بشكل نسيب ،منذ الشروع يف
تنفيذ برامج التنمية االقتصادية وتشجيع االستثمار األجنيب من طرف خمتلف املؤسسات
الدولية واالقليمية مع مطلع القرن احلادي والعشرين .يبدو ذلك جليًا من خالل التركيز
على جتارب كل من :انغوال ،الطوغو ،تزنانيا ،غانا ،سرياليون ،اثيوبيا ،نيجرييا والسنيغال.
تعد التنمية أساس بناء جمتمع ﺁمن ،كون وجود الفقر وغياب األمل عند الشباب
يؤدي هبم إىل الدخول يف صراعات سواء كانت اثنية أو مترد على األنظمة السياسية ،االمر
الذي يضاعف معدالت اهلجرة غري الشرعية واجلرمية املنظمة ،كما تستغل اجلماعات
اإلرهابية عنصر الغضب واحلاجة عند الشباب ،باستدراجهم لدعم أجنداهتا الساعية
للتدمري والسيطرة.
يناقش هذا املقال أولوية دعم االستثمار األجنيب كمحرك لدفع الدول االفريقية
حنو حتقيق التنمية واالستقرار الداخلي .بطرح االشكالية التالية :اىل اي مدى ميكن
اعتبار االستثمار االجنيب حمركا لألمن واإلستقرار يف افريقيا؟
للبحث يف هذه اإلشكالية نضع الفرضية التالية :ال ميكن املضي يف خطط التنمية
وحماوالت جذب االستثمار االجنيب يف ظل حالة انعدام االمن يف افريقيا.

أوال -أسباب الضعف البنائي للدولة يف افريقيا

تربز العديد من اإلشكاليات اليت تواجه الدول االفريقية وتصعّب عملية بناء
دولة مستقرة ،تعود هذه األسباب إىل الواقع اجليوسياسي (لبعض الدول) ،كذا أسباب
تارخيية إضافة اىل األسباب املناخية اليت ال متلك هذه الدول القدرة على التعامل معها،
خاصة الفيضانات الدورية واجلفاف الطويل يف قارة تعتمد أغلب شعوهبا على الزراعة
والرعي بنسبة كبرية.
 .1دولة ما بعد االستعمار:
مهما اختلف واقع الدول االفريقية ،فإن اشتراكها يف املاضي االستعماري يعد من
أهم النقاط اليت يُعتمد عليها يف دراستها; كوهنا من أهم املتغريات اليت أثرت بشكل عميق
على مستقبل هذه الدول يف إطار مسار يتسم بالتبعية.
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تعددت الدراسات واألحباث حول دول ما بعد االستعمار Post-Colonial
 Statesمن حيث األبنية املختلفة نظريا وامربيقا .من الصعب ختيل أن ما يقارب  %84من
الدول يف العامل كانت مستعمرة من قبل القوى األوربية إىل غاية سنة  1921على أقل
تقدير.
استقلت أغلب املستعمرات مع سنوات الستينات ،لكن خلّف االستعمار العديد من
اإلشكاليات بالنسبة للهوية والثقافة السياسية ،مما صعب بناء دول مستقرة وإجياد أنظمة
سياسية مناسبة ،وعليه حدث تقليد أو استرياد لنظام احلكم ،تأثرًا بالدول املستعمرة يف
ظل أوضاع تتسم بالفوضى.
 .2تغذية االختالف النخبوي :صراعات اثنية وعرقية.
يرتبط هذا العنصر باخلربة االستعمارية للدولة ،اليت تؤثر على مسار بنائها
وتشكيل إيديولوجية النظام والقوى الفاعلة فيه انطالقا من ركيزتني اساسيتني:
-

وجود كيان سياسي ذو سلطة مركزية قوية تتسم باالستقرار

-

فترة االحتالل وطبيعة السياسات املتبعة حينها يف إطار احتالل مباشر أو
غري مباشر.

()1

أثرت الروابط اليت استمرت بعد االستقالل باستغالل الدول املستعمرة لثروات
مستعمراهتا وتأثريها على انظمتها السياسية واالوضاع االجتماعية والداخلية فيها ،فسواء
كانت الدول قد حصلت على استقالهلا من خالل املفاوضات ،التعديالت الدستورية أو حروب
حتررية ،فان ذلك ال يبين اختالفًا واضحًا فيما يتعلق بتأثري الدول املستعمرة عليها بعد
االستقالل ( )2بدعم خنب متثل اثنيات حمددة.
-

تعترب دولة ما بعد االستعمار يف إفريقيا منوذجًا مستوردًا مت هتميش بعض البىن
االجتماعية الفاعلة فيه ،ومل يتم تكييفه ليتناسب مع خصوصية شعوهبا.

-

تسيطر النخبة احلاكمة على النظام السياسي يف هذه الدول ،اليت ميكن القول
بأهنا يف أزمة اقتصادية منذ سبعني عامًا تقريبًا .تواجه مشكلة التبعية على
خمتلف األصعدة اإليديولوجية منها واالقتصادية.

-

()3

قام االستعمار بتطوير اهلياكل االجتماعية والبنية القاعدية بشكل انتقائي مشوه
خيدم مصاحله ،حيث كانت هناك فئات وجماالت انفتحت على العامل الغريب،
وأخرى ظلت على حاهلا ،األمر الذي خلق إشكالية احلداثة واملعاصرة ،لتظهر
خنب خمتلفة متصارعة ألسباب طبقية واثنية ( .)4تربز كل من :الصومال،
السودان ،رواندا ،البورندي كذا مايل ،كأمثلة واضحة لذلك.
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 .3فشل سياسات التنمية املتبعة منذ االستقالل
من املفكرين األفارقة الذين اهتموا بشكل كبري بالتنمية يف القارة من الناحية
املؤسساتية ،جند لومومبا كاسونغو  ،Lumumba-kasongoالذي يرى انه على األفارقة
إعادة بناء دوهلم ليتمكنوا من حل املشاكل املتعلقة بالفقر ،التفرقة والالعدالة بشكل فعال.
وضع من اجل ذلك نقاط حمددة وهي:
-

استعادة وامتالك الدولة من خالل السيطرة على مواردها

-

تسري البالد من خالل إرادة الشعب ومصاحله
التكامل والتعاون اإلفريقي.

-

() 5

ميكن مالحظة أن هذه النقاط اليت ذكرها لومومبا قد حاولت أغلب الدول افريقية
حتقيقها منذ االستقالل ،لكن بدون جدوى.
تضع هذه الدول سياسات تنمية وتعاون تصطدم بالواقع االجتماعي والسياسي
املضطرب ،فيظل مستوى التعاون االفريقي ضعيفا  ،ألن هذه الدول تعاين من نفس املشاكل
والصعوبات ،ليس مبقدورها حلها باسترياد وتقليد سياسات وأيديولوجيات ال تناسب طبيعة
املجتمع واملكان ،لذا فإن حتسني الوضع اإلنساين وإجياد فرص عمل ،سيعمل كمحرك إجيايب
لبقية العوامل االجتماعية ،االقتصادية ،األمنية والسياسية ،للوصول إىل التنمية الشاملة
املنشودة.

ثانيا -جذب االستثمار األجنيب لدعم األمن والتنمية
إن ارتباط األمن بالتنمية يقوم على دراسات امربيقية ،حبثت يف العالقة
بني هذين اهلدفني األساسني واولوية اي منهما على االخر انطالقا من جديلة االمن
والتنمية ،فالوضع االقتصادي الضعيف يؤدي اىل حدوث االضطراب الداخلي والال
أمن ،كما ان خطورة الوضع االمين تضعف االقتصاد الداخلي.
-

أشار تقرير للوزارة الفدرالية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية ،إىل أن
عشرين أفقر الدول يف العامل قد دخلت يف صراعات مسلحة ،فكلما ازداد فقر
الدولة زادت خطورة الصراع املسلح.

-

أظهرت أحباث للبنك الدويل وغريه من املؤسسات الدولية واإلقليمية أن الدول
اليت يصل فيها الدخل الفردي اىل  250دوالر سنويا ،من املحتمل أن تدخل يف
حرب أهلية خالل اخلمس سنوات القادمة بنسبة  ،%15يف حني ان تلك اليت يصل
فيها هذا املؤشر اىل  5000دوالر سنويا يقل هذا االحتمال عن .%1
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-

أظهر تقرير األمم املتحدة لالستثمار لسنة  ،2018أن نسبة تدفق االستثمار
االجنيب يف ﺁسيا تعد مستقرة ،رغم االخنفاض العام ملعدل اإلستثمار األجنيب على
املستوى العاملي بنسبة  %23يف سنة  2017عن سنة ( ،)7( 2016األمر الذي يُعزى
إىل) يرتبط ذلك باالستقرار األمين نسبيا يف القارة.

 .1الوضع الراهن لالستثمار والنمو االقتصادي يف افريقيا
-

شهدت افريقيا منذ بداية القرن الواحد والعشرين تقدمًا مهمًا على مستوى التنمية
بزايدة نسبة النمو االقتصادي الذي أدى إىل اخنفاض مستوى الفقر احلاد الذي
يتم حتديده بأقل من  1.90دوالر للفرد يوميا يف سنة  2011من  %61سنة 1993
اىل  %43سنة .2012

()8

-

ارتفعت مستويات الدخل الفردي.

-

تراجعت معدالت وفيات األطفال يف جنوب الصحراء.

-

حتسن مستوى اخلدمات العامة كالصحة والتعليم.

-

من بني أهم اسباب هذا التطور ،فتح املجال أمام االستثمار الداخلي ،اإلقليمي
والدويل ،من خالل التعديالت القانونية اليت قامت هبا العديد من الدول
االفريقية( .)9تزامن ذلك مع التحسن النسيب للوضع األمين ،لكن توغل اجلماعات
اإلرهابية يف منطقة الساحل والصحراء ،اضافة اىل االضطراب الذي شهدته
مشال افريقيا بسبب ماعرف بالربيع العريب قلل من نسبة هذا املؤشر يف منطقة
الساحل والصحراء .حيث اكد تقرير البنك العاملي لسنة  2018الذي حيمل
عنوان الفقر والرخاء املشترك ،ان اخنفاض عدد الفقراء يف العديد من الدول
االفريقية تناسب مع ارتفاع عددهم بشكل كبري يف جنوب الصحراء ،اذ زادت
النسبة من  278مليون فقري لتصل اىل  413مليون .باملوازاة مع االخنفاض الكبري
لنسبة الفقر يف اسيا واملحيط اهلادي املرتبط بالصعود االقتصادي للصني
()10

حتديدا.

 .2النمو االقتصادي يف افريقيا:
يشري تقرير األمم املتحدة للنمو االقتصادي العاملي لسنة  2018إىل أن العامل يشهد
منوًا مهمًا منذ سنة  2016حيث سجّل معدل النمو حنو  2.4%ليصل إىل  %3.0سنة ،2017
ومن املتوقع أن يزداد اىل يتخطى حاجز  %3.2سنيت  ،2019 -2018وذلك بعد جتاوز
مرحلة األزمة االقتصادية لسنيت  2008 -2007والعديد من اإلشكاالت االقتصادية اليت
حدثت خالل العقد املاضي .األمر الذي سينعكس إجيابيًا على االستثمار العاملي.
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إن الترحيب هبذا النمو جيب أن ترافقه تدابري تساعد على االستدامة ،ترتبط
يف األساس بتحديات سياسية تواجه النظام التجاري العاملي متعدد األطراف.

()11

يعود هذا التحسن إىل استمرارية وثبات النمو يف الدول املتقدمة ،وأيضًا إىل
اإلصالحات الدورية اليت تقوم هبا كل من :االرجنتني ،الربازيل نيجرييا وروسيا االحتادية،
اليت تشكل ثلث نسبة الزيادة اليت حدثت على املستوى العاملي ( .)12كما مشل هذا التصاعد
يف زيادة النمو االقتصادي العديد من األقاليم يف العامل ،بالنظر إىل موشر إمجايل الناتج
املحلي للفرد ،حيث تصدرت كل من جنوب وشرق ﺁسيا القائمة ،تليها الدول املتقدمة مث
مشال وشرق ﺁسيا .حسب املنحىن البياين التايل:
الشكل : 01منحنى بياني يوضح املتوسط السنوي لنمو الناتج الداخلي اخلام اقليميا

املصدر :االمم املتحدة ،تقرير واقع االقتصاد الدولي وافاقه .2018

يشري املنحىن البياين اىل ان الدول افريقية تشهد منوًا مهمًا يف إمجايل الناتج
املحلي ،اال ان نصيب الفرد من هذا االمجايل يعد ضعيفا يف بعض املناطق ،بالتركيز على
عدد السكان ومعدل النمو الدميغرايف فيها ،خاصة افريقيا الوسطى.

()13

من املتوقع ان حتدث زيادة معتربة للنمو اإلقتصادي يف افريقيا عموما ،لتصل اىل
 %3.5سنة  2018و  %3.7يف  ،2019لكن إذا مت استثناء ليبيا فإن النمو سيكون  3.3و3.7
على التوايل .يعود هذا االرتفاع باألساس إىل انتعاش ثالث أكرب اقتصاديات يف القارة وهي
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كل من :مصر ،نيجرييا وجنوب افريقيا ،كذا استعادة انتاج النفط يف كل من :اجلزائر ،انغوال
ونيجرييا ،وزيادة إنتاج النفط من احلقول اجلديدة يف غانا ومجهورية الكونغو .إضافة إىل
حتسن الطلب اخلارجي والزيادة املعتدلة يف أسعار السلع ،وانتعاش قطاع اإلنتاج الزراعي
والتعدين يف جنوب افريقيا.

()14

 .3االستثمار األجنيب يف افريقيا:
كتب مستشار عايل املستوى يف البنك العاملي” لو متنيت أنك قد اشتريت عقارا يف
مومباي شنغهاي أو ريو دي جانريو فإنه بعد عقد من اآلن ستتمىن لو حصلت على ذلك يف
ابوجا داكار او نريويب“ .فقطاع العقارات يف أفريقيا يشهد حاليا قفزة نوعية ،إذ ميثل أهم
قطاع جاذب لرأس املال األجنيب من خالل االستثمار األجنيب املباشر بنسبة  .%40فقد
أصبح من أولويات املسؤولني واملستثمرين يف افريقيا تنويع املجاالت املنتجة يف القارة.
-

()15

حدث اخنفاض لعدد املشاريع األجنبية بنسبة  %16ليصل اىل  602مشروع سنة
 ،2016إال أن نسبة استثمار رأس املال ارتفعت ب  %40ليصل اىل  92مليار دوالر
يف هذه السنة.

-

أصبحت الصني أعلى مستثمر بالنسبة لرأس املال ،يف حني تبقى الواليات املتحدة
يف املرتبة األوىل كصاحبة أكثر عدد مشاريع يف القارة.

-

اخنفضت نسبة استثمار رأس املال األجنيب يف افريقيا جنوب الصحراء مقارنة
بشمال القارة الذي شهد زيادة معتربة ،إذ اخنفض يف كل من :غانا ،نيجرييا،
اثيوبيا ،كينيا وجنوب افريقيا ،لكن من املهم اإلشارة اىل أهنا ارتفعت يف ساحل
العاج

-

إن ارتفاع نسبة استثمار رأس املال يف مشال افريقيا يف كل من :مصر ،اجلزائر،
تونس واملغرب ،يرتبط بشكل كبري بعودة االستقرار اىل املنطقة الغنية من حيث
املوارد واملوقع االستراتيجي.

()16

 .4حتديات االستثمار يف افريقيا:
يواجه النمو االقتصادي واالستثمار يف افريقيا مشاكل حملية ترتبط مبا يلي:
-

الضوابط على الصرف األجنيب خاصة يف نيجرييا وانغوال

-

الكوارث الطبيعية املرتبطة باملناخ يف شرق افريقيا حتديدًا

-

حالة عدم اليقني السياسي اليت أدت إىل اخنفاض الثقة يف جمال األعمال خاصة
يف كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية ،كينيا وجنوب افريقيا
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بالرغم من أمهية مؤشر استثمار رأس املال األجنيب الذي تشهده القارة ،إال أهنا
عرفت اخنفاض معترب يف معدل تدفق االستثمار األجنيب بنسبة  %21يف سنة  2017ما
ميثل  11مليار دوالر عن سنة  .2016يف الوقت الذي شهدت فيه دول التينية ارتفاع معدل
تدفق االستثمار االجنيب بنسبة  %8اي بقيمة  9مليار دوالر ،كما قفزت الصني للمرتبة
الثانية بعد الواليات املتحدة كأهم مستورد لالستثمار االجنيب.

()18

ما يبدو جليًا من خالل التركيز يف اختالف االقاليم اليت حدث فيها االخنفاض او
االرتفاع ملعدل استرياد االستثمار األجنيب ،هو االستقرار العام للوضع األمين .تعترب ﺁسيا
مستقرة أمنيًا إىل حد ما مقارنة بأفريقيا ،خاصة يف الشرق اين تتواجد كل من اهلند
والصني.
ميكن تلخيص أسباب هروب رأس املال األجنيب حاليًا ،رغم وجود فرص كبرية
لنجاح املشاريع يف هذه القارة؛ بسبب ضعف املنافسة واحلاجة امللحة لالستثمار .األمر الذي
يضعف احتمال تنشيط التنمية يف القارة وحيد من توقعات تغيري الوضع القائم:
-

حترك اجلماعات االرهابية

-

تداعيات ما يعرف بالربيع العريب

-

عدم االستقرار السياسي والفساد

 .5خمطط هروب راس املال:
هناك فرص ربح وجناح غري حمدودة يف افريقيا لعدة اسباب منها :احلاجة الكبرية
لالستثمار ،وجود املوارد وتوفر اليد العاملة كذا غياب املنافسة .لكن ما يعيق النجاح هو
هروب رأس املال االجنيب بسبب اصطدامه باألخطار األمنية ،الفساد وعدم االستقرار
السياسي ،حيث ال ميكن ضمان استمرار أطراف معينة يف مناصبها.
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ارباح عالية
رأس المال االجنبي

الفساد
+

غير

محدودة

عدم االستقرار
السياسي

هروب رأس المال

+

التهديدات االمنية

التنمية األمن واالستقرار

من اعداد الباحثة
يشري هذا املخطط اىل استمرار اصطدام حماوالت زيادة حجم االستثمار االجنيب
بالوضع السياسي واالمين يف أفريقيا ،الذي يتسم بعدم االستقرار والفساد ،فيضطر
املستثمرون اىل الدخول يف منظومة الفساد حلماية استثماراهتم او التحول حنو قارة اسيا.
االمر الذي يبقي حجم راس املال املستثمر فعليا اقل من املتوقع .والذي كان من املمكن ان
يسرع ويسهل من مهمة التنمية وحتسني الوضع االقتصادي لشعوب القارة الذي سيؤثر
بالتأكيد على االمن واالستقرار السياسي فيها.

اخلامتة
ما ميكن التفكري فيه لكسر دائرة هروب رأس املايل االجنيب قد يكون:
حماولة التكيف مع الوضع القائم ،وهنا يأيت دور األنظمة السياسية يف

-

افريقيا يف التعاون وفتح املجال للمستثمرين ،االمر الذي سيوفر مناصب عمل
وحيسن مستوى املعيشة مع الوقت ،فريتفع مؤشر التنمية البشرية لتبدأ دول
افريقيا يف االنتعاش واالستقرار.
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 لكن حاليًا تشهد،اشتركت العديد من الدول يف العامل يف جتربة االستعمار

-

،بعض الدول االفريقية تنمية متسارعة واستقرار نسيب عن دول اخرى
 من خالل،يرتبط ذلك باألساس باإلرادة السياسية لدفع البالد حنو التقدم
.ختفيف القيود على االستثمار االجنيب والوطين
 سيعود بالفائدة،يف األخري ميكن القول أنه إذا تنوع االستثمار األجنيب يف افريقيا
 لكن تركيزه يف استخراج النفط واملعادن دون النظر إىل تقوية البنية،على القارة ككل
 إذا مل نقل أنه سيتدهور لعدة أسباب،القاعدية هلذه الدول سيستمر الوضع كما هو عليه
.داخلية إقليمية ودولية
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