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نظرة تحليلية



ملخص تنفيذي 

تشــهد العديــد مــن الجهــات المانحــة الغربيــة الكبيــرة توجهــًا نحــو الشــؤون السياســية األكثــر “شــعبوية”. ومــن المحتمــل أن يــؤدي الميــل نحــو تفضيــل   •
السياســات التــي لهــا صــدى بيــن جمهــور الناخبيــن إلــى تغييــر فــي أولويــات المعونــات الخارجيــة لهــؤالء المانحيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا.

ــا  ــل اســتغالله داخــل بالدهــم. أمَّ •  يدعــو الشــعبويون الذيــن يميلــون نحــو اليميــن إلــى تخفيــض المعونــات الخارجيــة؛ ألنهــم يرونهــا إهــدارًا لمــاٍل غــاٍل ُيفضَّ
الذيــن يتبنــون موقفــًا وســطًا فإنهــم يدعــون إلــى ربــط المعونــات الخارجيــة باعتبــارات األمــن القومــي.

تنهــض الواليــات المتحــدة األمريكيــة منــذ أمــد بعيــد بــدوٍر رئيــٍس فــي الشــرق األوســط، حيــث َتســتخدم المعونــات الخارجيــة كأداة هامــة فــي سياســاتها   •
الراميــة إلــى تعزيــز المصالــح األمريكيــة اإلقليميــة. فمنــذ 1946 قدمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــا يزيــد عــن 290 مليــار دوالر أمريكي كمســاعدات 

خارجيــة إلــى المنطقــة؛ منهــا نســبة تزيــد عــن 80 بالمائــة إلــى إســرائيل، ومصــر، واألردن، وفلســطين )الضفــة الغربيــة وغــزة( وحدهــا. 

•  تنــدرج معظــم المعونــات الموجهــة إلــى بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تحــت بنــد التمويــل العســكري األجنبــي. وتغطــي المعونــات األمريكيــة 
األخــرى غيــر المخصصــة لألعمــال اإلنســانية إلــى المنطقــة مجــاالت الدعــم االقتصــادي، والبرامــج الصحيــة والمســاعدات اإلنمائيــة الهادفــة إلــى تحقيــق 

التنميــة االقتصاديــة وبنــاء رأس المــال البشــري.

•  عنــد النظــر إلــى “خطــة الموازنــة لجعــل أمريــكا عظيمــًة مــرًة أخــرى” التــي وضعتهــا إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، فإننــا نجــد بعــض المؤشــرات 
حــول االتجــاه الــذي ترغــب إدارتــه فــي توجيــه المعونــات الخارجيــة األمريكيــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إليــه. 

طبقــًا لمــا ورد فــي “خطــة الموازنــة” هــذه فــإن إدارة ترامــب ترغــب فــي دمــج الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة فــي وزارة الخارجيــة، وتقليــل المعونــات   •
إلــى البلــدان الناميــة بنســبة 30 بالمائــة، وتخفيــض التمويــل للمنظمــات الدوليــة بنســبة 31 بالمائــة، وزيــادة اإلنفــاق علــى الدفــاع وإنفــاذ قوانيــن 

الهجــرة. 

بالنســبة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ترغــب إدارة ترامــب فــي تخفيــض المســاعدات الثنائيــة إلــى معظــم البلــدان فــي المنطقــة )باســتثناء   •
مصــر وإســرائيل( وتقليــل المعونــات الموجهــة لتعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وكذلــك المبالــغ المخصصــة لقضايــا الهجــرة ومســاعدة الالجئيــن. 

مــن بيــن البنــود المقترحــة تخفيــض إجمالــي الميزانيــة المخصصــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بمبلــغ وقــدره 850 مليــون دوالر أمريكــي.   •
وفــي إطــار هــذه المقترحــات، ستشــهد تونــس خفضــًا نســبته 67 بالمائــة فــي المعونــات الثنائيــة األمريكيــة الموجهــة إليهــا، وربمــا يتــم تخفيــض 

المعونــات الموجهــة لــألردن ولبنــان بنســبة قدرهــا 22 بالمائــة تقريبــًا.

ســيتم تخفيــض حجــم البرامــج األمريكيــة المتعلقــة بالهجــرة ومســاعدة الالجئيــن، والمســاعدات للكــوارث الدوليــة، وبرنامــج الغــذاء مقابــل الســالم،   •
وكذلــك تقليــل التركيــز علــى التنميــة االقتصاديــة وبنــاء رأس المــال البشــري. وبــداًل ممــا ســبق، ســيتحول التركيــز نحــو الدفــاع وتأميــن الحــدود وإنفــاذ 

قوانيــن الهجــرة. 

فــي الوقــت الــذي تصــل فيــه نســبة الســكان ممــن هــم دون 25 ســنة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إلــى 60 بالمائــة ومتوســط نســبة   •
البطالــة بيــن الشــباب 45 بالمائــة، فــإن تخفيــض المعونــات األمريكيــة المخصصــة للمنطقــة ســيترك فجــوًة كبيــرًة فــي برامــج ضروريــة.      

المانحــون فــي منطقــة الخليــج، وال ســيما دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي موقــع يؤهلهــم لســد الفــراغ الــذي تحدثــه الواليــات المتحــدة   •
األمريكيــة. وُيمِكــن تخصيــص األمــوال المحــددة لمشــاريع المســاعدات اإلنمائيــة التــي تقــوم علــى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري ودعــم النمــو 

االقتصــادي بوســائل منهــا تشــجيع األعمــال الحــرة ودعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.  

الدكتورة إلهام  س ماكمانوس

ــة ودراســات الشــرق األوســط  ــورة إلهــام  س ماكمانــوس، الرئيــس المؤســس لقســم العالقــات الدولي الدكت
بالجامعــة األمريكيــة فــي دبــي. وعملــت ســابقًا كزميــل Cordier فــي مدرســة الشــؤون الدوليــة والعامــة 
بجامعــة كولومبيــا. وتتنــاول أبحاثهــا األكاديميــة قضايــا الحوكمــة الدوليــة والتنميــة المســتدامة وتســتند فيهــا 
إلــى خبراتهــا الدوليــة فــي مجــال التنميــة حيــث عملــت فــي البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة والبنــك الدولــي 
فــي نيويــورك، وواشــنطن العاصمــة، ونيبــال، ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وجنــوب شــرق آســيا. 

والدكتــورة إلهــام ماكمانــوس حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة كولومبيــا. 

       * Image source: Ethan Mc Pein Yockam, via Flickr.



تفاصيل الموضوع 
شــهد عــام 2016 تطوريــن سياســيين أدهشــا معظــم المحلليــن والنقــاد 
ت مــا يقــرب مــن 52 بالمائــة  فــي المجتمعــات الغربيــة. ففــي يونيــو، صــوَّ
مــن الناخبيــن البريطانييــن لصالــح االنســحاب مــن االتحــاد األوروبــي ممــا أدى 
إلــى ظهــور مصطلــح بريكســت. وفــي نوفمبــر فــاز دونالــد ترامــب، الــذي 
ينظــر إليــه البعــض باعتبــاره مليارديــرًا أمريكيــًا مثيــرًا للجــدل، برئاســة الواليــات 

ــة.1 المتحــدة األمريكي

القوميــة  النزعــة  بشــأن  المتزايــدة  التكهنــات  مــن  التطوريــن  كال  وَرّســخ 
الشــعبوية المتصاعــدة والتقلــب السياســي المحتمــل فــي أمريــكا وأوروبــا. 
ــا تشــمل الشــعبوية طيفــًا سياســيًا واســعًا فإنهــا تــدّل علــى مشــاعر  وَبْيَنَم
فــي  النــاس”  “عامــة  يضــع  إَطــار  وإيجــاد  الحاليــة  للمؤسســات  مناهضــة 
مواجهــة “النخبــة الفاســدة”.2وفي ضــوء تصاعــد الحــركات الشــعبوية فــي 
أوروبــا، ومنهــا النمســا والدنمــارك وفرنســا وهولنــدا، فــإن انســحاب بريطانيــا 
مــن االتحــاد األوروبــي وفــوز الرئيــس دونالــد ترامــب لــم َيعــد مــن الممكــن 
النظــر إليهمــا باعتبارهمــا ظواهــر فرديــًة، وإنمــا يبــدو أنهمــا يشــيران إلــى 

ــة القــرن العشــرين. ــد لألذهــان مــا حــدث فــي بداي توجــه قومــي يعي

المعونــات  أولويــات  تغيــر  فــي  االتجــاه  هــذه  يتســبب  أن  المحتمــل  مــن 
الخارجيــة للجهــات المانحــة الغربيــة الرئيســية نحــو الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا. وبحســب مــا تشــير إليــه أســباب الشــكوى التــي أبداهــا الذيــن صوتــوا 
ــا مــن االتحــاد األوروبــي والنتخــاب دونالــد ترامــب، فــإن  النســحاب بريطاني
انعــدام األمــن االقتصــادي ورد الفعــل الثقافــي المناهــض للقيــم التقدميــة 
هــو فــي صميــم تصاعــد الشــعبوية فــي هــذه البلــدان. وبمــا أن مؤيــدي 
انســحاب بريطانيــا ودونالــد ترامــب يطالبــون حكوماتهــم بتوجيــه انتباههــا 
ــا المحليــة، فإنهــم يميلــون إلــى تبنــي وجهــات نظــر أقــل تأييــدًا  إلــى القضاي
للمعونــات الخارجيــة. ففــي حالــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى وجــه 
ــر أنصــار دونالــد ترامــب عــن وجهــة نظرهــم بالقول بــأن الواليات  التحديــد، ُيعبَّ
المتحــدة األمريكيــة تشــارك فــي الشــؤون الدوليــة بمــا يفــوق القــدر العــادل 
ح بــه رئيســهم عالنيــًة فــي مناســبات عديــدة فــي  لهــا، وهــذا الشــعور صــرَّ

الداخــل والخــارج. 

فــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  البلــدان  وتختلــف 
البلــدان وال  بعــض  أن  حيــن  ففــي  الخارجيــة.  للمعونــات  احتياجهــا  مــدى 
ســيما أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي هــي نفســها مــن الجهــات المانحــة 
للمعونــات منــذ زمــن بعيــد، فــإن هنــاك دواًل أخــرى تعتمــد اعتمــادًا شــديدًا 
علــى الدعــم المالــي الــذي تحصــل عليــه مــن الــدول األكثــر رخــاًء. ولهــذا فــإن 
المــرء ال يســعه إال أن يتســاءل عــن الكيفيــة التــي يحتمــل أن يؤثــر بهــا التيــار 
الشــعبوي - فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا – وتداعياتــه علــى 
المعونــات الخارجيــة علــى التنميــة واألمــن فــي الشــرق األوســط وشــمال 
ط هــذه النظــرة  أفريقيــا. ومــع وضــع هــذه القضيــة فــي الحســبان، ُتســلَّ
التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الضــوء علــى التغيــر فــي 
ــات الخارجيــة وتداعيــات ذلــك علــى منطقــة  السياســات األمريكيــة للمعون

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

تبيــن الورقــة أن النهــج الشــعبوي لدونالــد ترامــب تــرك فعــاًل عالمــًة علــى 
سياســات المعونــات الخارجيــة وخصوصــًا فــي ضــوء طلــب الميزانيــة الــذي 
“خطــة  بـــ  أيضــًا  )وُيســمى   2018 المالــي  للعــام  الكونجــرس  إلــى  قدمــه 
الموازنــة لجعــل أمريــكا عظيمــًة مــرًة أخــرى”3(. وبعــد إلقــاء نظــرة عامــة 
ــة  ــات الخارجي ــخ المعون ســريعة علــى الدراســات المتعلقــة بالشــعبوية وتاري
األمريكيــة وتأثيرهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، يناقــش 
هــذا الموجــز تداعيــات السياســة الجديــدة لدونالــد ترامــب بشــأن المعونــات 
ــات.  ــة، والتــي تضــع األمــن الوطنــي والعســكري علــى رأس األولوي الخارجي
بــه  ينهــض  الــذي  القومــي  الــدور  إلــى  الموجــز  يشــير  أخيــر،  تحليــل  وفــي 
الكونجــرس فــي اعتمــاد وتنفيــذ خطــة الموازنــة، والتــي مــن المحتمــل أن 

تكــون أقــل صرامــًة ممــا ترغــب فيــه إدارة ترامــب.                                                                                                

الميزانيــة  مــع  التعامــل  كيفيــة  حــول  التوصيــات  ببعــض  الموجــز  وُيخَتَتــم 
الخارجيــة.    للمعونــات  ترامــب  إدارة  مــن  المقترحــة  واألولويــات 

ما أهمية الموضوع؟ 
فــي  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  الشــعبوية  التيــارات  تتصاعــد   •
الوقــت الــذي تواجــه فيــه منطقــة الشــرق األوســط أزمــات أمنيــة وإنســانية 
سياســة  إلــى  بالضــرورة  يدعــون  ال  الشــعبويين  أن  مــن  وبالرغــم  كبــرى. 
العزلــة إال أنهــم يســعون إلــى ســيادٍة شــعبيٍة أكثــر ويميلــون إلــى تفضيــل 
السياســات الخارجيــة التــي لهــا صــدى بيــن جمهــور الناخبيــن.  ولذلــك فــإن 
تحليــل أهــداف المعونــات الخارجيــة للرئيــس ترامــب يســاعد قــادة المنطقــة 
فــي صياغــة سياســات تتجــاوب بفاعليــة مــع األزمــات وفــي الوقــت نفســه 

ــع التطــور المحتمــل فــي الــدور األمريكــي فــي المنطقــة. َتوقُّ

فــي الحقيقــة ال تقتصــر أهميــة ذلــك علــى كميــة المســاعدات التنمويــة   •
ــواع المشــاريع التــي يتــم  ــد أيضــًا لتشــمل أن واإلنســانية وحســب وإنمــا تمت
تحديدهــا. وتســاعد النظــرة المتأنيــة لـ”خطــة الموازنــة” فــي تكويــن رؤيــة 
أكثــر شــمواًل عــن االتجــاه الــذي ترغــب إدارة ترامــب فــي الســير فيــه بشــأن 
المعونــات الخارجيــة عمومــًا والمعونــات لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا خصوصــًا. 

المســاعدات  مــن  أكبــر حصــة  علــى  األوســط  الشــرق  تحصــل منطقــة   •
الخارجيــة  المعونــات  ميزانيــة  مــن  بالمائــة   35 قدرهــا  بنســبة  األمريكيــة 
األمريكيــة والتــي يتجــه معظمهــا إلــى إســرائيل ومصــر والعــراق واألردن 
تحديــًا  المســتمرة  الصراعــات  ــل  وُتمثَّ الغربية/غــزة(.  )الضفــة  وفلســطين 
لســيطرة الحكومــات المركزيــة فــي العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن، حيــث 
تهــدد التنظيمــات التابعــة للقاعــدة وداعــش األمــن فــي الشــرق األوســط 
وخارجــه. وَعَلْيــِه مــن المهــم فهــم مــدى الــدور الــذي ينهــض بــه تحقيــق 
االســتقرار فــي المنطقــة واالعتبــارات األمنيــة فــي سياســات المعونــات 

الخارجيــة.

المعونــات  لسياســات  الداخليــة  دات  الُمَحــدِّ
الخارجيــة

بصفــٍة عامــٍة، ُتصــاغ سياســات المعونــات الخارجيــة مــع النظــر بعيــن االعتبــار 
إلــى واقــع الشــؤون السياســية الداخليــة فــي بلــد مــا، ومنهــا االحتياجــات 
وِبَســَبِب  بلدانهــم.  فــي  السياســيين  مــن  المواطنيــن  الوطنيــة ومطالــب 
ــن أن ُيحــِدث تحــواًل فــي أولويــات  َذِلــَك فــإن تغيــر الحقائــق السياســية يُمكَّ
المتعلقــة  الدراســات  تتنــاول  النقطــة،  لهــذه  وإدراكًا  المانحــة.  الجهــات 
ــات الخارجيــة سلســلًة مــن النتائــج  بالمحــددات الداخليــة لسياســات المعون
البحثيــة التــي تربــط بيــن الشــؤون السياســية الداخليــة والدوليــة. وهنــاك 
ثــالث نتائــج بحثيــة مــن النتائــج المشــار إليهــا آنفــًا لهــا أهميــة علــى وجــه 

التحديــد فــي هــذه النظــرة التحليليــة. 

علــى  التأثيــر  ملموســة  عوامــل  هــي  الداخليــة  السياســية  الظــروف  أواًل: 
سياســات المعونــات الخارجيــة. ويشــير Fleck وKilby )2006( علــى ســبيل 
المثــال إلــى أن تغيــر المصالــح والسياســات لــإدارات األمريكيــة المتعاقبــة 
وكذلــك الســياق االقتصــادي والسياســي لــكل منهــا يؤثــر بحســب مــا يتضــح 
علــى مــدار التاريــخ علــى مخصصــات المعونــات الثنائيــة األمريكيــة. ويبــدو 
ذلــك واضحــًا فــي مجموعــة متنوعــة مــن الدراســات العمليــة والتــي تبيــن 
أن الظــروف الجيوسياســية تؤثــر علــى قــرارات تخصيــص المعونــات.4 ويظهــر 
هــذا “التســييس” للمعونــات علــى ســبيل المثــال فــي القــدر األكبــر مــن 
المعونــات االقتصاديــة التــي أنفقتهــا إدارة بــوش علــى األطــراف األعضــاء 
إدارة  إلغــاؤه فــي فتــرة  تــم  الــذي  الراغبيــن” وهــو اإلجــراء  فــي “تحالــف 
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أوبامــا.5
للقيــادة  السياســية  األيدولوجيــا  فــإن  أيضــًا  الصــدد  هــذا  وفــي  ثانيــًا: 
Thérien  الحاكمــة تؤثــر علــى مقــدار المعونــات الخارجيــة. وتحديــدًا ُيجــاِدل
الُمَحاِفظــة  الحكومــات  بيــن  ارتباطــًا  بــأن هنــاك  Noëlبالقــول   )2000( و 
وتقليــل المعونــات، فــي حيــن أن الحكومــات الديموقراطيــة االشــتراكية 
تقتــرن بسياســات رعايــة أكثــر ســخاًء فــي الداخــل ومعونــات أكبــر فــي الخــارج. 
ــة، حيــث أن الجمهورييــن بصفــة  ــة األمريكي ويصــدق هــذا القــول فــي الحال
عامــة يتبنــون وجهــة نظــر أقــل تأييــدًا للمعونــات الخارجيــة فــي حيــن أن 
الديمقراطييــن ينظــرون إلــى المعونــات باعتبارهــا امتــدادًا جوهريــًا لألمــن 

القومــي.

ثالثــًا: تنهــض دوافــع المانحيــن بــدوٍر هــاٍم في سياســات المعونــات الخارجية. 
الواليــات  أن   )Dollar  )2000و  Alesina وجــد  إْبداِعــّي،  عمــل  وفــي 
الفقــر  قضايــا  األول  المقــام  فــي  تســتهدف  كانــت  األمريكيــة  المتحــدة 
ــز علــى الشــرق األوســط، فــي حيــن  ــة والحوكمــة مــع التركي والديموقراطي
أن فرنســا اســتثمرت فــي مســتعمراتها الســابقة دون التركيــز علــى الفقــر 
أو الديموقراطيــة. وكانــت دوافــع الجهــات المانحــة محــور تركيــز أيضــًا فــي 
دراســات أخــرى، حيــث تبيــن Lancaster )2007( أنــه فــي فتــرات المصاعــب 
ــة مــن أجــل  ــة قــد يســتخدم المانحــون المعونــات ألســباب تجاري االقتصادي
 Lumsdaine تعزيــز التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي بلدانهــم. ويبرهــن
1993 وHattori 2003 علــى الجانــب اآلخــر أنــه فــي حــال غيــاب المشــاغل 
االقتصاديــة فــإن المانحيــن يكونــون أكثــر ميــاًل للتصــرف بنــاء علــى دوافــع 

ــات.  ــد تخصيــص المعون ــن وإيثارهــم عن إفــادة اآلخري

أن  إلــى  يشــير  الدراســات  لهــذه  الســريع  العــرض  فــإن  القــول،  وخالصــة 
سياســات المعونــات الخارجيــة تتطــور بمــرور الوقــت لكــي تعكــس الظــروف 
السياســية الداخليــة واالعتبــارات الجيوسياســية للحكومــات المانحــة. ومــن 
ــَب عــن االختــالف بيــن اليســار  ــر ُكِت ــه فــي حيــن أن الكثي ــر لالهتمــام أن المثي
واليميــن السياســي والسياســات المتفاوتــة المرتبطــة باألحــزاب السياســية 
المختلفــة، فــإن الدراســات مــا تــزال أقــل تطــورًا فيمــا يتعلــق بالشــعبوية 
وآثارهــا علــى سياســات المعونــات الخارجيــة. ويرجــع ذلــك فــي معظمــه إلــى 
الطبيعــة غيــر المنضبطــة لمعنــى مصطلــح “الشــعبوية” والــذي يســتعصي 
علــى تحديــد تعريــف مشــترك لــه. ومــع هــذا فــإن هنــاك دراســات جديــدة 
مجموعــة  علــى  الضــوء  وتلقــي  كمفهــوم،  الشــعبوية  مصطلــح  تتنــاول 
متنوعــة مــن الحــركات الشــعبوية الصاعــدة فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.6 

مبادئ الشعبوية
ولكــن  سياســي.  حــزب  هــي  وال  سياســيًة  أيدولوجيــا  ليســت  الشــعبوية 
الشــعبوية هــي خطــاب سياســي مناهــض للنخبــة يضــع “نحــن” فــي مواجهــة 
واليميــن  اليســار  بيــن  الفاصلــة  الخطــوط  يتجــاوز  فإنــه  ثــم  ومــن  “اآلخــر” 
السياسي. بالنسبة لهؤالء الذين ينتمون إلى اليمين السياسي، فإن الُنخبة 
تشــمل الدولــة والسياســيين والمفكريــن، فــي حيــن أن الُنخبــة هــي البنــوك 
والشــركات الكبــرى بالنســبة لهــؤالء الذيــن ينتمــون إلــى اليســار السياســي. 
وطبقــًا لمــا كتبــه Mudde  2004 فــإن الشــعبوية هــي “إيدولوجيــا ضيقــة” 
أو إطــار عمــل يضــع “عامــة النــاس” فــي مواجهــة “النخبــة الفاســدة”. وهــذا 
ــن إلحاقــه باأليدولوجيــات “الواســعة” ومنهــا القوميــة  الِفْكــر “الضيــق” ُيمكَّ
واالشــتراكية والُعْنُصِرّيــة.7 ولهــذا فــإن كاًل مــن التيــار الشــعبوي علــى اليســار 
وكذلــك علــى اليميــن يقــوم علــى إقصــاء فئــات معينــة. والخــالف الرئيــس 
بينهمــا هــو الطــرف الــذي يتعــرض لإقصــاء والــذي يتحــدد بنــاء علــى الِفْكــر 

الــذي يتبنونــه )علــى ســبيل المثــال االشــتراكية أو القوميــة(.   

ويبــدو ذلــك جليــًا عنــد مقارنــة المســتجدات السياســية األخيــرة فــي كل 
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا، حيــث إن الجماهيــر المحرومــة 
ففــي  السياســية.  التوجهــات  فــي  متباينيــن  شــعبويين  زعمــاء  دعمــت 
ــد ترامــب  ــى دونال ل الشــعبويون إمــا إل ــة، َتحــوَّ ــات المتحــدة األمريكي الوالي
بيرنــي  أو  سياســي(  رجــل  إلــى  ل  َتحــوَّ الجمهــوري  الحــزب  مــن  )مليارديــر 

ف نفســه بأنــه اشــتراكي  ســاندرز )أحــد أعضــاء الحــزب الديمقراطــي وُيعــرَّ
ل الشــعبويون  ــا فــي حالــة المملكــة المتحــدة، َتحــوَّ يتبنــى الديمقراطيــة(. أمَّ
إمــا إلــى نايجــل فــاراج )الزعيــم الســابق لحــزب اســتقالل المملكــة المتحــدة 
ف نفســه بأنــه  اليمينــي( أو جيرمــي كوربيــن )زعيــم حــزب العمــل، والــذي ُيعــرَّ

ديمقراطــي(. اشــتراكي 

المنشــورة  اإلصــدارات  إحــدى  وفــي  الخارجيــة،  المعونــات  يخــص  فيمــا 
مؤخــرًا والتــي تتنــاول الصعــود المتنامــي للسياســيين الشــعبويين وتأثيرهــم 
أن   )2016( األوروبيــة  السياســات  مركــز  وجــد  الخارجيــة،  السياســة  فــي 
الشــعبويين اليمينييــن يميلــون إلــى المنــاداة بتقليــل المعونــات الخارجيــة؛ 
ــن إنفاقــه داخــل بالدهــم. ويتبنــى  ألنهــم يرونهــا إهــدارًا لمــاٍل غــاٍل ُيمكَّ
البعــض بيــن صفــوف التيــار الشــعبوي اليمينــي موقفــًا وســطًا؛ فــال ينــادون 
ــا  بتقليــل المعونــات مطلقــًا وإنمــا بربطهــا باعتبــارات األمــن القومــي. أمَّ
التيــار الشــعبوي اليســاري، علــى الجانــب اآلخــر، فإنــه يتبنــى منهجــًا دوليــًا 

أكثــر شــمواًل تجــاه المعونــات يقــوم علــى حمايــة حقــوق اإلنســان. 

اليســار واليميــن يضفــون معانــي متناقضــة  وِلــَذا فــإن الشــعبويين علــى 
تمامــًا علــى مصطلــح الشــعبوية. وتســاعد األزمــات االقتصاديــة وأزمــات 
الالجئيــن الحاليــة فــي تســليط الضــوء علــى وجهــات النظــر المتباينــة هــذه 
للشــعبويين علــى اليميــن واليســار عمــا ينبغــي علــى السياســيين القيــام بــه. 
حيــث يؤجــج انعــدام األمــن االقتصــادي المتصاعــد والتفــاوت المتزايــد فــي 
الثــروة مــن مشــاعر الســخط تجــاه األوســاط السياســية والمؤسســات التــي 

أنشــأوها. 

المتزايــدة مــن الالجئيــن وال ســيما مــن  الوقــت فــإن األعــداد  فــي ذات 
الشــرق األوســط وأفريقيــا زادت مــن دعــوات الداعييــن إلــى اقتصــار بالدهــم 
ــة  علــى مواطنيهــا للعــودة إلــى الجــذور الثقافيــة لهــذه البلــدان. وفــي حال
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ظهــرت هــذه األزمــات بالتزامــن مــع بعضهــا 
البعــض ممــا أدى إلــى ظهــور تيــار شــعبوي يمينــي يبــدي شــكوكًا نحــو 

المؤسســات السياســية وامتعاضــًا تجــاه المهاجريــن.

 تطور المعونات الخارجية األمريكية
يرتبــط تاريــخ المســاعدات التنمويــة الغربيــة ارتباطــًا وثيقــًا بإعــادة بنــاء النظــام 
اســتهلته  والــذي  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة  بعــد  الليبرالــي  العالمــي 
المتحــدة،  األمــم  ميثــاق  بنــود  وبحســب  األمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات 
“الدفــع  لـــ  الســعي  هــو  الدولــي  للنظــام  األساســية  األهــداف  أحــد  فــإن 
ــاعي قـــدما، وأن نرفـــع مســتوى الحيــاة فــي جــو مــن الحريــة  بالرقــي االجتمـ
أفســح”.8 ومــع هــذا فــإن التنافــس السياســي وأهــداف األمــن القومــي 
جعلــت المعونــات الخارجيــة تتحــول فــي الغالــب إلــى إحــدى األدوات القويــة 

للسياســات. 
أعلــن الرئيــس ترومــان عــن خطــة مارشــال بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
بغيــة إعــادة بنــاء اقتصــادات دول غــرب أوروبــا وإيقــاف أي زحــف شــيوعي 
المســاعدات  برامــج  مــن  إنشــاء مجموعــة  وتــم  الســوفيتي.  لالتحــاد  آخــر 
الخارجيــة فــي فتــرة الســتينات بهــدف مكافحــة انتشــار الشــيوعية، وفــي فترة 
الســبعينات والثمانينــات كان يتــم توجيــه معظــم المعونــات الخارجيــة لهــؤالء 
الذيــن كانــوا يحاربــون األنظمــة السياســية اليســارية فــي أمريــكا الجنوبيــة 

ــا.  وآســيا وأفريقي

وقــادت نهايــة الحــرب البــاردة فــي البدايــة إلــى تقييــم مفــاده أن المعونــات 
فقــدت غرضهــا السياســي. وبســبب ذلــك انخفضــت المســاعدات التنمويــة 
الرســمية علــى مــدار فتــرة التســعينات )انظــر الشــكل 1(. وأوجــدت التغيــرات 
الجيوسياســية التاليــة النهيــار االتحــاد الســوفيتي، وانتشــار الحــروب األهليــة، 
والتركيــز المتنامــي علــى اآلثــار العابــرة للحدود للعولمــة أجندة عالمية جديدة 

لسياســات المعونــات الخارجيــة والتنميــة.

وأتاحــت األلفيــة الجديــدة فرصــًة جديــدًة إلعــادة تقييــم االنخفــاض فــي 
المعونــات الخارجيــة وتداعياتــه علــى دول العالــم التي يتزايد تداخل العالقات 
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الحــادي  القــرن  الدولــي  المجتمــع  يــوم. واســتهل  بعــد  يومــًا  بينهــا  فيهــا 
والعشــرين بوعــٍد دولــٍي للقضــاء علــى الفقــر المدقــع وتحقيــق األهــداف 
والتعليــم  الصحــة  مجــاالت  فــي  التقــدم  إلحــراز  ســعيًا  لأللفيــة  اإلنمائيــة 

والمســاواة بيــن الجنســين والبيئــة والتعــاون اإلنمائــي.

 ومــع هــذا لــم يســتمر عــدم تســييس المعونــات طويــاًل. فقــد غيــرت “الحرب 
علــى اإلرهــاب” فــي أعقــاب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر مــرة أخــرى 
ل التركيــز الجغرافــي والخطــاب  مــن أســباب تقديــم المعونــات. حيــث َتحــوَّ
كذلــك إلــى الــدول الهشــة وتحديــدًا إعــادة إعمــار أفغانســتان. وفــي محاولــٍة 
لدعــم بلــدان المواجهــة والــدول الهشــة التــي ربمــا تكــون تربــًة خصبــًة لنمــو 
اإلرهــاب، زادت المعونــات الخارجيــة األمريكيــة الموجهــة للنمــو االقتصــادي 
وتعزيــز الديمقراطيــة. وطبقــًا لمــا يتضــح مــن الشــكل 1، زادت الحكومــة 
األمريكيــة علــى مــدار الِعقــد األول مــن القــرن ميزانيتهــا للمعونــات الخارجيــة 
مــرًة ثانيــًة. ومــع هــذا فــإن قيمتهــا مــا تــزال ُثلــث مــا كانــت عليــه فــي بدايــة 

الســتينات. 

الشــكل 1: صافــي المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية )إجمالــي % مــن 
مقارنــة  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  اإلجمالــي(  القومــي  الدخــل 
 2016 -  1960 اإلنمائيــة  المســاعدات  لجنــة  فــي  بالــدول األعضــاء 
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وفــي أثنــاء هــذه الفتــرة، هيمنــت المعونــات القائمــة علــى مســتوى األداء 
تحــدي  األمريكــي مؤسســة  الكونجــرس  أنشــأ  أن  وبعــد  المشــهد.  علــى 

إلــى  الــدوالرات  المتحــدة األمريكيــة مليــارات  الواليــات  مــت  األلفيــة، قدَّ
دول بعينهــا أثبتــت التزامهــا بـــ “الحكــم الرشــيد وباســتثمارها فــي شــعبها 
وفــي الحريــة االقتصاديــة”.9 وصــار الحكــم الرشــيد معيــارًا هامــًا لتخصيــص 
ــزت خطــة الرئيــس الطارئــة  المعونــات األمريكيــة، وعلــى ســبيل المثــال ركَّ
لإغاثــة مــن األيــدز )PEPFAR( بصفــة رئيســية علــى التصــدي لفيــروس 

نقــص المناعة/األيــدز فــي أفريقيــا.  

الخارجيــة األمريكيــة فــي منطقــة  المعونــات 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، تنهــض الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
بــدوٍر رئيــٍس فــي الشــرق األوســط. والمعونــات الخارجيــة هــي إحــدى أدوات 
السياســات الهامــة فــي تعزيــز المصالــح األمريكيــة فــي المنطقــة والتــي 
تشــمل دعــم دولــة إســرائيل وحمايــة المصــادر الحيويــة للطاقــة والحــرب 
علــى اإلرهــاب. والدعــم العســكري والمعونــات االقتصاديــة همــا الوســيلة 
األساســية للمســاعدات األمريكيــة وتتصــدر المراكــز الثالثــة األولــى لتلقــي 
المعونــات فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كل مــن إســرائيل ومصــر 
ــر دائــرة البحــوث فــي الكونجــرس، فإنــه منــذ 1946  واألردن. وطبقــًا لتقاري
قدمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــا يزيــد عــن 290 مليــار دوالر أمريكــي 
كمســاعدات خارجيــة إلــى المنطقــة؛ منهــا أكثــر مــن 80 بالمائــة إلــى إســرائيل 

ومصــر واألردن وفلســطين )الضفــة الغربيــة وغــزة( وحدهــا.10

وتنــدرج معظــم أمــوال المعونــات المتجهــة إلــى بلــدان الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا تحــت بنــد التمويــل العســكري األجنبــي والــذي يعتمــد فــي 
م الحصــة األكبــر  األســاس علــى تقديــم الدعــم العســكري للــدول. وُتقــدَّ
مــن هــذه المعونــات، وقدرهــا 3.1 مليــار دوالر أمريكــي فــي 2017، إلــى 
1 مليــار دوالر  يزيــد عــن  إســرائيل تليهــا مصــر وتحصــل األخيــرة علــى مــا 
أمريكــي ســنويًا مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة منــذ أن وافقــت علــى 
معاهــدة الســالم مــع إســرائيل فــي اتفاقــات كامــب ديفيــد لعــام 1978. 11 
وال تشــمل هــذه المعونــات المشــاركة المتزايــدة لــوزارة الدفــاع فــي تقديــم 

التدريــب والمعــدات العســكرية للمنطقــة ألغــراض مكافحــة اإلرهــاب.
 

وبجانــب التمويــل العســكري، تغطــي المعونــات األمريكيــة غيــر المخصصــة 
لألعمــال اإلنســانية للمنطقــة مجــاالت الدعــم االقتصــادي، والمســاعدات 
البرامــج  لهــذه  الرئيــس  والهــدف  الدوليــة.  الصحيــة  والبرامــج  اإلنمائيــة 
البلــدان  فــي  البشــري  المــال  رأس  وبنــاء  االقتصاديــة  التنميــة  تعزيــز  هــو 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وتبايــن محــور  المســتهدفة بمنطقــة 
تركيــز هــذه البرامــج علــى مــدار الســنوات بتبايــن البلــد المســتهدف. علــى 
ل  ُتشــكَّ االقتصاديــة  للمســاعدات  المعونــات  المثــال، مخصصــات  ســبيل 
نســبة تتجــاوز 70 بالمائــة مــن المعونــات الموجهــة للضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، ولكــن نســبتها 10 بالمائــة فقــط مــن تلــك الموجهــة إلــى العــراق. 

علــى مــدار الِعقــد الماضــي تســببت النزاعــات الممتــدة فــي العــراق وســوريا 
واليمــن فــي نــزوح مالييــن البشــر وأحدثــت أزمــات إنســانية تؤثــر علــى هــذه 
البلــدان وعلــى جيرانهــا التــي تســتضيف أعــدادًا كبيــرًة مــن الالجئيــن ومــن 
بينهــا األردن ولبنــان وتركيــا. وتجــدر اإلشــارة علــى وجــه التحديــد إلــى أنــه 
فــي الســنوات األخيــرة شــهدت المنطقــة نــزوح مــا يزيــد عــن 30 مليــون 
مــن الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا الذيــن هــم فــي حاجــة ماســة للمســاعدة 

اإلنســانية والحمايــة. 

وارتفعــت الحصــة المخصصــة للجوانــب اإلنســانية فــي المعونــات الخارجيــة 
األمريكيــة مــن 1 بالمائــة فــي عــام 2013 إلــى 3.3 فــي 2016، وذلــك نظــرًا 
للكــوارث اإلنســانية المتســارعة فــي المنطقــة.12 وبالرغــم ممــا ســبق وفــي 
ضــوء صعــود التنظيمــات اإلرهابيــة ومنهــا القاعــدة وداعــش، زادت الصبغــة 

العســكرية للمســاعدات الخارجيــة منــذ بدايــة “الحــرب علــى اإلرهــاب”. 
ــرات إدارة بــوش وأوبامــا، ولكــن مــن المحتمــل  وظهــر ذلــك فعــاًل فــي فت
أن تتســارع وتيرتــه فــي ِظــل إدارة ترامــب بمــا يتوافــق مــع نهجــه الشــعبوي. 

3

المربع األول: تطور المعونات الخارجية حتى نهاية الحرب الباردة

الدبلوماســية  أدوات  كإحــدى  الخارجيــة  المعونــات  اســتخدام  يرجــع 
الحــرب  بدايــات  ففــي  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  نهايــة  إلــى  األمريكيــة 
البــاردة، نظــرت الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى المســاعدات الخارجيــة 
تقويــض  خــالل  مــن  القومــي  األمــن  لتعزيــز  باعتبارهــا وســيلًة عظيمــًة 
القــرن  مــن  الســتينات  وفــي  الليبراليــة.  الرأســمالية  وتعزيــز  الشــيوعية 
الماضــي فــي ذروة حــرب فيتنــام، واجهــت المعونــات الخارجيــة هجومــًا 
باعتبارهــا مشــروعًا أمبرياليــًا لتســهيل التدخــل المباشــر للواليــات المتحــدة 

البلــدان األخــرى.  األمريكيــة فــي 

الواليــات  بيــن  الجيوسياســية  التوتــرات  حــدة  تخفيــف  فــإن  هــذا  ومــع 
المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد الســوفيتي أفســحت المجــال للتركيــز علــى 
الجوانــب اإلنســانية للمعونــات. وظهــر ذلــك جليــًا عندمــا تولــى روبــرت 
ــم توجيــه المعونــات لتخفيــف حــدة  ماكنامــارا رئاســة البنــك الدولــي ودعَّ
والصحــة  التعليــم  فــي  للشــعوب  األساســية  بالحاجــات  للوفــاء  الفقــر 
اســتخدام  تواصــل  ســبق،  ممــا  وبالرغــم  وغيرهــا.  الصحــي  والصــرف 
المعونــات لشــراء الــوالء السياســي حتــى نهايــة الحــرب البــاردة وفيمــا 

بعدهــا.



للشــرق  المعونــات  لميزانيــة  ترامــب  خفــض 
أفريقيــا وشــمال  األوســط 

كان الرئيــس ترامــب - وال يــزال - صريحــًا تمامــًا فــي اعتبــار ســيادة الــدول هــي 
العنصــر المركــزي فــي تصرفــات أي دولــة. وفــي حيــن أن الواليــات المتحــدة 
ــًا، إال أن الرئيــس ترامــب فــي  ــّي تقليدي األمريكيــة كانــت تتبنــى النهــج الُدَوِل
ــر كلمــة “الســيادة”  خطابــه األول أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ذكَّ
ــع بعــض خبــراء السياســة الخارجيــة أن  21 مرًة.13وقبــل تنصيبــه رئيســًا، َتوقَّ
الوعــود التــي أطلقهــا ترامــب أثنــاء حملتــه االنتخابيــة َســُتَترجم إلــى سياســة 
ــد - بحســب وجهــة نظــر البعــض - مــن الوظائــف  ــة ممــا يزي ــة انعزالي خارجي
داخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة ويقلــل المســؤوليات الملقــاة علــى 
جــدار علــى  ببنــاء  التــي أطلقهــا  الدعــوات  الخــارج. ووجــدت  عاتقهــا فــي 
الوظائــف  وإعــادة  المهاجريــن،  دخــول  لمنــع  المكســيك  مــع  الحــدود 
والشــركات إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والتركيــز علــى البنيــة التحتيــة 
األمريكيــة المتدهــورة صــدًى بيــن العديــد مــن األمريكييــن وأثــارت قلــق مــن 

يعملــون فــي قطــاع التنميــة واإلغاثــة اإلنســانية. 

فــإن طلــب  التكهنــات  ترامــب هــذه  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  ــدت  أكَّ وبينمــا 
الميزانيــة األول الــذي قدمــه إلــى الكونجــرس األمريكــي يلقــي بعــض الضــوء 
علــى سياســات المعونــات الخارجيــة لــه فــي المرحلــة المقبلــة. وِبالِفْعــل، 
تأكــدت مخــاوف خفــض ميزانيــة المعونــات الخارجيــة فــي “خطــة الموازنــة 
لجعــل أمريــكا عظيمــًة مــرًة أخــرى” التــي قدمهــا ترامــب والتــي دعــت إلــى 
األمريكيــة  الوكالــة  ودمــج  التنفيذيــة،  الســلطة  فــي  االنســيابية  تحقيــق 
للتنميــة الدوليــة فــي وزارة الخارجيــة، وتقليــل المعونــات إلــى البلــدان الناميــة 
بنســبة 30 بالمائــة، وربــط المســاعدات اإلنمائيــة بأهــداف األمــن القومــي، 
وإعــادة تركيــز “المســاعدات االقتصاديــة واإلنمائيــة لتوجيههــا إلــى البلــدان 
التــي لهــا أكبــر أهميــة إســتراتيجية للواليــات المتحــدة األمريكيــة”.14 وتعكس 
اللغــة المســتخدمة فــي خطــة الموازنــة الخطــاب الشــعبوي للرئيــس ترامــب، 
حيــث تعهــد “بالحفــاظ علــى قــدر أكبــر مــن أمــوال الضرائــب المكتســبة بعــد 
جهــد شــديد داخــل البــالد” و”إعطــاء األولويــة ألمــن ورفاهيــة المواطنيــن 
األمريكييــن وأن يطلــب مــن بقيــة دول العالــم زيــادة مســاهمتها وتولــي 

حصتهــا العادلــة”.15

بجانــب مــا ســبق، تتضمــن الميزانيــة المقترحــة للرئيــس ترامــب - بمــا يتوافــق 
مــع الوعــود التــي أطلقهــا أثنــاء حملتــه االنتخابيــة - طلبــًا بزيــادة اإلنفــاق 
ــن الهجــرة. وفــي الوقــت نفســه فــإن الخطــوة  ــى الدفــاع وإنفــاذ قواني عل
التــي اتخذهــا الرئيــس بإنهــاء العمــل بمبــادرة تغيــر المنــاخ العالمــي واإلبقــاء 
علــى الصنــدوق العالمــي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا وخطــة الرئيــس 
الواليــات  تعهــدات  علــى  اإلبقــاء  وكذلــك  األيــدز  مــن  لإغاثــة  الطارئــة 
ــة تجــاه التحالــف العالمــي للقاحــات والتحصيــن )جافــي(  المتحــدة األمريكي
تشــير إلــى أن إدارة ترامــب تســتجيب لرغبــات قطــاع تســاوره شــكوك حــول 
ذات  فــي  يؤمــن  ولكنــه  اإلنســان  أنشــطة  عــن  ناتــج  المناخــي  التغيــر  أن 

الوقــت بأهميــة القضــاء علــى األمــراض المعديــة. 

وال يقتصــر خفــض الميزانيــة المتوقــع علــى المســاعدات الثنائيــة وحســب، 
المخصــص  التمويــل  تقليــل  إلــى  أيضــًا  المقترحــة  الميزانيــة  تهــدف  وإنمــا 
لمنظمــة األمــم المتحــدة والــوكاالت التابعــة لهــا وغيرهــا مــن المنظمــات 
الدوليــة بنســبة 31 بالمائــة. وفــي الوقــت نفســه اقترحــت إدارة ترامــب 
تخفيــض الدعــم األمريكــي لجهــود حفــظ الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة 
بنســبة 51 بالمائــة. عــالوة علــى مــا ســبق، فإنهــا تقتــرح خفــض التمويــل 
لبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف ومنهــا البنــك الدولــي بمبلــغ وقــدره 
ثــم فإنهــا  ثــالث ســنوات، ومــن  أمريكــي علــى مــدار  650 مليــون دوالر 
ض علــى األرجــح للخطــر مشــاريع وبرامــج تؤثــر علــى التنميــة االجتماعيــة  ُتعــرَّ

ــل تهديــدًا للفقــراء والمهمشــين.16 واالقتصاديــة وتحديــدًا ُتمثَّ

ــات فــي  يتضــح موقــف الرئيــس ترامــب فــي اســتخدام مخصصــات المعون
السياســة الخارجيــة ألغــراض األمــن القومــي علــى وجــه التحديــد فــي ثــالث 

خطــوات محــددة اتخذتهــا إدارتــه فــي الشــرق األوســط:

خفــض المســاعدات الثنائيــة لمعظــم بلــدان منطقــة الشــرق األوســط   •
أفريقيــا. وشــمال 

خفض التمويل لبرامج تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان.  •
خفض التمويل للهجرة ومساعدة الالجئين.   •

أواًل: َيُدّل طلبه لخفض المساعدات الثنائية لمعظم بلدان منطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، باســتثناء دولتيــن مــن ضمــن أكبــر المســتفيدين 
مــن المعونــات )وهمــا إســرائيل ومصــر(، علــى تركيــز إدارتــه علــى المعونــات 
ــة واإلنســانية.  ــات اإلنمائي ــًة بغيرهــا مــن المعون ــة والعســكرية مقارن األمني
وبحســب مــا يشــير إليــه مشــروع الديمقراطّيــة فــي الشــرق األوســط، فــإن 
المعونــات  مــن  نســبة  أكبــر  ــل  “ُتمثَّ ترامــب  للرئيــس  المقترحــة  الميزانيــة 
الخارجيــة األمريكيــة - 80 بالمائــة - تــم تخصيصهــا مــن قبــل للمســاعدات 
ــا،  العســكرية واألمنيــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.”17 وَحقًّ
مــة إلــى الكونجــرس تعكــس  فــإن هــذه الميزانيــة المبدئيــة المقترحــة الُمقدَّ

توجهــًا نحــو إضفــاء الطابــع األمنــي والعســكري علــى المعونــات.

االقتصاديــة  للمســاعدات  المقترحــة  المعونــات  إطــار  فــي  حتــى  ثانيــًا: 
واالســتقرار السياســي فــإن الميزانيــة المقترحــة هــي بمثابــة انعــكاس لُفُتــور 
ــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.18وال يتضــح ذلــك  إدارة ترامــب نحــو تعزي
مــن الخفــض الكبيــر فــي البرامــج المتنوعــة فــي وزارة الخارجيــة حــول قضايــا 
حقــوق اإلنســان والديموقراطيــة وحســب، وإنمــا أيضــًا مــن خــالل طلــب 
تونــس،  إلــى  الثنائيــة  المعونــات  بالمائــة فــي   67 بنســبة  اإلدارة لخفــض 
والتــي يــرى الكثيــرون فــي الغــرب أنهــا التجربــة الديمقراطيــة الوحيــدة البازغــة 

فــي المنطقــة.19

ثالثــًا: اقتــرح الرئيــس ترامــب خفضــًا حــادًا في المســاعدات للهجرة والالجئين، 
والمســاعدات للكــوارث الدوليــة، وبرامــج الغــذاء مقابــل الســالم. وتأتــي 
هــذه الخطــوات فــي الوقــت الــذي وصلــت فيــه أزمــات الالجئيــن واألزمــات 
العــراق  بلــدان  بالخطــر. وشــهدت  تنــذر  المنطقــة مرحلــة  فــي  اإلنســانية 
الالجئيــن  الســكان  نســبة  وصلــت  حيــث  ســكانها  َتفــُرق  واليمــن  وســوريا 
والنازحيــن داخليــًا إلــى 14 مليــون فــي العــراق و11 مليــون فــي ســوريا و2 
مليــون فــي اليمــن. وحــذرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة فــي إطــار رد فعلهــا 
علــى خفــض التمويــل لبرنامــج الغــذاء مقابــل الســالم مــن أن يســفر خفــض 
معونــات الغــذاء عــن مضاعفــة معــدل المجاعــات علــى مســتوى العالــم.20  
ِإَضاَفــًة إلــى َذِلــك، فــإن األردن ولبنــان والــذي يســتضيف كل منهمــا مــا يزيــد 
عــن مليــون شــخص مــن الســوريين ســيتم أيضــًا خفــض األمــوال المخصصــة 

ــًا. لــكل منهمــا بنســبة 22 بالمائــة تقريب

وتَنــّم هــذه المقترحــات عــن أن الخطــاب الشــعبوي فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة ُترِجــم إلــى منهــج فــي سياســات المعونــات الخارجيــة أكثــر توجهــًا 
بكثيــر نحــو القضايــا التــي تؤثــر - بحســب مــا يجــادل البعــض - بشــكل أكثــر 
ارتباطــًا علــى األمــن القومــي األمريكــي. وبالمناســبة ففــي حيــن أن الــوازع 
األخالقــي لمســاعدة المحتاجيــن كان دائمــًا عنصــرًا رئيســًا فــي المعونــات 
ــض  ُتخفَّ ترامــب  للرئيــس  المقترحــة  الميزانيــة  أن  إال  األمريكيــة  الخارجيــة 
األمنيــة  لألغــراض  األمــوال  تدفــق  علــى  وُتبقــي  اإلنســانية  المعونــات 

والعســكرية إلــى إســرائيل ومصــر. 

األمــن  تعزيــز  هــو  إدارتــه  تركيــز  محــور  أن  بوضــوح  ترامــب  الرئيــس  وقــال 
القومــي األمريكــي مــن خــالل زيــادة األمــوال المخصصــة ألغــراض الدفــاع 
ــز علــى المســاعدات  ــد التركي وتأميــن الحــدود وإنفــاذ قوانيــن الهجــرة. ويزي
الصبغــة  مــن  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  للشــرق  واألمنيــة  العســكرية 
العســكرية لمشــاركة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي المنطقــة أكثــر مــن 
اإلنســانية  المســاعدات  ض  ُيقــوَّ نفســه  الوقــت  أي وقــت مضــى، وفــي 

البشــري والنمــو االقتصــادي.  المــال  واالســتثمار فــي رأس 

وهــذا التحــول فــي بــؤرة التركيــز يتزامــن مــع إدراك اإلدارة بــأن ســتين بالمائــة 
مــن الســكان فــي المنطقــة أعمارهــم أقــل مــن 25 ســنة ومتوســط نســبة 
البطالــة بيــن الشــباب 45 بالمائــة. وفــي مبــررات الميزانيــة التــي ُقِدمــت إلــى 
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ــى العنــف  ــة الشــباب مــن اللجــوء إل الكونجــرس، تتضمــن المقترحــات لوقاي
والمنظمــات اإلرهابيــة بدافــع اإلحبــاط والحصــول علــى الدخــل “الفــرص 
االقتصاديــة وتوفيــر فــرص العمــل لمواجهــة أزمــة البطالة”.21وبالرغــم ممــا 
ســبق، تقتطــع الميزانيــة المقترحــة النصــف تقريبــًا مــن األمــوال الموجهــة 
حاليــًا للتنميــة االقتصاديــة وتقلــل فــي الوقــت نفســه مــن إجمالــي الميزانيــة 
ــون  ــغ وقــدره 850 ملي ــا بمبل المخصصــة للشــرق األوســط وشــمال أفريقي

دوالر أمريكــي .22

ومــن األهميــة بمــكان اإلشــارة هنــا إلــى أن الكونجرس ناقــش خطة الموازنة 
فــي أكتوبــر 2017 ورفــض العديــد مــن اقتراحــات خفــض الميزانيــة لمنطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وتحديــدًا دعــا أعضــاء لجنــة اإلنفــاق علــى 
المســاعدات الخارجيــة فــي مجلــس النــواب إلــى زيــادة الميزانيــات المقترحــة 
الرئيســيين للواليــات المتحــدة األمريكيــة ومنهــم مصــر واألردن  للحلفــاء 
والمغــرب وتونــس. ونتيجــة لذلــك، تمــت زيــادة الميزانيــة المقترحــة لــألردن 
من 1 إلى 1.28 مليار دوالر أمريكي، في حين تمت مضاعفة المســاعدات 
االقتصاديــة لمصــر مــن المبلــغ المقتــرح وقــدره 75 إلــى 150 مليــون دوالر 
أمريكــي. ومــع هــذا فــإن الرابــح األكبــر كانــت تونــس حيــث زادت المعونــات 
المقترحــة المخصصــة لهــا بأكثــر مــن ثالثــة أضعــاف مــن 55 إلــى 165 مليــون 
دوالر أمريكــي. وبالرغــم مــن أن الخطــاب والتوجهــات العامــة ال تتأثــر بهــذه 
التغييــرات إال أنهــا تشــير إلــى الــدور الهــام الــذي يضطلــع بــه الكونجــرس فــي 

تنفيــذ خطــة الموازنــة وتداعياتــه المحتملــة.

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تســتطيع  التطــورات،  لهــذه  واســتجابًة 
النهــوض بــدور رائــد فــي هــذا المجــال. فمــن الناحيــة التاريخيــة، أســهمت 
الجهــات المانحــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بحصــة كبيــرة مــن 
المســاعدات  لجنــة  فــي  األعضــاء  غيــر  الــدول  تقدمهــا  التــي  المعونــات 
اإلنمائيــة بمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة؛ حيــث وصلــت نســبتها 
إلــى 75 بالمائــة فــي الفتــرة مــن 1975 إلــى 2008. 23 وبمــا أن الجهــات 
المانحــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي جــزء هــام مــن الجهــات المانحــة 
الدوليــة، فإنــه يمكنهــا مــلء الفــراغ الذي تتركه الواليــات المتحدة األمريكية 
وذلــك مــن خــالل تخصيــص األمــوال لمشــاريع المســاعدات اإلنمائيــة التــي 
تلبــي االحتياجــات اإلنســانية واالســتثمار فــي المــوارد البشــرية ودعــم النمــو 
االقتصــادي. ومهــدت الرؤيــة اإلنســانية للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
األب المؤســس لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الطريــق للدولــة لتصبــح 
قــدوًة للجهــات المانحــة. فمــن بيــن أمــور أخــرى، أصبحــت دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة أول دولــة خليجيــة تنــوي اســتضافة 15,000 نازحــًا ســوريًا 
علــى مــدار الخمــس ســنوات المقبلــة.24 بــل وأكثــر مــن ذلــك وطبقــًا لبيانــات 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــإن  والتنميــة،  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
المتحــدة هــي ضمــن الــدول المانحــة الخمــس األوائــل علــى مــدار الســنوات 
األربــع الماضيــة مــن حيــث نســبة المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية مــن دخلهــا 
القومــي اإلجمالــي؛ فقــد أنفقــت أكثــر مــن 4 مليــار دوالر أمريكــي علــى 
المســاعدات اإلنمائيــة فــي عــام 2016 بمفرده.25وفــي حيــن أن المجتمــع 
الدولــي يحــث الــدول المانحــة علــى إنفــاق مــا ال يقــل عــن 0.7 بالمائــة مــن 
دخلهــا القومــي اإلجمالــي علــى المســاعدات اإلنمائيــة، فــإن دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة جعلــت نفســها إحــدى الجهــات المانحــة الرائــدة بإنفــاق 
1.12 بالمائــة مــن دخلهــا القومــي اإلجمالــي علــى المعونــات اإلنســانية.26  
وهــذا االتجــاه هــو محــل تقديــر وثنــاء كبيريــن، وينبغــي أن تحــذو حــذوه 
البلــدان المانحــة األخــرى وال ســيما فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا. 

ومــع هــذا ونظــرًا لالتجــاه الــذي تســير فيــه سياســات المعونــات الخارجيــة 
األمريكيــة، تصيــر هنــاك حاجــة ُمِلحــة أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
تجــاه المزيــد مــن التوجيــه واالســتهداف فــي تخصيــص معوناتهــا وزيــادة 
اإلغاثــة  إلــى  ماســة  حاجــة  فــي  الذيــن  هــؤالء  يتخطــى  بمــا  مســاعداتها 
التــي  اإلماراتيــة،  الخارجيــة  المســاعدات  إســتراتيجية  وُتعتبــر  اإلنســانية. 
ُنِشــرت مؤخــرًا، خطــوًة فــي هــذا االتجــاه. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بمــا أن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة تقلــل اســتثماراتها فــي رأس المــال البشــري 
ــدان المانحــة  ــة التــي تنفذهــا البل والنمــو االقتصــادي، فــإن مشــاريع التنمي

ــن أن تســد هــذا الفــراغ.  فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ُيمكَّ

ورغبــًة فــي تطويــر قــدرات رأس المــال البشــري، فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة 
الشــرق  منطقــة  فــي  الشــباب  علــى  تركيزهــا  تزيــد  أن  نهــا  ُيمكَّ المتحــدة 
األوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــالل البرامج التعليميــة والتدريبية والمهنية. 
وبالفعــل، يمكــن أن يصبــح ذلــك إحــدى الوســائل الناجعــة والمثمــرة فــي 
تخصيــص المســاعدات اإلنمائيــة فــي المنطقــة وخصوصــًا فــي هــذا الوقــت 
الــذي تصــل فيــه نســبة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 عامــًا 
أكثــر مــن 30 بالمائــة مــن الســكان فــي ســن العمــل بالمنطقــة، ويواجهــون 

أعلــى معــدالت البطالــة فــي العالــم.27

وِمــْن َثــمَّ مــن المهــم أن تولــي دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ســواء 
الُمســتقِبلة أو المانحــة للمعونــات، عنايــًة خاصــًة بالمســاعدات اإلنمائيــة 
التــي يتــم توجيههــا إلــى إكســاب الشــباب المهــارات وتحســين قدرتهــم علــى 
إيجــاد فــرص العمــل. والهــدف مــن هــذه المبــادرات هــو االســتباق والمبادرة 
فــي ســد فجــوات التمويــل المحتملــة وفــي الوقــت نفســه االســتفادة مــن 
دمــج الشــباب فــي المجتمــع وبذلــك إثبــات أن تعزيــز األمــن القومــي ال 
يعتمــد وحســب علــى تقديــم التمويــل ألغــراض الدفــاع. وفــي هــذا الصــدد، 
أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالفعــل العديــد مــن المبــادرات 
العربــي. وفــي  العربــي و ســوق مشــاريع الشــباب  ومنهــا مركــز الشــباب 
ــر 2017، أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، رئيــس وزراء  أكتوب
الدولــة، أيضــًا أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تنــوي تطويــر مهــارات 

الشــباب مــن خــالل إطــالق مبــادرة “مليــون مبرمــج عربــي”.

ــن توجيــه المســاعدات الخارجيــة اإلماراتيــة إلــى توفيــر  بجانــب ذلــك، ُيمكَّ
الفــرص للمشــاريع الحــرة والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ممــا ال يســاعد 
في نمو القطاع الخاص وحســب وإنما يســهم أيضًا في النمو االقتصادي. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التعــاون مــع البلــدان األخــرى فــي الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا واالســتثمار فــي التجــارة اإلقليميــة وغيرهــا مــن المبــادرات 
الناجعــة يمكــن أن يعــود بالفائــدة علــى المنطقــة مــن الناحيــة االقتصاديــة 

وكذلــك مــن ناحيــة االســتقرار.

وأخيــرًا فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي إحــدى الــدول الرائــدة فــي 
جعــل أهــداف التنميــة المســتدامة علــى قمــة األولويــات الوطنيــة عــالوة 
علــى الموائمــة بينهــا وبيــن رؤيــة 2021 والسياســات الوطنيــة للمســاعدات 
الخارجيــة. ولــذا فــإن زيــادة االســتثمارات فــي االبتــكار التكنولوجــي والبنيــة 
التحتيــة والطاقــة المتجــددة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
لــن يفيــد البيئــة وحســب، وإنمــا يعــود بالنفــع أيضــًا علــى المجتمعــات فــي 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عمومــًا.  
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