NATO STRATEGIC DIRECTION SOUTH

٢٠١٩ اكتوبر

المنطق وراء توجه الهند
نحو أفريقيا

NSD-S Hub, Via Madonna del Pantano, Lago Patria - Italy 80014

تم إنشاء الهاب في قيادة الحلفاء المشتركة في نابولي من أجل تحسين وعي الناتو وادراك الفرص
والتحديات في بلدان الجنوب والمساهمة في التنسيق الشامل لألنشطة المشتركة .منتجات الهاب
تنتج عبر معلومات مفتوحة المصدر ،من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية،
المنظمات الدولية  ،المؤسسات األكاديمية  ،المصادر اإلعالمية والمنظمات العسكرية .منتجات
الهاب و مقاالتها ال تمثل بالضرورة اآلراء أو المواقف الرسمية ألي مؤسسة أخرى.

تم إنتاج هذه الوثيقة بالتعاون مع السيدة إحسان غنون  ،أخصائية في العالقات الدولية في مركز السياسات للجنوب الجديد .NSD-S Hub

السيدة إحسان غنون اخصائية في العالقات الدولية في مركز السياسات للجنوب الجديد .تساهم في برنامج األبحا الجررافية السياسية
والعالقات الدولية من خالل التركيزعلى غرب أفريقيا .تضمن أبحاثها األمن في منطقة الساحل باإلضافة إلى التطورات األخيرة للمستثمرين
اآلسيويين في أفريقيا .قبل انضمامها إلى مركز السياسات في عام  ، ٢٠١٥قضت ستة أشهر في "جرمان مارشال فاند" في الواليات المتحدة
وايدر أتالنتك" و حصلت على شهادة مزدوجة في العالقات الدولية من كلية الحكم واالقتصاد في الرباط (المررب) ومعهد ”ضمن برنامج
الدراسات السياسية في "إيكس إن بروفنس" (فرنسا)

موجز
افريقيا  ،بوصفها قارة ذات فرص اقتصادية  ،تجتذب مستثمرين أجانب .في هذا السياق  ،تبرز الهند كشريكا هاما  ،خاصة بالنسبة لشرق
افريقيا والجنوب االفريقي .بيئتها الجغرافية السياسية باالاضافة ال خصائصها الداخلية تساهم عل احياء االهتمام بالقارة.
يبرز هذا المقال التطورات التاريخية التي حدثت بين الهند والبلدان االفريقية و الروابط التي حدثت مؤخرا .والصالت تتعلق بالتجارة
واالستثمارات والتمويل والدفاع .يستند هذا المقال عل التوقعات المحتملة.
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الهند في أفريقيا .لماذا؟ و لماذا االن؟
الكثافة السكانية الحالية في أفريقا تقارب  ١٫٣مليون ومن المنتظر أن تفوق كثافة الصين بحلول العام .٢٠٢٤
الهند بلد ذات احتياجات متزايدة من حيث الرذاء والطاقة والموارد الطبيعية .وباالضافة الى الضرط الديمررافي  ،تواجه الهند العديد من
التحديات الداخلية والخارجية وتكافح البالد في التصدي الفقر الذي يصيب فقة كبيرة من سكانها و يسبب اضترابات اجتماعية.
الهند محاطة بنزاعات حدودية مع البلدان المجاورة ؛ كاشمير مع باكستان  ،اكساي تشين مع الصين .وتتفاقم هذه المطالب االقليمية بسبب التأثير
المتزايد لنفوذ الصين ومبادراتها التي تضمن الهند ). Belt and Road Initiative (BRI
في اطار هذه المبادرة  ،تقوم الصين بتطوير ممر ااقتصادي صيني  -باكستاني يربط جنوب غرب الصين بميناء غوادر (الواقع في باكستان)
عبر أراضي كشمير المتنازع عليها .وفيما يتعلق بالتخطيط البحري لل  ، BRIفان مبادرة ال  String of Pearls1الصينية تساهم في انعزال
الهند.
على صعيد التجاري  ،فان المالحظ أن الهند وشراكتها مع رابطة أمم جنوب شرقي اسيا تتضائل تدريجيا ً  .فان ضعف التواصل بين اقتصادات
الرابطة و نمو البلدان الرير متجانسة يمنع الهند بتعميق مشاركتها في هذا السوق االقليمي.
ونتيجة لذلك  ،يسعى البلد إلى إيجاد فرص اقتصادية جديدة خارج اسيا  ،ويبتعد تدريجيا عن "سياسة النظر نحو الشرق" .وفي هذا السياق ،
شعرت الهند بالحاجة إلى التحول إلى أسواق جديدة واالستفادة من فرص القارة االفريقية .و أصبحت أفريقيا مركز للجيوسياسية واالقتصاد بما
انها تتمتع باقتصاد سريع النمو و باحتياطيات كبيره من الموارد الطبيعية.

التوزيع االقليمي ألفريقيا

وتعد

1

String of Pearls

2019

الصينية مبادرة تستثمر فيها الصين في موانئ مختلفه علي طول المحيط الهندي مثل ميانمار وبنجالديش وسريالنكا وجزر المالديف وباكستان.
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الروابط التاريخية بين الهند و أفريقيا
الدبلوماسية كوسيلة تواصل بين الهند و أفريقيا
بدأت المعاونة الدبلوماسية الهندية مع البلدان االفريقية بعد موجات االستقالل في القارة .ومهدت الهند الطريق لحركات االستقالل االفريقية
باستخدام المسالمة كاداة لمكافحة االستعمار .وفي اطار "حركه عدم االنحياز"  ،دعمت حتى الثمانينات عدة بلدان افريقية في سعيها إلى الحرية.
ومن خالل هذه الحركة  ،أعطت الهند صوتا للبلدان المستقلة حديثا .هذا التعاون بين بلدان الجنوب وفَر دعم متبادل على الصعيد الدولي .وعلي
سبيل المثال  ،دعمت الهند العديد من البلدان االفريقية في سعيها للحصول على مقعد دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
ولكن رغم الثقافة والتاريخ المشتركة  ،ال تزال العالقة بين الهند والبلدان االفريقية دون مستوى امكاناتها .كانت الهند منشرلة بسياستها الداخلية
فأصبحت الوسائل للعمل مع البلدان االفريقية محدودة .وعلى مدى العقود الماضية  ،بذلت الهند جهودا لتعزز عالقاتها مع البلدان االفريقية عن
طريق المشاركة.
الهند و "قوتها الناعمة" في أفريقيا
أدوات الطاقة اللينة الهندية الرئيسية هي الجاليات والمنح الدراسية .وفي  ، ٢٠٠٨أعلنت السيدة سينغ عن ١٦٠٠
منحة دراسية للطلبة االفارقة بينما في  ، ٢٠١٥أعلن رئيس الحكومة عن  ٥٠٠٠٠منحة دراسية .ومنذ اإلعالن
األول  ،قدمت  ٩٠٠منحة دراسية سنويا للطلبة من جميع البلدان االفريقية .باالضافه إلى هذه الوسائل  ،فال شك أن
التبادالت الثقافية متجذرة في العالقات الهندية االفريقية .أفضل االمثلة هي بوليوود والكريكيت التي وصلت إلى
افريقيا عبر الجاليات الهندية وأصبت مترخسة في الثقافة األفريقية .لكنها ال تخدم مخطط اعمال نيودلهي االقتصادي
في القارة.

منذ  ، ١٩٤٧قام القادة الهنود بزيارة البلدان االفريقية لثبت عالقات مع القارة االفريقية .وكان رئيس الوزراء آنذاك جواهرللنهرو قد توجه إل
مصر ونيجيريا والسودان بينما قامت رئيسة الوزراء انديرا غاندي بحوالي عشرين زيارة لدول شرق وجنوب وشمال افريقيا .رئساء الوزراء
المتتابعون  ,راجيف غاندي ,اتال بيهاري فاجبايي و مانموهان سينغ قاموا بزيارات أقل لبلدان افريقية.
قد تقابل بعض هذه الزيارات بالمثل من جانب قادة افارقة من البلدان التي نالت استقاللها .فعل سبيل المثال  ،قام الرئيس السوداني  ،السيد
اريك إبراهيم عبود من السودان  ،ورئيس وزراء غانا كوامي نكروما  ،ورئيس تنزانيا جوليوس نيريري  ،بزيارات رسمية إل الهند بين
الستينات والسبعينات من القرن األول.

كانت أول محاولة إلضفاء الطابع المؤسسي على العالقة بين الهند وافريقيا ،قمة للهند في افريقيا استضافتها نيودلهي في  .٢٠٠٨ووفر المؤتمر
منبرا للحوار من أجل الهند والبلدان االفريقية الممثلة .لم يحضر سوى خمسه عشر زعيما افريقيا لمناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك للقارة.
وهذا التمثيل المتدني للبلدان االفريقية لم يؤد إلى مزيد من التعاون مع الهند في ذلك الوقت .باالضافه إلى ذلك  ،فان تفضيل الهند التاريخي
للمشاركة المتعددة األطراف أعاقت تطوير العالقات الثنائية مع البلدان االفريقية.
وعقد مؤتمر الثاني الفريقيا والهند في اديس ابابا في  ، ٢٠١١وكان عدد البلدان االفريقية الممثلة فيها محدودا  ،بينما حضر المؤتمر الثالث في
 ٤١ ،٢٠١٥من أصل  ٥٤من القادة االفارقة .تتطورت المشاركة على مدى المؤتمرات الثالثة .وركزت األولويات االولى على المساعدة
االنمائية الفريقيا من خالل القروض والمنح الدراسية  ،بينما استحدثت القائمة االخيرة عنصرا جديدا و هو التعاون بشان المسائل االمنية.
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األراء العام ومساهمة الجاليات الهندية
يرجع تاريخ تدفقات الهجرة بين الهند وافريقيا إلى عدة قرون  ،حيث كانت التجارة هي الدافع الرئيسي لهذه الحركات .ومع ذلك  ،اشتد تدفق
الهنود إلى افريقيا بعد إلراء العبودية في القرن التاسع عشر .وغادر حوالي  ٢٠٠٠٠٠٠هندي بلدهم للقارة االفريقية للعمل في اإلمبراطوريات
االستعمارية في قطاعي التعدين والزراعة .وتبع هذا االتجاه النخب الهندي الذي سعى للحصول على فرص تجارية في جنوب وشرق افريقيا في
بداية القرن العشرين.
وبعد استقالل الهند  ،تضافرت جهود العديد من البلدان االفريقية لمكافحه االستعمار .وساهم المهاجرون الهنود في جهود إنهاء االستعمار في
بلدانهم المضيفة االفريقية .ومع حصول البلدان في افريقيا على استقاللها  ،بدأت التركيز علي قضاياها الداخلية .واعتمد بعضها  ،مثل كينيا
وأوغندا واثيوبيا  ،اجراءات موجهة ضد األجانب في البلد.
على رغم من مساهمة المهاجرين الهنود في حركة االستقالل  ،لم يعودوا مرحبون بالبقاء في بلدانهم المضيفة .في أوغندا  ،اضطر نحو ٨٠٠٠٠
من الهنود مرادره البلد .وعند إنهاء االستعمار  ،لم تقدم الحكومة الهندية المساعدة لمواطنيها في الخارج ولم تتخذ تدابير للترحيب بهم .فاضطر
الهنود في افريقيا إلى االنتقال الى أماكن أخرى  ،وال سيما في بريطانيا العظمى.
بينما كانت الهند تكتسب أهمية على الصعيد الدولي  ،توجب عليها اعادة النظر في سياستها الخارجية .وفي الثمانينات  ،أدركت الحكومة قيمة
المواطنين الهنود في الخارج .وعلى هذا النحو  ،ولد مفهوم "الشتات الهندية" لوصف المواطنين الهنود الذين يعيشون في الخارج .ووفقا لوزارة
الشؤون الخارجية  ،يعيش  ٣١مليون هندي خارج الهند منذ  ٢٠١٨مع حوالي  ٢٫٨مليون من الهنود المرتربين في شرق افريقيا والجنوب
االفريقي .وقد اتخذت الحكومة الهندية إجراءات ملموسه للتاثيرعلى شتاتها كاداه للعالقات الدبلوماسية والثقافية واالقتصادية في القارة .انشات
الحكومة لجنة اللشتات الهندية في  ٢٠٠٠كمؤسسه رئيسية لدعم الهند في الخارج.
باالضافه إلى كونها قنوات للتاثير  ،فان الجاليات الهندية هي التي ترسل معظم التحويالت إلى وطنها عالميا ً بما يقدر ب  ٦٩$مليار دوالر غير
ان األرقام الواردة من بلدان شرق افريقيا والجنوب االفريقي ليست مرتفعة .وفقا للتقديرات الواردة من البنك الدولي  ،تحول حوالي  ٥٦٨مليون
دوالر إلى الهند من تلك البلدان و هذا يمثل  ٠٫٨٢في المئة من مجموع التحويالت المالية التي تتلقاها الهند في المطلق.

يالحظ بعض االختالفات عندما يتعلق األمر بالهنود الذين يعيشون في االمارات العربية المتحدة ( ٣مليون – تحويالت بقيمة ١٤مليار)
والواليات المتحدة االمريكية ( ٤،٤مليون – تحويالت بقيمة ١٢مليار) والمملكة العربية السعودية ( ٢،٨مليون  -تحويالت بقيمة ١١مليار).
بالتالي يبدو ان دافع تجدد اهتمام نيودلهي بالشتات في افريقيا هو لمصالح غير مالية.

التحويالت المالية التي أرسلتها واستلمتها الهند في  ٢٠١٠و ( ٢٠١٧في مليون دوالر أميريكي)

٢٠١٠

٢٠١٧

منطقه إرسال الحواالت
أفريقيا الجنوبية

التحويالت المرسلة
٠

التحويالت الواردة
١٩٦

التحويالت المرسلة
٠

التحويالت الواردة
٢٦

٩

٣٧٢

٣

١٦٤

أفريقيا الشرقية

٩

٥٦٨

٣

١٩٠

مجموع التحويالت من
جنوب وشرق افريقيا

المصدر :وزاره شؤون الهنود المغتربين
وعلى الرغم من اعدادهم المحدودة  ،يظل وزنهم االقتصادي مهما في البلدان المضيفة ألنهم يديرون االعمال التجارية الرئيسية .في كينيا
وأوغندا على سبيل المثال  ،يقودون القطاعات المالية والصناعية والعقارية .ومع ذلك  ،وبسبب االختالفات الثقافية  ،فانهم ال يندمجون مع
المجتمعات المحلية.
على الرغم من عدم مشاركتهم في السياسة المحلية  ،يشكلون جزءا من الجماعات القوية ذات تأثير.على سبيل المثال ,أسره غوبتا في جنوب
افريقيا تبرز تأثيرها الملحظ في دوائر السلطة في البالد.
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تحول البيانات السياسية – من سينغ الى مودي
منذ وصول رئيس الوزراء نارندرا مودي إلى السلطة في أيار  ، ٢٠١٤حد تحول تدريجي في السياسة الخارجية للهند .وكان هدف السيد
مودي احياء دور الهند على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
منذ الثمانينات  ،كان رئيس الوزراء مودي احد الزعماء الهنود الذي أعربوا عن اهتمامهم بالتعاون مع القارة االفريقية .وخالل واليته  ،استخدم
وسائل مالية والقوه الناعمة لدعم موقفه االستراتيجي تجاه افريقيا.
عندما نقارن خطاب رئيس الوزاراء سينغ في مؤتمر  IAS ٢٠٠٨مع الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزاراء مودي في مؤتمر ، ٢٠١٥ IAS
يصبح ملحوظا ً تحول التوجه الهندي .وفي  ، ٢٠٠٨جمع المؤتمر األول عددا محدودا من الممثلين االفارقة .و في خطاب السيد سينغ االفتتاحي
وصف الهند كشريك الفريقيا بفضل التقدم الذي أحرزته الهند في مختلف القطاعات .فلديها وسائل لتقديم المعونة والخبرة مع افريقيا .عرضت
الهند كرائدة في تعاونها مع افريقيا.
خالل المؤتمر  ، IAS ٢٠١٥اعتمد السيد مودي نهجا مختلفا لخطابه االفتتاحي .باالضافه إلى اإلشارات إلى العالقات التاريخية والثقافية ،
أشاد بتقدم الدول االفريقية .وقدم أمثلة على المبادرات االقليمية الرامية إلى تعزيز االستقرار واالزدهار والتنمية االقتصادية .واختلف عن خطاب
رئيس الوزراء سينغ في نظرة السيد مودي الى افريقيا كقارة مساهمة في تنمية الهند .وعلى سبيل المثال  ،شدد السيد مودي على أهمية الطاقة
االفريقية في تأجيج الصناعات الهندية.
عندما يتعلق األمر بمجاالت التعاون  ،ظل رئيس الوزراء سينغ واسع النطاق في خطابه .وشدد على الحاجة إلى مزيد من التعاون على أسس
"المساواة واالحترام المتبادل والمنفعة" .السيد مودي قدم مفهوم جديد للشراكة بين الهند وافريقيا واعترف بان التحديات المشتركة التي تواجهها
افريقيا والهند ذات طابع عالمي .فان الهند لم تعد فقط شريكا إنمائيا الفريقيا ولكن شريكة في القضايا العالمية مثل تريرالمناخ واألمن والزراعة
ومكافحة التطرف العنيف.

االتجاهات الحالية في عالقات الهند و أفريقيا
نمازج االستثمارات والتجارة
ومنذ  ، ٢٠٠٠أصبحت افريقيا قارة جذابة لالستثمارات االجنبية بسبب ارتفاع معدل نموها  ،وارتفاع الطبقة الوسطى ووفرة المواردا  ،وال سيما
في قطاع الطاقة .وفي السنوات االخيرة  ،ازداد االعتماد على الموارد النفطية و تشكل اولوية لالستثمارات الهندية في الخارج .الديموغرافيا
الهندية تتطلب المزيد من واردات الطاقة .و الطاقة سبب أساسي لتدفقات التجارية للهند في افريقيا .في  ، ٢٠١٧كان النفط والراز يمثالن %٦٠
من الصادرات االفريقية إلى الهند.
على مدي السنوات العشرين الماضية  ،شهدت االستثمارات الهندية في القارة نموا قويا  ،فأصبحت الهند شريكة استراتيجية للتنمية االفريقية.
ونظرا لوعي الهند بالتحديات المتعلقة باالستثمارات في افريقيا  ،قام البلد بتنسيق جهود بين الحكومة والمؤسسات المصرفية والقطاع الخاص.
فيما يتعلق بجهود االستثمار  ،فكانت النتائج الرئيسية لمؤتمر القمة األخيرة للمنتدى الهندي-االفريقي الذي عقد في  ٢٠١٥كما يلي:
منح مليون $ ٥٠٠
صندوق تنمية مليون $ ١٠٠
خطوط ائتمان مليار $ ١٠

-

االستثمارات ليست مالية فحسب  ،فهناك مشاركة في التعليم ،قوية و تقليدية ،بين الهند والبلدان االفريقية و تعززت بعد القمه حيث قرر وهب
 ٥٠٠٠٠منحه دراسية.
وكانت االستثمارات االجنبيه الهندية ) (FDIتركز علي موريشيوس بفضل الروابط االجتماعية والثقافية الوثيقة .غير ان الهند وسعت نطاق
استثماراتها إلى نيجيريا وجنوب افريقيا وبدرجة اقل إلى بلدان شمال افريقيا .وبلرت االستثمارات في افريقيا إلى  ٥٤٠٠٠٠٠٠$في ،٢٠١٨
وأصبحت الهند رابع أهم المستثمرين في القارة االفريقية .وتتزايد االستثمارات الهندية ولكنها ال تزال إبطأ من قوى أخرى مثل الصين .
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استثمارات الصين والهند.

: UNCTADمصدر
العالقات التجارية بين الهند وافريقيا تتزايد وتتطور ؛ من  ١٩٩٥إلى  ، ٢٠١٧زادت الواردات والصادرات بشكل ملحظ من حيث القيمة
والحجم .وفي  ، ١٩٩٥كانت الواردات من افريقيا تمثل  ٪ ٦٫٢وبلرت  ١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠$بينما كانت الصادرات إلى افريقيا تمثل ٪ ٥٫٨
بقيمه  ١٫٧مليار دوالر .بسبب العالقات المعززة  ،ارتفعت الواردات والصادرات في  ٢٠١٧إلى  ٣٧$( ٪ ٩مليار دوالر) و  ٢٣$( ٪٧مليار).
الميزان التجاري سلبي قليال من الجانب الهندي .وفيما يتعلق بالبلدان االفريقية  ،فان الموقف التجاري متوازن إلى حد ما  ،باستثناء ما يلي:
 في  ، ٢٠١٦أصبحت الهند أول سوق لصادرات الموزامبيق على حساب الصين .وفي  ، ٢٠١٨كانت الصادرات إلى الهند تمثل  ٪ ٣٥منمجموع الصادرات و  ٪ ٩٠من هذه الصادرات تتألف من الفحم ومشتقاتها .
 الهند و الصين متساويان كشركاء استيراد للصومال .تمثل الواردات من الهند  ٪ ٢١من واردات البلد وتتالف من  ٪ ٥٦من المنتجاتالغذائية.
 الهند أول بلد تصدير من نيجيريا وتتلق  ٪ ٢٠من صادرات البالد  ،وبشكل رئيسي النفط الخام والمعادن.ان الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند في افريقيا هم نيجيريا وجنوب افريقيا وكينيا ومصر وتنزانيا .وفي السوق االفريقي  ،تتلقي جنوب
افريقيا ونيجيريا أكثر من  ٪ ٦٠من الصادرات الهندية وتمثل  ٪ ٤٥من واردات الهند من افريقيا.
حصة الشركاء العشرة األوائل في الهند  -الواردات والصادرات من افريقيا في ٢٠١٨
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التسهيالت االئتمانية واالعفاء عن الرسوم الجمركية في القارة األفريقية
بما ان الهند قد طورت سياستها االفريقية  ،فان مصرفها  EXIM Bankلالستيراد والتصدير لعب دورا رئيسيا في دعم وجودها في القارة .قدم
المصرف ضمانات للشركات الهندية و وفرت اطارا إداريا لمساعدتها على تطوير أنشطتها .باالضافه إلى ذلك  ،دعمت الحكومة الهندية في
مساعيها االفريقية  ،من خالل مختلف خطوط االئتمان التي منحت لشركاءها االفارقة.
ويلخص الجدول التالي القروض الهندية للقارة .نالحظ عدم وجود قروض لشمال افريقيا حيث الوجود الهندي ليس بالغ بما فيه الكفاية.
خالل السنوات العشر الماضية  ،منح أكثر من  ٪ ٦٠من التسهيالت االئتمانية لبلدان شرق افريقيا والجنوب االفريقي .التأثير الهندي واضحا جدأ
في هاتين المنطقتين ألسباب تاريخية وجررافية.
قروض بنك االستيراد والتصدير  EXIMإلى افريقيا من  ٢٠١٠إلى ٢٠١٩

حصتها في اجمالي

)مبلغ االئتمان (بمليون دوالر أمريكي

٪١٠

٨٥٢،٠٤

أفريقيا الوسطى

٪٣٨

٣٣٢٥،٣٤

شرق أفريقيا

٪٢٦

٢٢٩٤،٤٢

أفريقيا الجنوبية

٪١٨

١٥٥١٫٢٨

غرب أفريقيا

٪٢٧

٦٥٠

٪١٠٠

٨٦٧٣٫٠٨

المنطقة

مصرف ايكواس لالستثمار
) (EBIDوالتنمية
المجموع

المصدر :حساب المؤلف استنادا على بيانات بنك EXIM

باالضافه إلى التسهيالت االئتمانية  ،أعلنت الهند في المؤتمر  ٢٠٠٨ IASعن " الرسوم الجمركية الحرة " ( )DFTPفي جميع البلدان األقل
نموا .وقد أتاح هذا المخطط تخفيضا بنسبه ٪٨٥على الرسوم الهندية للواردات من هذه البلدان .قد تحسنت هذه الرسوم في  ٢٠١٤عندما عدلًت
الهند المخطط ألزالة  ٪ ٩٨٫٢من رسوم االستيراد .واعتبارا من تموز  ، ٢٠١٦استفاد اثنان وعشرون بلدا افريقيا من البروتوكول الخاص
بالبلدان االفريقية  ،و يبقى أحد عشر منهم حتى اآلن خارج قائمه المستفيدين .وتعتبر  DFTPوسيله لكي تعرض الهند التزامها تجاه التنمية
االفريقية .على سبيل المثال  ،استفادت غينيا االستوائية من هذا المخطط على الرغم من خروجها من الئحة البلدان الألقل نموا في .٢٠١٧
واستفادت الهند من هذه المبادرة الن بعض شركائها التجاريين يصنفون بين البلدان األقل نموا .و هكذا اسهلت الهند رسوم االستيراد في تلك
البلدان بما انها تعتمد على بعضها في وارداتها.
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الدفاع واألمن الهندي في أفريقيا
على مدى السنوات  ٧٠الماضية  ،أرسلت الهند حوالي  ٢٤٠٠٠٠من القوات العسكرية وضباط الشرطة الى بعثات األمم المتحدة ،وأصبحت
أكبر مساهم عسكري في تاريخ األمم المتحدة .حاليا الهند رابع مساهم من بعد اثيوبيا ,بنجالديش ورواندا من حيث نشرها ل ٦٤٣٠عسكري في
 ٩من أصل  ١٤من بعثات األمم المتحدة السلمية.
في افريقيا  ،مشاركة الهند تضمن مهمة  MONUSCOفي جمهوريه الكونرو و مهمة  UNMISSفي واليات جنوب السودان.
باالضافه إلى بعثات السالم ،الهند تسعى الى تعزيز مشاركتها مع البلدان االفريقية في األمور المتعلقة بالدفاع .اثنين من المبادئ التوجيهية
العشرة المتعلقة بالمشاركة بين الهند وافريقيا هي:
"سوف نعزز تعاوننا وقدراتنا المتبادلة في مكافحة اإلرهاب والتطرف و إبقاء مواقعنا الكترونية أمنة و دعم األمم المتحدة في النهوض بالسالم
والحفاظ عليه ".
"سوف نعمل مع الدول االفريقية إلبقاء المحيطات مفتوحة وحرة لصالح جميع األمم .يحتاج العالم إلى التعاون والمنافسة في السواحل الشرقية
الفريقيا وشرق المحيط الهندي ".
وفي تنفيذ هذه المبادئ  ،تركز الجهود الهندية واالفريقية على مكافحة اإلرهاب والتعاون في مجال مكافحة القرصنة .وتتعلق االتفاقات ببناء
القدرات  ،والتدريب الميداني واألكاديمي  ،الدفاع واألمن البحري .شركاء الهند الرئيسيون في مسائل الدفاع واألمن هم جنوب افريقيا وكينيا
ونيجيريا ورواندا .وهناك برامج تعاون أخرى مع دول افريقية مثل مدغشقر وموريشيوس وموزامبيق وسيشيل وتنزانيا وزامبيا .وفي أعقاب
المؤتمر األخير  ، IASوسعت الهند نطاق تعاونها مع افريقيا .وأصبح التعاون الدفاعي واحدا من أولويات الهند لتعزيز عالقاتها مع القارة.
و يذكر أهمية الدفاع في الخطب الرسمية .
المشاركة العسكرية الهندية في افريقيا ال تقتصرعلى األمم المتحدة فقط  ،في آذار  ، ٢٠١٩أطلقت أول عملية تدريب ميداني مشتركة بين البلدان
االفريقية والهند .وشاركت في هذه العملية وحدات من  ١٧دولة افريقية إلى جانب مشاة ماراثا (Maratha Light Infantry )Jangi Paltan
بهدف تعزيز العمل المتبادل والتوافق في االقيام بمهام األمم المتحدة.

التدريب الميداني بين افريقيا والهند

آذار : Hindustantimes -٢٠١٩المصدر
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الهند في أفريقيا :التوقعات المستقبلية

في  ، ٢٠١٠نشر المعهد الهندي للدراسات والتحليالت الدفاعية ) (IDSAمقاال عن العالقات بين الهند وافريقيا ومستقبلهما .وبعد عشر سنوات
تقريبا  ،ما زالت استنتاجات هذه الدراسة ذات صلة كما تقدم فرص تنفيذية للمستقبل.
أظهر آخر مؤتمر  IASزيادة االتساق والمشاركة للهند في افريقيا  ،ومع ذلك  ،هناك شكوك حول امكانية الهند في تاكيد تحولها من نهج "قائم
على الطلب" إلى نهج "قائم على المبادرة" .وفي هذا النهج  ،تعامل افريقيا كشريك متساوي ألجل بناء روابط استراتيجية .وهكذا يمكنها انشاء
المزيد من الشراكات االستراتيجية في جميع انحاء القارة االفريقية .مع ذلك  ،تسعى الهند إلى القيام بدور أعظم في افريقيا و تحديد موقفها بين
األطراف االجنبية األخرى في القارة.
اما بالنسبة للعالقات بين المرتربين الهنود في افريقيا والوطن االم  ،على خالف المواطنين الهنود اآلخرين في العالم (االمارات العربية السعودية
 ،الواليات االمريكيه)  ،فان الهنود الذين يعيشون في افريقيا ال يعتبرون قوة كافية لتوفير الموارد لبلدهم األم .وعلى الرغم من إنشاء لجنة معنية
بالشتات الهندية  ،فان الجاليات الهندية في افريقيا ال تشعر بوجود الدعم الكافي من بلدها األم وتشكك في ارادة السياسيون لبذل المزيد من
الجهود .أي تحسن في موقف الهند في افريقيا يتطلب اعترافا بدور المرتربين الهنود هناك.
وفيما يتعلق بالجوانب االقتصادية الهندية  -االفريقية  ،فان خط االئتمان الهندي يركز على قطاعي البنية التحتية والطاقة .سد الثررة بين وعد
االلتزام والتنفيذ الفعلي سيحسن مفعول القطاع المالي الهندي في افريقيا .فيما يتعلق بالتجارة  ،تعتمد الهند بصورة متزايدة على الموارد الطبيعية
من افريقيا .و الشراكة التجارية مشروطة بحماية فعالة لالستثمارات في قطاعي الطاقة والزراعة ضد الترييرات المحتملة في المجاالت السياسية
والتنظيمية.
تذكر القضايا االمنية في أفريقيا بشكل متزايد في الخطابات السياسية الهندية .وتسعى الهند إلى تعزيز تاثيرها على الجررافية السياسية في افريقيا
من خالل مبادرات و منها زيادة االلتزام لحل الصراعات.

التطورات المحتملة األخرى
وماذا لو لم تفلح العالقات الهندية مع افريقيا ؟ على الرغم من الجهود التي تبذلها الهند لتعزيز عالقاتها مع افريقيا  ،فان األثر االقتصادي الذي
تتعرض له هذه القارة يعوقها بسبب محدوديه الوسائل (التمويل والتكنولوجيا واإلنتاج الصناعي) .إذا كانت الهند غير قادرة على الوصول إلى
اإلمكانات الضرورية لتعاونها مع القارة  ،فهل ستعتبر مبادرة ) Belt and Road Initiative (BRIخيارا ؟ إذا كان األمر كذلك  ،فان
الظروف الصينية يمكنها ان تضعف موقف الهند فيما يتعلق بمنازعاتها االقليمية.
ما هو مستقبل ممر النمو االسيوي االفريقي )(AAGC؟ يذكر ممر النمو االسيوي االفريقي ) (AAGCألول مره في بيان مشترك عقب زيارة
رئيس الوزراء الياباني شينزوابي الى الهند في  .٢٠١٦يهدف هذا البرنامج إلى ضم الدول االسيوية واالفريقية لمضاعفه الفرص التجارية
واالقتصادية .ولكن في  ، ٢٠١٩لم تتحد الهند  ،اليابان وال الشركاء االفارقة عن المبادرة .وفي الوقت الراهن  ،لم تنفذ أي خطوات اولية .
إذا تمكن أصحاب المصلحة من الترلب على التحديات الداخلية (مثل التنسيق بين أكثر من  ٨٠بلدا و جداول اعمال وطنية مختلفة)  ،فان البرنامج
) (AAGCيمكن ان يصبح فرصة جيدة للبلدان االفريقية.
افريقيا تجتذب المصالح االجنبية بفضل فرصها االقتصادية .فيمكن للبلدان االفريقية ان تستخدم المشاركة الهندية في هذه المنافسة لصالحها عن
طريق تنويع شركائها واقتصاداتها  ،وبناء المزيد من المرونة.
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