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املقدمة 

منذ ال�ّسنوات اّلتي تلت احلرب العاملّية الّثانية وهناك 

ناد �سغري من الدول يعّد نف�سه، كما يعّده الأخرون، 

الّلعب الأهم يف عامل املعونات الإن�سانية وامل�ساعدة 

ا ب�سفتها  الإمنائية. وكان ُينظر اإىل تلك الدول اأي�سً

قائدة ملبادرات اأعر�ض ا�ستهدفت تنمية وتنويع 

اقت�سادات الدول الأقل ن�سيًبا من التنمية. ويف 

الوقت احلايل، هناك جملة من امل�سارات املت�سلة 

بع�سها ببع�ض تدفع اإىل ال�سدارة مبجموعة جديدة 

من املانحني، من جمل�ض التعاون اخلليجي، جنًبا اإىل 

جنب مع الدول اأع�ساء منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان القت�سادي )OECD(، وهو ناٍد من الدول 

الغنية ي�سف نف�سه باأنه “حمفل و�سوت” للمناق�سات 

الأحدث والأهم الدائرة حول املعونة والتنمية.

ولقد قوبل بروز دول اخلليج يف جمال امل�ساعدات 

الإن�سانية – ل �سيما قطر وال�سعودية والإمارات – 

برتحيب من �رشكائها الدوليني، الذين ياأملون باأن 

تتمكن دول اخلليج من امل�ساعدة يف حتّمل عبء 

اإعادة الإعمار الثقيل يف ال�رشق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا. على اأنه يجب اأن يخالط هذا احلما�ض فهم 

وا�سح للدوافع ال�سيا�سية وراء اهتمام دول جمل�ض 

التعاون بتقدمي امل�ساعدات. اإن نهج قطر وال�سعودية 

والإمارات حتديًدا يجب اأن ُيرى يف �سياق التخطيط 

طويل الأجل والتناف�ض الإقليمي. ورغم اأنه جاري 

ا�ستخدام م�سطلحات امل�ساعدات والتنمية ال�سائعة، 

فمن املرجح اأن اأهداف دول اخلليج تختلف اختلًفا 

كبريًا عن الأهداف امُلعلنة من قبل امل�سوؤولني يف لندن 

ووا�سنطن، اأو يف الأمم املتحدة اأو البنك الدويل. 

ومن جانب اآخر، يجب روؤية اأهداف دول اخلليج 

ب�سفتها خمتلفة قليًل عن اأهداف اململكة املتحدة 

والوليات املتحدة، التي عادة ما تقدم امل�ساعدات 

كاأداة من اأدوات ال�ّسيا�سة اخلارجية. هذا املوجز 

ي�ستعر�ض تطور موارد امل�ساعدات والتنمية اخلا�سة 

بدول جمل�ض التعاون اخلليجي على مدار العقود 

املا�سية، ويناق�ض ال�سياق ال�سيا�سي لظهور هذه الدول 

على ال�ساحة كدول مانحة. كما ي�ستعر�ض املوجز 

بع�ض امللحظات حول خماطر ان�سحاب منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي من ال�رشق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا مع اإف�ساح ال�ساحة لدول 

اخلليج يف ال�سنوات القادمة.

دول اخلليج كدول مانحة جديدة

هناك �سل�سلة اأزمات، من �سوريا اإىل ميامنار، وما 

ورائهما، فر�ست �سغًطا غري م�سبوق تقريًبا على 

هيئات امل�ساعدات والتنمية متعددة الأطراف مثل 

الأمم املتحدة والبنك الدويل. ويف الوقت نف�سه، اأدى 

عجز امليزانية والنزعة القومية املتنامية اإىل الإنقا�ض 

من اإنفاق الكثري من الدول املانحة يف اخلارج، 

1

ولقد قوبل بروز دول اخلليج 

يف جمال امل�ساعدات الإن�سانية 

– ل �سيما قطر وال�سعودية 
والإمارات – برتحيب من 

�رشكائها الدوليني، الذين 

ياأملون باأن تتمكن دول اخلليج 

من امل�ساعدة يف حتّمل عبء 

اإعادة الإعمار الثقيل يف ال�رشق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

املعاونة والتحري�س: جمل�س التعاون اخلليجي، 

العمالق الهادئ والالعب اجلديد على �ساحة املعونة 

وامل�ساعدة الإمنائية اخلارجية

د. بيرت �سالي�سربي، باحث ا�ست�ساري اأول، ت�ساتام هاو�ض؛ زميل غري مقيم، معهد دول اخلليج العربية يف وا�سنطن

https://www.bakerinstitute.org.


2

معهد بيكر التابع جلامعة راي�ص واملتخ�س�ص بال�سيا�سة العامة // تقرير موجز // 18/08/28

ويف الوقت نف�سه، اأدى 

عجز امليزانية والنزعة 

القومية املتنامية اإىل 

الإنقا�س من اإنفاق الكثري 

من الدول املانحة يف 

اخلارج، وتركز دول 

كثرية حاليًا على الإنفاق 

بال�سكل الذي ُيفيد املانحني 

مبا�رشة.

وتركز دول كثرية حاليًا على الإنفاق بال�سكل الذي 

ُيفيد املانحني مبا�رشة. على �سبيل املثال،  فقد تزايد 

و�سوح و�رشاحة اململكة املتحدة يف قولها باأن 

الإنفاق عرب وزارة التنمية الدولية لبد اأن يدعم 

التجارة مع حت�سني حياة الأفراد باخلارج. ويف 

الوقت نف�سه، فهناك عدة دول خليجية – حتديدا قطر 

وال�سعودية والإمارات – �سطع جنمها كدول مانحة 

كبرية يف جمال امل�ساعدات والتنمية. ظهورها املتزايد 

هذا تزامن مع �سيا�سات خارجية تعترب – بدرجات 

متفاوتة – اأكرث �رشاحة وهجومية.

مع تطورها ال�رشيع على مدار العقود املا�سية 

وخربتها الطويلة يف العمل يف �سياقات ه�ّسة ومتخّلفة 

عن الّتنمية، حرّي بدول جمل�ض التعاون اأن يكون 

لديها خمزون ل ي�ستهان به من املعرفة املوؤ�س�سية 

املتعلقة بالتنمية. واإذا كان لنا اأن ن�سدق احلجج 

املعاملتية الأعر�ض للم�ساعدات اخلارجية، كاملذكور 

يف بيان ملعهد التنمية اخلارجية يف اململكة املتحدة باأن 

“امل�سلحة الوطنية هي املبداأ امُلحرك لإنفاق اململكة 
املتحدة حالًيا مبجال امل�ساعدات”،1 فمن املرجح اأن 

دول جمل�ض التعاون قد متكنت هي الأخرى من 

ك�سب قوة ناعمة كبرية باخلارج. لكن تبقى عدة 

اأ�سئلة بل اإجابات، هي: 1( اإذا كانت دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي قد تعلمت من خرباتها خارجًيا 

وداخلًيا؛ 2( هل متت ترجمة امل�ساعدات الإمنائية 

واأ�سكال املعونة الأجنبية الأخرى اإىل قوة اأو نفوذ 

دوليني؟ 3( ما هي الأجندة ال�سرتاتيجية للم�ساعدة 

الإمنائية اخلارجية واأ�سكال امل�ساعدات الأخرى يف 

كل من دول جمل�ض التعاون اخلليجي مبا يتجاوز 

مفاهيم القوة الناعمة الف�سفا�سة؛ 4( هل اأّن ت�سور 

احللفاء وال�رشكاء الغربيني عن املعونة هو نف�ض 

ت�سور دول اخلليج عنها؟

على وجه الدقة، لي�ض وا�سًحا اإن كانت امل�ساعدة 

الإمنائية اخلارجية وامل�ساعدات الإن�سانية واأ�سكال 

امل�ساعدة املالية الأخرى ُتعترب اأدوات لتحقيق اأهداف 

�سيا�ساتّية طويلة الأجل كجزء من نهج “احلكومة 

الكلية”1 للتعامل مع ال�سياقات اله�سة، والذي ي�ستمل 

على تبني نهج اأكرث كلية يف النظر اإىل العلقات 

الدولية، اأو متثيلّيات ق�سرية املدى تهدف اإىل حتقيق 

اأهداف حمدودة ذات طبيعة �سيا�سية يف الأغلب. 

ة �سمن اإطار عهد »دولة  هذا �سوؤال ذو اأهمّية خا�سّ

الفو�سى« القائم،3 حيث تفّككت دول عديدة داخلًيا 

اإىل درجة اأنها مل يعد لها وجود ككيانات موحدة يف 

الواقع، واأ�سحت تتطلب تعاملت �سيا�ساتية �سديدة 

التعقيد ومتعددة املقاربات. ويف الوقت نف�سه، من 

وجهة نظر �سناع ال�سيا�سات يف الغرب، فاإّن اأي 

نقا�ض عن امل�ساعدات الأجنبية من دول اخلليج يجب 

اأن ي�ستمل على نقا�ض �رشيح حول متويل اجلماعات 

الدينية وامل�سلحة التي ُترى ب�سفتها عامًل مناوًئا 

ل�سمان الأمان الوطني يف الغرب وكذلك للم�سالح 

الأجنبية.

خماطر دخول دول جمل�س التعاون 

اخلليجي جمال امل�ساعدات الأجنبية

هناك عامل اإغاثة خم�رشم عمل لدى هيئات غربية 

ويف الأمم املتحدة ويف منظمة الإغاثة الأ�سا�سية 

لدولة خليجية كربى، ي�سف الكويت وال�سعودية 

والإمارات حتديًدا باأنهم »عمالقة هادئون« يف جمال 

امل�ساعدات الإن�سانية والتنمية.4 فقد مت و�سف الكويت 

باملانح »العتيد«،5 يف ما اّدعت ال�سعودية اأنها منحت 

اأكرث من 4% من اإجمايل ناجتها املحلي على هيئة 

م�ساعدة اإمنائية خارجية فيما م�سى.6 كما اأ�سبحت 

مل�ساريع 
ً
الإمارات وقطر اأطراًفا مانحًة كبريًة ورعاة 

التنمية القت�سادية على مدار ال�سنوات الع�رشين 

املا�سية.

اإّل اأّن الدول املذكورة اأعله مل تكن �سفافة حول 

كيفّية توزيعها لإنفاقها، وقد اأثريت هواج�ض حول 

املزج بني امل�ساعدات ومتويل اجلماعات ال�سيا�سية 

وامل�سلحة، مثل بع�ض احلركات يف اأفغان�ستان 

والبلقان. لكن منذ 11/9 راحت دول اخلليج ترزح 

حتت �سغط تنظيم قطاعاتها اخلريية وم�ساريعها 

التي تديرها الدولة باخلارج. ما زال امل�سوؤولون 

الأوروبيون قلقني من اأن ال�سعودية حتديًدا تقدم 

التمويل لبث الدعوة ال�سلفية املحافظة ب�سفته “معونة/

م�ساعدات”.7 اأعرب م�سوؤول اأجنبي قابله املوؤلف 

عن قلقه من ظهور تيار جديد من “املعاملتية القوية” 

يظهر يف م�ساعدات اخلليج، مع حتول الإمارات 

وال�سعودية اإىل منحى اأكرث عدوانية يف مواقفهما 

اخلا�سة بال�سيا�سة اخلارجية، ما اأدى اإىل اإلغاء 

املحاولت الفا�سلة ال�سابقة للح�سول على القوة 

الناعمة عن طريق امل�ساعدات الإمنائية اخلارجية، 

ومع ا�ستداد التناف�ض مع قطر وتركيا واإيران. ميكن 

القول باأن هذه املعاملتية كانت قائمة بالفعل بني 

املانحني الغربيني الذين راأوا يف املعونة و�سيلة ملكافحة 

التطرف ولل�سغط على الدول املتلّقية كي تغري 

�سيا�ساتها التي ل يوافقون عليها.
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ورمبا كانت القوى 

التاريخية التي هّياأت 

لتطورات متمايزة يف 

هاتني الدولتني اآخذة يف 

فقدان بع�س من قوتها، 

مع خ�سوع الدولتني حالًيا 

لنظامني مركزيني يّت�سمان 

ز  بالوعي الأمني امُلركَّ

ويهدفان اإىل التحكم بجميع 

اأجزاء جهاز الدولة. 

اإذ يبدو اأن الدر�س الذي 

ا�ستفادُه النظامان من 

النتفا�سات وال�سطرابات 

باملنطقة العربية مل 

يكن �رشورة التعددية، 

اإمنا احلاجة اإىل املزيد 

من التنظيم ال�سارم 

والهرياركية )الرتاتبية( 

وال�سيطرة والإق�ساء.

يف اليمن على �سبيل املثال قامت ال�سعودية بالّتغطية 

على املانحني الآخرين من خلل م�ساهماتها لربامج 

الأمم املتحدة اخلا�سة باليمن، مع اإجبار هيئات الأمم 

املتحدة للم�ساعدات على التعاون مع مركز امللك 

�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية امُلن�ساأ حديثا. 

ا بتجميد كل متويلها اإىل  ولقد هددت ال�سعودية اأي�سً

الأمم املتحدة رًدا على و�سع اململكة على قائمة الأمم 

املتحدة للدول والأطراف غري التابعني لدول الذين 

ينتهكون قوانني احلرب اخلا�سة بحماية الأطفال. 

اإّن عمليات امل�ساعدة الإن�سانية املتكاملة لليمن، 

اخلا�سة بال�سعودية، قد ُو�سفت من قبل هيئات اإغاثة 

بارزة كمحاولة لتربير العتداء املخطط له على 

امليناء اليمني الكبري، ميناء احلديدة، الذي ُيخ�سى من 

تعميقه للأزمة التي ُتعد اأكرب اأزمة اإن�سانية يف العامل. 

قام م�سوؤول غربي كبري بو�سف اخلطة مازًحا، 

بقوله للموؤلف اإنها “خطة غزو احلديدة الإن�سانية”.

النتائج والتو�سيات 

اإن لدول اخلليج – ن�سخة 2018 – خربة طويلة 

كاأطراف مانحة ومعنية بالتنمية. كما اأن لديها باع 

طويل من اخلربة يف ا�ستخدام املعونة الأجنبية كاأداة 

للقوة الناعمة، يف كل من النطاقات امل�ستقرة ن�سبًيا، 

ويف نطاقات الدول اله�سة مثل اأفغان�ستان وال�سومال 

واليمن. ُيرجح اأن يزيد تاأثري دول اخلليج كاأطراف 

مانحة قريًبا جًدا واأن يزيد نفوذها يف ما يخ�ض كيفية 

توزيع التمويل يف البيئات ال�سيا�سية املعقدة، كما هو 

احلال يف اليمن. بداأت املنظمات متعددة الأطراف 

بالفعل، مثل الأمم املتحدة والبنك الدويل، يف التطلع 

اإىل دول اخلليج ب�سفتها دوًل مانحة مهمة، مبزيج 

من الأمل والتخّوف، ل �سيما عند التاأمل يف خربتها 

يف اليمن ودول ال�رشق الأو�سط الأخرى املتاأثرة 

بنزاعات.

اإل اأنه ما زال من غري الوا�سح لأي مدى ت�ستطيع 

املنظمات متعددة الأطراف الكربى الّتعويل على 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي. الثقة بال�سعودية 

يف هذا ال�سدد حتديًدا هي مو�سع �سك يف نظر هذه 

املنظمات الكبرية، وكذلك يف نظر الدول التي تلّقت 

متويلها. الوا�سح هو اأن دول اخلليج – وال�سعودية 

والإمارات حتديًدا – �سوف ت�ستخدم ثقلها املتزايد يف 

جمال امل�ساعدات الإن�سانية لتحقيق ماآربها ال�سيا�سية 

وتهدئة النتقادات املوّجهة ل�سلوكها يف اأماكن مثل 

اليمن.

وللأ�سف، لن يقت�رش الأمر على عدم كيل 

النتقادات اإىل النهج التعاملي يف امل�ساعدات الإن�سانية 

ا هو املعيار ال�سائد  والإمنائية، اإمنا قد ي�سبح اأي�سً

لدى قوى غربية مثل الوليات املتحدة. فتحت قيادة 

الرئي�ض دونالد ترامب، تزايدت �سفافية الوليات 

املتحدة حول رغبتها بربط املعونة بالدعم ال�سيا�سي، 

وا�ستعدادها للتلويح بورقة �سحب التمويل كاإجراء 

عقابي. على �سبيل املثال قطعت الوليات املتحدة 

التمويل عن هيئة الأونروا مبقدار الن�سف رًدا 

على النتقادات الفل�سطينية لقرارها بنقل �سفارتها 

يف اإ�رشائيل من تل اأبيب اإىل القد�ض.8 ويف الوقت 

نف�سه، طورت اململكة املتحدة تركيًزا وا�سحا على 

تولية الروابط التجارية مع �رشكائها الأجانب على 

الق�سايا الإن�سانية.

ما زال باإمكان  بروز دول اخلليج على �ساحة 

امل�ساعدات الإن�سانية اأن ميثل ميزة كربى لدول 

اخلليج اإذا هي حترت القابلية للتوا�سل مع املنظمات 

الإن�سانية املحرتفة التي لديها خربات موؤ�س�سية عميقة، 

وتعّلمت منها، مثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي اأو 

وزارة التنمية الدولية الربيطانية. لكن اإذا ا�ستمرت 

دول اخلليج يف م�سارها احلايل، فمن املمكن اأن 

تت�رشر �سمعة جميع الدول املعنية، واأن تتزايد قلة 

الثقة يف الأعمال الإن�سانية.

درو�س مهمة يف ال�سيا�سات 

• يجب تطوير وحت�سني التعاون والتن�سيق 
بني منظمات املجتمع املدين واملنظمات متعددة 

الأطراف )مثال: البنك الدويل والأمم املتحدة( 

والدول املختلفة، مبا ي�سمل دول اخلليج، للوقوف 

على �سورة متكاملة للربامج القائمة ولفهم تاأثري 

امل�ساعدات ولت�سارك املمار�سات الف�سلى وبواعث 

القلق القائمة.

• يجب التفكري يف و�سع اآليات للحد من خطر ت�سيي�ض 
امل�ساعدات املقدمة من الأمم املتحدة، ول�سمان 

ال�ستقللية ال�سيا�سية لهيئات الأمم املتحدة )مثال: 

جمل�ض حقوق الإن�سان( مبا ي�سمل عن طريق تهيئة 

متويلت طوارئ لتغطية الثغرات التي تظهر لدى 

�سحب الدعم املادي املقدم لأحد الربامج.

• يجب ت�سجيع دول اخلليج على بدء حوارات 
داخلية بني احلكومات حول الدرو�ض امل�ستفادة 

داخلًيا وخارجًيا والتي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف 



حت�سني ال�سيا�سات املحلية والدولية اخلا�سة باحلّوكمة 

والنمو، مع ت�سارك درو�ض املا�سي امل�ستفادة من 

قبل اأطراف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

القت�سادي.
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�ساركوا/�ساركن يف م�رشوع تابع ملعهد بيكر. وكلما 

اأمكن، قام خرباء خارجيون مبراجعة البحث قبل 

اإ�سداره. اإّل اأّن الآراء الواردة هنا تخ�ض موؤلفيها 

ول تعك�ض بال�رشورة اآراء معهد بيكر لل�سيا�سات 

العامة التابع جلامعة راي�ض.

© 2018 Rice University’s Baker 
Institute for Public Policy

�سورة الغلف:

Ahmad al-Basha/AFP/Getty Images

النقل والقتبا�ض ب�سيغة:

ُي�سمح بالقتبا�ض والنقل من هذا املحتوى اأو اإعادة 

اإنتاجه دون ت�رشيح ُم�سّبق، ب�رشط الن�سب اإىل 

املوؤلف واإىل معهد بيكر لل�سيا�سات العامة التابع 

جلامعة راي�ض.

Cite as:
 Salisbury, Peter. 2018. Aiding and

 Abetting: The GCC as Quiet Giants
 and Emerging Players in Aid and

 Overseas Development Assistance.
 Issue brief no. 08.28.18 (Arabic). Rice
 University’s Baker Institute for Public

.Policy, Houston, Texas

اإن هذا التقرير املوجز هو 

جزء من م�رشوع بحثّي دام 

لعامني ويتناول التعددية 

يف ال�رشق الأو�سط ُبعيد 

الإنتفا�سة العربية.

وقد مت دعم امل�رشوع ب�سخاء 

عرب منحة من قبل جمعية 

كارنيغي يف نيويورك.

معهد بيكر التابع جلامعة راي�س واملتخ�س�س بال�سيا�سة العامة // تقرير موجز // 18/08/28

6   درا�سة �سادرة عن جلنة العلقات العامة 

ال�سعودية الأمريكية ذكرت رقم 3.7% من 

اإجمايل الناجت املحلي بني 1975 و2016. 

 Saudi Foreign Aid,” Saudi” :انظر

 American Public Relations Affairs
Committee, 2016,  https://www.saprac.org/
uploads/2/4/0/6/24062436/_saudi_foreign_

aid.pdf

7   مقابلت املوؤلف، مار�ض/اآذار – اأبريل/ني�سان 

.2017

 US cuts UNRWA funding by” :8   انظر

 more than half,” Al Jazeera, January
17, 2018, https://www.aljazeera.
com/news/2018/01/cuts-unrwa-

funding-180116193513823.html

الكاتب 
بيرت �سالي�سربي هو باحث ا�ست�ساري اأول يف برنامج 

ت�سا�سام هاو�ض لل�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 

وباحث غري مقيم يف معهد دول اخلليج العربية يف 

وا�سنطن. كان فيما �سبق �سحفًيا وحُملًل وكتب 

عن ق�سايا مت�سلة بالقت�ساد ال�سيا�سي يف ال�رشق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا. �سالي�سربي حا�سل على 

درجة املاج�ستري يف العلقات الدولية من مدر�سة 

الدرا�سات ال�رشقية والأفريقية يف جامعة لندن، 

ودرجة املاج�ستري يف الأدب الإنكليزي والإ�سكتلندي 

من جامعة اإدينربغ. 
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