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 الملخـــــص:

إلي تصػر السداعجات الخارجية لشيجيخيا، سػف نتصخق في ىحه الجراسة البحثية 
وكيف كان االستعسار يعصي السداعجات لخجمة مرالحو الذخرية ثع تغيخ اليجف 
بعج االستقالل ليربح أيزا لخجمة مرالحيا ولكغ اختمفت األسباب والجوافع حدب كل 

 دولة مانحة، فسشيا ما ىػ اقترادي ومشيا ما ىػ دافع سياسي عدكخي.

خض كيف أصبح ىشاك مشافذ قػي لمػاليات الستحجة األمخيكية كسا أنشا سشع
داخل نيجيخيا أال وىي "الريغ"، وكيف استصاعت الريغ كدب الجول األفخيكية خاصة 
نيجيخيا، حيث أن الريغ لع تكغ يػما مغ األيام دولة استعسارية، فمع تزع الريغ أي 

غ يختمف عغ نطيختيا شخوط عشج مشحيا السداعجات وإن كان ىشاك ايزا دافع ولك
 "الػاليات الستحجة االمخيكية"

ندمط الزػء عمي اآلثار والشتائج الستختبة عمي السداعجات وىل كانت  وأخيخا  
 السداعجات سببا  في تشسية البالد أم أنيا أدت إلي تجىػر االقتراد وازدياد الفقخ.

 نيجيخيا –السداعجات الخارجية الكممات المفتاحية: 

Abstract: 

In this research study, we will consider the development of foreign aid to 

Nigeria, how colonialism provided assistance to serving its personal interests, 

then the goal after independence changed to become also to serve its 

interests, but the reasons and motives differ according to each donor country, 

including what is economic and some of them are the political motive. 

We will also explain how there became a strong competitor to the United 

States of America inside Nigeria, specifically "China", and how China 

managed to win African countries, especially Nigeria, as China was never a 

colonial country, so China did not set any conditions when granting 
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assistance, even if it was There are motivations, too, but they are different 

than their counterparts, the United States of America. 

Finally, we highlighted the effects and consequences of aid was aid a cause 

for the country's development or did it lead to a deterioration of the economy 

and an increase in poverty.    

 مقجمة:
تبجو مدألة السداعجات الخارجية اشكالية مشح زمغ شػيل، فالسداعجات 

إلي حج ، ولكشيا مدألة معقجة مشح وقت بعيجالخارجية ليدت وليجة المحطة بل إنيا قجيسة 
، وإعالن وزيخ الخارجية األمخيكي "جػرج مارشال" الحخب العالسية الثانية وبإنتياء، كبيخ

ضغ ، بعج الشجاح الحي حققتو في تشسية اوروباوضع خصة ألعادة إعسار أوروبا و 
ألة كانت مختمفة لمغاية فبعج استقالل دالبعس أنيا قج تشجح مع الجول الشامية، ولكغ الس

معطع الجول األفخيكية، ضيخت اآلمال والصسػحات نحػ مدتقبل أفزل واحداس 
خيغ في ىحه بالكخامة لبشاء مجتسعاتيع وكان ذلظ في عقج الدبعيشيات مغ القخن العذ

الفتخة كانت لعالج الفقخ، بيشسا في الثسانيشات كانت السداعجات كأداة إلرساء االستقخار 
 والتعجيل البشيػي. 

ومع تفكظ االتحاد الدػفييتي بعج ما كانت تتدابق الجول الكبخي عمي مداعجة 
الجول الشامية اختمف الػضع وأصبحت السداعجات مذخوشة بالجيسػقخاشية والحػكسة 
في التدعيشيات اختمفت دوافع الجول في تقجيع السداعجات الخارجية، وفي اشار ذلظ 
سيتع تشاول التصػر التاريخي لمسداعجات الخارجية لشيجيخيا وذلظ خالل عقػد مختمفة، 
كسا سشػضح أيزا الجوافع واألىجاف مغ وراء تقجيع السداعجات، وأخيخا اآلثار والشتائج 

 الخارجية.الستختبة عمي السداعجات 
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 البحث: مذكمة
تتسحػر االشكالية حػل الفجػة بيغ األىجاف السعمشة واآلثار الفعمية )الدمبية( 
لمسداعجات سػاء مغ قبل السانح أو مغ قبل الجول الستمكية، وما مجي ارتباط 
 السداعجات الخارجية بذخوط لمجول الستمكية وىل السذخوشية تشتيي مع وجػد السرالح.

 البحث:تداؤالت 
 :يدعي البحث إلي االجابة عغ عجة تداؤالت وىي

رجية لشيجيخيا، حيث أنيا ليا مػقع جيػسياسي إعصاء السداعجات الخا أسباب -1
واستخاتيجي، مػاردىا الصبيعية الستعجدة وخاصة الشفط، وليسشتيا عمي دول 

 اإلكػاس.
 يا.شيجيخ جات الخارجية والثخوات الصبيعية لىل ىشاك عالقة بيغ السداع -2
 ىل السداعجات الخارجية تعصي بشاءا  عمي مرالح سياسية واستخاتيجية. -3
ما ىي الشتائج التي تعػد عمي الجول الستمكية مغ وراء السداعجات وىل ىي  -4

 بالفعل كان ليا تأثيخ في تشسية اقتراد الجول أم أدت إلي نتيجة عكدية.

 منهج البحث:
 .السشيج الستبع ىػ مشيج االقتراد الدياسي -

 االطار الدمني لمبحث:
 السكاني: يعبخ عغ نيجيخيا االشار -1
 م.1993سيخكد البحث عمي الفتخة مشح عام الدمشي:  االشار -2

 
 المطلب األول

 تطور المساعدات الخارجية في نيجيريا

لقج كانت السداعجات الخارجية لشيجيخيا بيغ شج وجحب تارة تكػن في ازدياد 
وتارة أخخي تقل كال حدب الخؤساء، وعمي الخغع مغ أن الجول السانحة تجعي أنيا ال 
تعصي السشح إال لمخؤساء الجيسػقخاشييغ لكششا وججنا عكذ ذلظ، فيي تسشح السداعجات 
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سياساتيا الستبعة وىا نحغ نعخض شكل لمحكام األكثخ فدادا والحي يتفق مع 
السداعجات الخارجية قبل االستقالل وبعج االستقالل وما ىي شكل السداعجات التي 

 تسشحيا الجول والجوافع مغ وراء السشح.
 

 (0691-المداعجات الخارجية قبل االستقالل ) أوال: 
الح البشية لقج كانت بخيصانيا اثشاء استعسارىا لشيجيخيا تسشح السداعجات إلص 

التحتية لشيجيخيا ليذ لرالح الذعب الشيجيخي، وإنسا بيجف خجمة مرالحيا ىشاك، 
فقامت ببشاء الجدػر وإصالح الدكظ الحجيجية وبشاء السيشاء فمع تكغ ىحه السداعجات 
إال لتدييل مرالحيا داخل نيجيخيا لشقل البزائع، ونقل العسالة االفارقة لدراعة 

وذلظ ألن االيجي العاممة االفخيكية رخيرة الثسغ، وكان تسييج  االراضي في بخيصانيا،
السيشاء أيزا يرب في مرمحة بخيصانيا حتي تدتصيع الدفغ البخيصانية أن تخسػ 

لسعجنية مغ نيجيخيا إلي وتكػن عسمية نقل البزائع أو السػاد الخام الدراعية وا عمييا
ثع اعادتيا مخة أخخي إلي نيجيخيا في شكل مشتجات نيائية بعج  بخيصانيا مسيجة،

 .(1)ترشيعيا وإعادة بيعيا مخة أخخي داخل نيجيخيا
 

 م(5102 -م0691ل )ال المداعجات بعج االستقثانيا: 
 م 0661المداعجات الخارجية لنيجيخيا قبل  -0

 55لع تكغ نيجيخيا تتمقي مداعجات خارجية مغ قبل، فيي كانت مغ أغشي  
دولة في بجاية الدبعيشات، ولع يكغ لمسداعجات ضخورة تقخيبا حتي آواخخ الثسانيشات، 
ولكغ في آواخخ الثسانيشات بجأت نيجيخيا تزع لشفديا خصة لالصالحات الججية، فإذا 

فع السشح في آواخخ الثسانيشات واوائل التدعيشات بالسانحػن يتجفقػن بسكافاة الحكػمة وتخت
م" ىي مغ أكثخ الفتخات التي حرمت 1995-م 1985وكانت فتخة حكع "بابانجيجا عام 

                                                           

)1( The Economic Development Of Nigeria From 1914 To 2014 Jan 20, 

2015 



 م(4242( يونية )4( العدد )3المجلد ) –جامعة أسوان  –مجلة البحوث والدراسات األفريقية ودول حوض النيل 
___________________________________________________________________ 

 73 

فييا نيجيخيا عمي مداعجات، ولكغ لألسف تع استغالليا بذكل خاشئ، وأصبحت 
ح الحي السداعجات مييسشة عمي ميدان السجفػعات، مسا أدي إلي انييار بخنامج االصال

 .)1(وضعة بابانجيجا
وأصبحت نيجيخيا مثقمة بالجيػن في ىحه الفتخة بعجما كانت مغ أغشي الجول، ولع يحجث 

السداعجات الفشية السفيجة التي  بل أيزاأي اصالحات وتخاكست الجيػن الخارجية، 
مدألة أنيا نيجيخيا إال في صالح قجمتيا بعس السؤسدات السالية والجولية، لع تكغ 

سياسية بحتة، كسعطع البمجان االفخيكية ومشح اوائل التدعيشات لع يكغ لجي نيجيخيا أي 
بخنامج مع البشظ الجولي، ولع يكغ لجييا أي قخوض بذخوط ميدخة مشو، في الػقت نفدو 
قامت نيجيخيا خالل فتخة التدعيشات بتحػيل مميار دوالر أمخيكي سشػيا ألي البشظ الجولي 

 .)2(ئسةلخجمة الجيػن القا
وفي الػقت الحي لع تكغ السداعجات التقشية مجدية خاصة في ترسيع  

الدياسات، ومع وجػد الحداسية الدائجة لجي الشيجيخييغ تجاة أي تجخل خارجي، في 
كانت السذكمة الحكيكية لجي الشيجيخييغ ليذ في عجم معخفة  بلالذئػن الجاخمية لمبالد، 

فيح البخامج دون االلتدام بالدياق الدياسي ما يجب الكيام بو، بل في صعػبة تش
االقترادي، واخيخا انتيي مفيػم االصالح الشيجيخي الحي باء بالفذل في فتخة بابانجيجا 

م، واستالم 1993نتقال الدياسي عام بعج ما اجيس الجشخال اباشا بخنامج اال
 .)3(الدمصة

 –م 0661) العدكخي المداعجات الخارجية خالل المخحمة االخيخة مؼ الحكػ  -5
 م(0661

                                                           

(1) Babangida, Ibrahim. 1985. “Excerpts from broadcast of President 

Babangida’s speech in Lagos on 1985. “ British broadcast corporation 

summary of World Broadcasts, 14 January 1986. 

(2) 1986. "Nigerian president's 27th June address: economic and social 

issues." British Broadcasting Corporation Summary of World Broadcasts, 1 

July 1986 

(3) 1987. "Excerpts from address by Nigerian President Ibrahim Babangida 

presenting the 1987 national budget in Lagos on 1st January 1987." British 

Broadcasting Corporation Summary of World Broadcasts, 13 January 1987. 
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م، ولكغ كانت السداعجات الخارجية 1993استمع الجشخال اباشا الدمصة في عام  
في تمظ الفتخة مشخفزة ججا، فمقج كان اباشا عمي عالقة سيئة لمغاية مع مؤسدات 
التسػيل الجولية والسانحيغ الثشائييغ، بدبب الخالفات حػل حقػق االندان والدياسات 

الديئة، مسا أدي إلي انخفاض عسمية إعادة ججولة الجيػن والسداعجات  االقترادية
الخارجية إلي الرفخ، وأصبحت نيجيخيا معدولة عغ افخيكيا والكػمشػلث والسجتسع 
الجولي، فمقج حكع اباشا بػحذية، وتعاما مع إنخفاض عائجات الشفط بصبع األمػال 

حة ومقاشعة الجػس، ارتفعت ندبة لتسػيل العجد الحكػمي، ومع إختفاء الجيات السان
 .)1(الجيغ إلي الرادرات وأصبحت الحكػمة واالقتراد في أزمة

السداعجات الخارجية  كانت فتخة حكع "اباشا" واحجة مغ أسباب إنخفاضف 
والسداعجات اإلنسائية لشيجيخيا بدبب بيئة الحكع والدياسة االقترادية في ضل الحكع 
العدكخي، وتخاجعت السداعجات العدكخية االمخيكية أيزا، فمع تحرل نيجيخيا إال 

( مغ السداعجات العدكخية، وذلظ بدبب العقػبات االقترادية التي فخضتيا %4)عمي
م ولعجم تصبيق االصالحات 1998م و1993الفتخة بيغ عامي  فين عمييا ادارة كميشتػ 

عمي الخغع مغ أن نيجيخيا ىي أكبخ الذخكاء التجارييغ لمػاليات الستحجة و الجيسػقخاشية، 
االمخيكية في افخيكيا، خاصة في الرادرات البتخولية الشيجيخية، فزال عغ دورىا في 

ػبات االقترادية التي فخضتيا ادارة كميشتػن حفع الدالم، إال أن ذلظ لع يسشع العق
اوباسانجػ الحكع م، وتػلي 1998عمييا وضمت االزمة ىكحا إلي أن تػفي اباشا عام 

 .)2(م1999عام 

 م(5112 –م 0666) المداعجات الخارجية لنيجيخيا تحت الحكػ المجني -1
                                                           

(1) Biersteker, Thomas, and Peter M. Lewis. 1997. "The Rise and Fall of 

Structural Adjustment in Nigeria." In Larry Diamond, Anthony Kirk-Greene, 

and Oyeleye Oyediran, eds., Transition without End: Nigerian Politics and 

Civil Society under Babangida. Boulder: Lynne Rienner. 

(2) Herbst, Jeffrey, and Adebayo Olukoshi. 1994. "Nigeria: Economic and 

Political Reforms at Cross Purposes." In Stephan Haggard and Steven B. 

Webb, eds., Votingfor Reform: Democracy, Political Liberalization and 

Economic Adjustment. New York: Oxford University Press 
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 م(5112-م0666فتخة حكػ الجنخال اباسؽنجؽ مؼ ) -أ

ضمت السداعجة اإلنسائية مشخفزة ندبيا مغ قبل العجيج مغ الجيات السانحة  
ألفخيكيا وذلظ بدبب الدجل التاريخي لمقادة الشيجيخييغ والدياسة االقترادية في تمظ 
الفتخة والفتخات الدابقة، وقاربت السداعجات العدكخية في فتخة حكع اباسػنجػ أي اثشاء 

% وضعفت البشية التحتية لمرشاعة، 3.6دبة أي بش 151.8حكع بػش لترل إلي 
م، بيشسا في فتخة اباسانجػ الثانية 2552وضل حال السداعجات في االنخفاض حتي عام 

م كان ىشاك زيادة كبيخة في السداعجات الخارجية، 2557-م 2553والتي كانت مغ 
 .)1(م2555 –م 2554ادي ذلظ إلي عسل اصالحات ادارية في عام واحج في فتخة 

مميػن  6416مميػن دوالر إلي  578وارتفعت السداعجات اإلنسائية الخسسة مغ  
مميػن  11434م وصمت السداعجات اإلنسائية الخسسية إلي 2556دوالر، وفي عام 

دوالر، وكان الغخض مغ زيادة السداعجات الخارجية في تمظ الفتخة ىي دعع وتشفيح 
وعمي  NEEDS  ،SEEDSنامجي بخامج االصالحات الججيجة لالدارة، والسيسا بخ 

م زاد معجل الفقخ في 2554الخغع مغ زيادة السداعجات في تمظ الفتخة إال أنو في عام 
 ذلظ الحيغ.

وأفاد مكتب االحراء الشيجيخي أن معجل الفقخ في الجدء الذسالي الغخبي مغ  
% مغ الفقخ يتسخكد في الذسال الذخقي 76.3% في حيغ أن 77.5نيجيخيا كان 

ت التقاريخ أن والية سػكػتػ لجييا أعمي ندبة مغ البذخ الحيغ يعيذػن في الفقخ وافاد
% وخاصة في الجدء الذسالي وذلظ بدبب ضيػر بػكػحخام مسا تدبب في 86.4بشدبة 

 زيادة معجل الفقخ والتخمف بشدبة كبيخة.
 (م5101 –م 5112)مؼ حكػ عمخ يارادوا فتخة المداعجات الخارجية في  -ب

                                                           

(1)  O'Connell, S., and C. C. Soludo. 1999. "Aid Intensity in Africa." 

Forthcoming in World Development. 
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خرز البشظ الجولي السداعجات مغ حكع الخئيذ عسخ يارادوا في تمظ الفتخة  
 96.28الخارجية لشيجيخيا وجعميا متسثمة في الرحة والدراعة وامجادات السياة بكيسة 

 .(1)مميػن دوالر امخيكي وتذسل مكافحة العجوي الفيخوسية ونقز السشاعة البذخية
 م(5102-م5101جؽدالك جؽناثان )المداعجات الخارجية في فتخة حكػ  -ج

مميار دوالر مغ الػاليات  3في تمظ الفتخة تمقت نيجيخيا مداعجات بكيسة  
الستحجة في شكل مداعجات عدكخية لسكافحة االرىاب، والدؤال الحي يصخح نفدو ىل 

داعجات عدكخية لسحاربة بالفعل تقمرت اليجسات بالخغع مغ حرػليع عمي م
 في حكيقة االمخ أنيا زادت سػءا، كسا تمقت نيجيخيا مداعجات ؟ واالجابة الالستسخديغ

 صحية وفقا لمسبادرة العالسية لفيخوس نقز السشاعة البذخية "االيجز".
 

 (4232-3992تطور المساعدات في نيجيريا عن الفترة من ) *(3جدول )

 صافي المداعجات بالمميار دوالر الدنة صافي المداعجات بالمميار دوالر الدنة
    1991 0.255 2005 6.4 

1992 0.26 2006 11.4 

1993 0.29 2007 1.9 

1994 0.19 2008 1.3 

1995 0.21 2009 1.6 

1996 0.19 2010 2 

1997 0.2 2011 1.8 

1998 0.2 2012 1.9 

1999 0.15 2013 2.5 

2000 0.17 2014 2.5 

2001 0.17 2015 2.4 

2002 0.3 2016 2.5 

2003 0.31 2017 3.4 

Source: World Bank data 

 مؼ إعجاد الباحثة *الججول 
 

مميػن دوالر  555م خرز البشظ الجولي مشحة بكيسة 2515وفي عام  
مميػن دوالر  255امخيكي إلحياء الدراعة في شسال نيجيخيا، وتع إعتساد قخوض بكيسة 

                                                           

)1( World Bank. 2515a. World Development Report 2515. New York: 

Oxford University Press. 
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امخيكي لسداعجة الحكػمة الشيجيخية لسػاصمة جيػدىا لديادة فخص الحرػل عمي 
 .(1)خجمات إمجادات السياة مغ سكان الخيف

ولكغ لألسف لع تدتفيج نيجيخيا مغ تمظ السداعجات ولع يتغيخ الػضع لألفزل، بل 
 عمي العكذ تساما .

مميػن  578مغ ( أنو قج ارتفعت السداعجات اإلنسائية الخسسة 1يػضح ججول ) 
م وىي فتخة حكع اباسانجػ الثانية والتي 2555مميػن دوالر عام  6416دوالر إلي 
م وصمت السداعجات اإلنسائية الخسسية 2556م ، وفي عام 2557-م 2553كانت مغ 

مميػن دوالر، وكان الغخض مغ زيادة السداعجات الخارجية في تمظ الفتخة  11434إلي 
،  NEEDSالحات الججيجة لالدارة، والسيسا بخنامجي ىي دعع وتشفيح بخامج االص

SEEDS  م زاد 2554وعمي الخغع مغ زيادة السداعجات في تمظ الفتخة إال أنو في عام
 معجل الفقخ في ذلظ الحيغ.

 

 المطلب الثاني

 نوعية وأسباب ودوافع تقديم المساعدات

 أوال: دوافع وأسباب تقجيػ المداعجات:

حػل الجوافع الحكيكية واالىجاف الخفية لتقجيع  ضيخت العجيج مغ اآلراء 
السداعجات الخارجية، فقج تأكج أن معطع بل كل الجول السانحة تتحجد صفاتيا االساسية 
في ضػء مرالحيا القػمية وبرفة خاصة فيسا يتعمق بأمشيا القػمي، لكشيع دائسا ما 

اشية والحكع الخشيج يزعػن بعس االتجاىات مغ وراء السداعجات كالستعمقة بالجيسػقخ 
يختفي وراءة، وىي   وحقػق االندان في رسع سياسات الجول، ولكشيا ما ىي إال ستار

 بالفعل بالشدبة ليع امخا ثانػيا.

 
 

                                                           

)1( World Bank. 2515a. World Development Report 2515. New York: 
Oxford University Press. 
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 المساعدات الخارجية لنيجيريا طبقا لنظام الحكم (4جدول رقم )

 صافي المداعجات بالمميار دوالر الدنؽات نعام الحكػ

مؼ الحكػ المخحمة األخيخة 
-0661العدكخي )

 م(0666

1993 0.29 

1994 0.19 

1995 0.21 

1996 0.19 

1997 0.2 

1998 0.2 

مخحمة حكػ اوباسانجؽ 
 م(0666-5112)

1999 0.15 

2000 0.17 

2001 0.17 

2002 0.3 

2003 0.31 

2004 0.57 

2005 6.4 

2006 11.4 

2007 1.9 

وجؽناثان  مخحمة حكػ يارادوا
 م(5112-5102)

2008 1.3 

2009 1.6 

2010 2 

2011 1.8 

2012 1.9 

2013 2.5 

2014 2.5 

2015 2.4 

 38.65   االجمالي

Source: World Bank data 

 إعجاد الباحثةمؼ *الججول 

كسا أن ىشاك دوافع يذيخ إلييا البعس أن مرالح السانحيغ تتفػق في أىسيتيا  
ليذ فقط احتياجاتيا الحالية بل أيزا السدتقبمية، إن العالقة بيغ الصخف السانح 
والستمقي لمسداعجات الخارجية ما ىي إال عالقة اعتساد متبادل أو مشفعة متبادلة، 
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العالقة بيغ الجانبيغ فالجول الستقجمة والغشية فالسرمحة والحاجة الستبادلة ىي أساس 
في حاجة إلي السػارد التي تفتقجىا عمي اراضييا في حيغ أن الجول االفخيكية لجييا مغ 
الشعع والسػارد الصبيعية والسعجنية الكثيخ والكثيخ، مسا يجعل الجول الغشية يديل لعابيا 

االفخيكية أو أنيا تفتقخ إلي مثل ىحه عمي تمظ السػارد، في الػقت ذاتو ال تدتصيع الجول 
 الػسائل التكشػلػجية التي تدتصيع بيا استخخاج تمظ السػارد.

لقج حبي هللا أفخيكيا بتمظ السػارد برفة عامة، ونيجيخيا برفة خاصة لجييا  
الشفصية، لحلظ تكػن الجول السانحة إن لع تكغ في ج والعجيج مغ السػارد السعجنية و العجي

سياسية واقترادية لمجول الستمكية قادرة عمي إنياء السداعجة في حالة عجم تسكشيا حاجة 
مغ فخض نفػذىا وإمالء شخوشيا عمي الجول الستمكية وقتسا تذاء، لع يكغ اليجف 
والجافع مغ وراء اعصاء السشح والسداعجات لشيجيخيا ليذ سػي أن ىشاك دافع مغ وراء 

االخيخ ىي دوافع تتعمق بالجول السانحة والغخض مغ تمظ السداعجات في السقام األول و 
خ كبأحجة االمخيكية باعتبارىا ىي مغ وراءىا، وسػف يتع التخكيد عمي الػاليات الست

الجول السانحة لشيجيخيا وكحلظ الريغ حيث انيا اصبحت السشافذ األول واألخيخ لتمظ 
 الجول السانحة.

 :الجوافع االقترادية -0

تعتبخ الجوافع االقترادية ىي عشرخا وأداة اساسية لتحقيق اىجاف القػي  
الكبخى، فسا ىي إال لتشفيح الدياسة الخارجية ألي دولة مغ السانحيغ فيشاك عالقة بيغ 
االمغ القػمي وزيادة السداعجات االقترادية لشيجيخيا فشجج أن الػاليات الستحجة 

غ لشيجيخيا، بمغت حجع السداعجات االقترادية االمخيكية وىي أحج السانحيغ الخئيديي
مميار  15.38% مغ مجسػع ميدانية الدمصة خرز مشيا 1.1مميار دوالر أي  39.4

دوالر لقزايا األمغ، فميذ ىجف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ بخامج السداعجات 
خيكية االقترادية إال لتعديد الرادرات االمخيكية وخمق عسالء ججد لمسشتجات االم
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وتحديغ البيئة االقترادية العالسية مغ خالل تحقيق االستقخار االقترادي في السشاشق 
 .(1)ذات االىسية االستخاتيجية

فشجج أنو ارتفعت السداعجات االقترادية لمػاليات الستحجة االمخيكية لشيجيخيا  
م، ومع استسخارية تجفق الشفط مغ 2515% عام 29% أصبحت 9فبعجما كانت 

خيا، حيث يعتبخ الشفط ىػ السحخك وذو الجور اليام في تجعيع القػة االقترادية نيجي
والشفػذ الدياسي، فأي قػة في العالع ال تدتصيع تشفيح أي سياسة سػاء داخمية أو 

الػاليات مجعسة فسا بالظ بالقػي الكبخى " خارجية إال إذا كانت اقتراداتيا الرشاعية
تبخ السحخك االساسي لمرشاعة االمخيكية لحلظ كان عمي الستحجة االمخيكية"، فالشفط يع

الػاليات الستحجة االمخيكية االىتسام بالسداعجات لجعع مرالحيا وحساية اقترادىا 
حيث أنيا تعتسج بذكل كبيخ عمي الشفط، مسا يجفع االدارة األمخيكية إلي زيادة 

 .(2)م2559السداعجات االمخيكية لشيجيخيا عام 

خاصة السداعجات التي تدتيجف تصػيخ القصاع الشفصي، فشجج أن الػاليات  
مميػن دوالر لتصػيخ حقػل نفط ججيجة في  95الستحجة االمخيكية تسشح قخض ب 

نيجيخيا، كسا أن السػقع الجيػاستخاتيجي لشيجيخيا والحي يصل عمي خميج غيشيا الغشي 
ية لجي صانع القخار األمخيكي، وسيػلة بالشفط، حيث أنو يسثل مغ االولػيات االستخاتيج

نقل انتاجو إلي الدػق االمخيكية عبخ الصخق البحخية، فشيجيخيا تعتبخ مشصقة عبػر 
لألنابيب الشفصية القادمة مغ تذاد والكاميخون، فتزسغ بحلظ الػاليات الستحجة االمخيكية 

م مغ 2525 مميػن بخميل يػميا عام 7مرجر الصاقة لجييا، حيث تدتػرد أكثخ مغ 
 .(3)الشفط األفخيقي

                                                           

 .تاالىتسام االمخيكي بالشفط في نيجيخيا: دراسة في االسباب واالليا وششان آمال "( 1)

http://www.ahewar.org 

 .الدابقوششان آمال السخجع ( 1)
 .السخجع الدابق( 2)
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فمع يكغ اليجف مغ السداعجات االقترادية السسشػحة لشيجيخيا مغ الػاليات  
الستحجة االمخيكية يدتيجف اساسا الرخاعات والتػتخات في السشصقة بل ىػ خمق جػ 
مشاسب لمسدتثسخ الشفصي األمخيكي، ىحا باإلضافة إلي دعع االستثسار االمخيكي في 

شفصي، والحي دفع الػاليات الستحجة االمخيكية لسشاقذة مجسػعة مغ البخامج القصاع ال
واآلليات لتحديغ الػضع بغخض حساية األمغ الشفصي بجخػليا في شخاكة اقترادية 
وسياسية مع الحكػمة الشيجيخية، بل أصبح تػاجج االمخيكان واالستثسارات االمخيكية في 

 .(1)نيجيخيا امغ قػمي امخيكي ال مشاص عشو

مميار دوالر مغ  4.5لقج كانت االستثسارات االمخيكية في نيجيخيا بكيسة  
% مغ اجسالي راس السال الثابت، 8.74االستثسار االجشبي السباشخ الحي يقجر ب 

مميار دوالر مغ االستثسارات األجشبية السباشخة بيغ عامي  655وتأمل نيجيخيا في جمب 
رادرات الشفصية مغ نيجيخيا إلي الػاليات م، ومع تصػر وزيادة ال2525م و2558

الستحجة األمخيكية، حيث تعتبخ العالقات التجارية دعامة اساسية وقاعجة قػية 
لالستثسارات االقترادية، فشيجيخيا قاعجة اساسية بالشدبة لخجال االعسال االمخيكييغ 

األمخيكي في وأىع سػق اقترادي في افخيكيا كميا ىػ الدػق الشيجيخي فحجع االستثسار 
مميار دوالر، مسا جعل الػاليات الستحجة األمخيكية تقجم مداعجات ليذ فقط  7نيجيخيا 

االقترادية في نيجيخيا والتي تقجر  ااقترادية بل أمشية أيزا لزسان أمغ استثساراتي
مميار دوالر، لع تغفل الدياسة الفخندية رغع تخكيدىا في السحػر األوروبي  45بحػالي 

مع أفخيكيا، ا لالتحاد السالي واالقترادي االوروبي أيزا مرالحيا التجارية وانزسامي
ة مثل نيجيخيا، إال أنيا رغع السداعجات التي كانت تقجميا خرػصا مع دول معشي

                                                           

حسجي عبج الخحسغ: "الدياسة األمخيكية تجاه افخيكيا مغ العدلة إلي الذخاكة"، الدياسة الجولية، د/ ( 3)
 .195( ص144) القاىخة: مخكد الجراسات الدياسية واالستخاتيجية باالىخام، العجد
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وتػفخىا في الشياية تحرل أمخيكا عمي معطع الفػائج االقترادية، حتي أنو تع وصف 
 . (1)فخندا بكياميا بسيسة شخشية

ىي ثاني دولة في تقجيع السداعجات االقترادية لشيجيخيا، فسغ  الريؼتعتبخ  
أكثخ الجول األفخيكية التي حطيت بالسداعجات واالستثسارات والتبادل التجاري مغ 

% مغ صادرات نيجيخيا مغ الشفط، فمقج زاد حجع 95الريغ ىي نيجيخيا، فيي تسثل 
م 2555مميار دوالر عام  2.8مغ  التبادل التجاري بيغ الريغ ونيجيخيا برػرة كبيخة

 . (2)م2515مميار دوالر عام  14.9إلي 

وقام البشظ التجاري والرشاعي الريشي بتسػيل مذخوعات ألقامو محصة لتػليج  
ميجا وات في والية تارابا  3555الصاقة الكيخبائية بالقػي السائية قجرتيا بحػالي 

كيمػ متخ  1455كبيخ يبمغ شػلة الشيجيخية كسا أنيا انذأت خط سكة حجيج ساحمي 
مميار دوالر امخيكي، بكيادة شخكة االنذاءات السجنية الريشية ) تدبذ (،  11بكيسة 

 .(3)وجسيػرية نيجيخيا االتحادية

لع تكغ تمظ السداعجات االقترادية التي تجعسيا الريغ اال لرالحيا، فيي  
مذخوع،  454يشية في نيجيخيا تحتاج إلي الصاقة والشفط، فمقج بمغت عجد السذاريع الر

بمغت قيسة حجع التبادل التجاري بيغ الريغ ، و شخكة 245وعجد الذخكات الريشية 
م، حيث أن الرادرات الريشية إلي 2513مميار دوالر امخيكي عام  13ونيجيخيا إلي 

نيجيخيا تذسل اآلالت وادوات الكيخباء والدمع االلكتخونية، أما الرادرات الشيجيخية إلي 
الريغ تتكػن اساسا مغ السشتجات الدراعية، ووصمت التجارة الثشائية بيغ الريغ 

م، 1998مميػن دوالر في عام  384م مغ 2556مميار دوالر في عام  3ونيجيخيا إلي 
                                                           

 :التشافذ الجولي في أفخيكيا" د. حسجي عبج الخحسغسياسة ( 1)

https://www.qiraatafrican.com 
ىشاء الديج حدغ عبج المصيف غشيع: "تصػر العالقات االقترادية بيغ الريغ ونيجيخيا" قخاءات  (2)

 .أفخيكية مقال
 .السخجع الدابق( 1)
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واتفقت عمي تػسيع التجارة واالستثسارات في الدراعة واالتراالت والصاقة وتصػيخ البشية 
يخيا بإعصاء االفزمية لذخكات الشفط الريشية لمحرػل التحتية، في السقابل وعجت نيج

عمي عقػد لمتشقيب عغ الشفط في دلتا الشيجخ وحػض تذاد، كسا وافقت الريغ عمي 
عمي تحجيث شبكات الدكظ  (1)مشح قخض بكيسة مميار دوالر لشيجيخيا لسداعجتيا

الحجيجية، اصبحت نيجيخيا رابع أكبخ شخيظ تجاري لمريغ في أفخيكيا في اواخخ عام 
 .(2)م أصبحت الذخيظ الثالث لمريغ2512م، وفي اواخخ عام 2511

 الجوافع الدياسية )العدكخية( -5

ىشاك ربط بيغ الجوافع الدياسية والعدكخية واالمشية مغ الػاليات الستحجة  
االمخيكية لشيجيخيا فال يسكغ الفرل بيغ ذاك وتمظ فكالىسا يختبط باألخخ، فالجوافع 
الدياسية مغ وراء السداعجات العدكخية بسشح االسمحة أو التجريب ال يشفرل عغ 
الجوافع الدياسية فسغ مرمحة الػاليات الستحجة االمخيكية أن يكػن ىشاك استقخار 

طة عمي مرالحيا بالجاخل، فسػقع نيجيخيا الجغخافي سياسي داخل اقميع نيجيخيا لمسحاف
في غخب أفخيكيا ىػ مػقع جيػسياسي ميع، بل ىػ أيزا جيػستخاتيجي بالشدبة لمػاليات 
الستحجة االمخيكية حيث أنيا تقع عمي السحيط األشمشصي وىػ شخيق التجارة العالسي، 

محسمة بالشفط مغ حتي تزسغ سالمة سفشيا التجارية في محيط األشمشصي التي ىي 
الخميج الغيشي ففي ضل التػتخات السدتسخة في نيجيخيا وانتذار أعسال العشف والقخصشة 

 .(3)والحخكات الخاديكالية الشيجيخية

دائسا ما يتدمل السانح ويمػح بالسداعجات حتي يرل إلي اليجف السشذػد وىػ  
الييسشة الكاممة، لقج كانت بجاية السداعجات لشيجيخيا مغ الػاليات الستحجة االمخيكية في 

                                                           

رعاش صػرية، "البعج االقترادي لمدياسة الخارجية الريشية تجاه افخيكيا دراسة حالة نيجيخيا"  (2)
 .155ص 2517/2518رسالة ماجدتيخ في العمػم الدياسية 

 .115-159رعاش صػرية، السخجع الدابق ص  (3)
 .1123-111السخجع الدابق ص ( 1)
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م، وكانت تمظ السداعجات في شكل 1966بجاية األمخ بعج االستقالل عغ بخيصانيا عام 
مميػن دوالر وكان الدبب مغ وراء تجني السداعجات  1.3أسمحة خفيفة والتي تبمغ 

العدكخية أن الشفػذ البخيصاني في نيجيخيا مازال مػجػد ولكشيا كانت البجاية والصعع 
 .(1)الحي ابتمعتو الفخيدة )الستمقي نيجيخيا(

واستصاعت الػاليات الستحجة االمخيكية ممئ الفخاغ بعج استقالل نيجيخيا عغ  
ية والعدكخية والتعميسية اعجات االقترادية والدياسية والسجنلسدبخيصانيا بتقجيع ا

والرحية والجبمػماسية لتكدب الثقة الشيجيخية، وحتي تحل محل الذخكات البخيصانية 
واالوروبية لمشفط، وتجج ليا مػشئ قجم في خميج غيشيا، كسا كان عمييا إغالق الباب 

ن نيجيخيا تستمظ الييسشة عمي دول امام التحخكات الدػفييتية، ليذ ذلظ فحدب بل أ
االيكػاس فيسكشيا " الػاليات الستحجة االمخيكية" مغ تحقيق مرالحيا ومحاصخة السشافذ 
األوروبي ليا في السشصقة "فخندا" دون تجخل مباشخ، كسا أن ذلظ يتيح ليا مدانجة 

حرػل عمي حميفيا االستخاتيجي واالبغ السجلل "اسخائيل" مغ التغمغل داخل القارة وال
 .(2)السدانجة واالعتخاف مغ نيجيخيا بإسخائيل كجولة

تعتبخ الػاليات الستحجة االمخيكية نيجيخيا ىي الحميف الحي يشفح مخصصاتيا  
والكيام بالسيام نيابة عشيا، كسا أنيا مشصقة لعبػر انابيب الشفط القادمة مغ تذاد 

خيا في حخب بيخاقخا وانترار والكاميخون، ومع انتياء الحخب االىمية وانترار نيجي
الحكػمة الفيجرالية، باء التحػل في مػقف التجريب والتدميح العدكخي في نيجيخيا مغ 
قبل الػاليات الستحجة االمخيكية، لقج كانت الطخوف الجولية بسثابة مخحمة ججيجة في 

كخية تغييخ السداعجات العدكخية االمخيكية لشيجيخيا، بل وتػقيع اتفاقية مداعجات عد
ومع الصفخة الشفصية، كان عمي الػاليات الستحجة م، 1971امخيكية لشيجيخيا عام 

مميػن بخميل يػميا، وتعتبخ  7م إلي 2525االمخيكية االنتباه، فيي تحتاج عام 
                                                           

 .112السخجع الدابق ص  (2)
)2( Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy Congressional 

Research Service P.11 https://crsreports.congress.gov  

https://crsreports.congress.gov/
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االحتياشي الشفصي في نيجيخيا ىػ دافعا قػيا نحػ اعادة تقييع االولػيات االستخاتيجية 
يات الستحجة االمخيكية تدتصيع االعتساد عمي السرادر في السشصقة، فمع تعج الػال

التقميجية بذكل دائع كالدعػدية، وفشدويال فكان البج مغ وجػد مرادر ججيجة مثل 
 .)1(نيجيخيا

مميػن دوالر ألنذاء كمية البػليذ  3وعمية فتع اعصاء قخض دون فائجة بكيسة  
ضابصا مغ قػاتيا السدمحة إلي الػاليات الستحجة  155في جػس، وارسمت نيجيخيا 

م، وتع تػريج شاحشات أححية ومالبذ لمجير 1975االمخيكية لمتجريب مع بجاية عام 
اية مرالح الػاليات الستحجة االمخيكية، الشيجيخي، لع يكغ التجريب العدكخي إال لحس

وركدت عمي بخامج التجريب الخاصة بعسميات حفع الدالم، بعجما تشامي دور نيجيخيا 
في عسميات حفع الدالم في الكػنغػ، وليبيا، وتذاد، ليبيخيا وسيخاليػن، حيث أنيا تعتبخ 

االىتسام بالسداعجات  وجػد قػات نيجيخية بسثابة التػاجج االمخيكي في السشصقة، فمع يكغ
العدكخية مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية إال الىتساميا بآبار الشفط وحساية امجادات 
الشفط، ولزسان تػاججىا ىي فقط بجاخل نيجيخيا خاصة بعج ما شخدت نيجيخيا الخبخاء 

م فكان عمييا حساية مرالحيا بػضع بخامج 1992 – 1982الدػفييت في الفتخة مغ 
 .)2(اعجات األمشية االمخيكية لشيجيخياالسد

وأصبحت نيجيخيا لجييا سصػة عدكخية في مشصقة غخب افخيكيا، بل شسمت  
م، وفي عيج الخئيذ بػش 1995بذكل أوسع افخيكيا جشػب الرحخاء في اواخخ عام 

م زادت مدتػيات السداعجات االمخيكية إلي نيجيخيا معتبخة ذلظ أمغ قػمي 2551عام 
ستسثمة في الشفط، ومغ بعجة اوباما حافع عمييا ولع يكتفي بحلظ فقط بل وضع ألمخيكا ال

ضج واحجة مغ أخصخ الجساعات االرىابية  ACOTAبخنامج الذخاكة لسكافحة االرىاب 
في افخيكيا ) بػكػ حخام ( حتي ال تدتصيع تمظ الجساعات مغ تيجيج مرادر الشفط 

                                                           

)1( Claire Woodside: “West Africa: America’s Foreign Policy Post 11/9 and 

The Resource Curse, Ahead on Collision, P. 99. 
(2) Ibid, P.7  
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إعصاء مداعجات أمشية امخيكية، ولكغ مع لحلظ كان عمي الػاليات الستحجة االمخيكية 
ارتفاع السداعجات الخاصة لشيجيخيا كان ليا انعكاس سمبي عمي السيدانية االمخيكية عام 

 .)1(م، لكشيا ضمت تسشح السداعجات لشيجيخيا لخجمة مرالحيا2556

فيي تدعي لسشع ضيػر أي قػة مشافدة ليا عمي الرعيج الجولي، سػاء الريغ  
الخوس، حتي تشفخد بخيخات االقميع، فسعطع األىجاف والجوافع الدياسية تجاه  أو فخندا أو

نيجيخيا ىػ االستفادة مغ نيجيخيا كأكبخ دولة في اقميع الغخب والداحل األفخيقي، بل 
وفخصة الييسشة عمي العالع بأسخة مغ خالل )الصاقة( فشيجيخيا تستمظ أىع مرادر 

دياسي والعدكخي واالقترادي في العالع، ورغع كل الييسشة فيػ سخ مغ اسخار الشفػذ ال
االحتياشيات التي اتخحتيا الػاليات الستحجة االمخيكية إال انو تست عالقة ثشائية بيغ 
الجولتيغ "نيجيخيا والريغ" اثشاء العدلة الجولية واالدانات الغخبية لمجيكتاتػريات العدكخية 

غ ىي مرجرا ميسا لمشفط م(، وأصبحت نيجيخيا مشح ذلظ الحي1998 -1975)
لالقتراد الريشي مسا أدي إلي نسػا سخيعا وعمي اثخه قجمت الريغ دعسا ومداعجات 

 .(2)م2554اقترادية وعدكخية وسياسية واسعة الشصاق في عام 

لقج تصػرت العالقات الريشية بعجما دعستغ نيجيخيا الريغ في استعادة مقعجىا  
الذخعي في األمع الستحجة في سبعيشات القخن الساضي، ومشح ذلظ الحيغ، وعمي صعيج 
القزايا الخئيدية واالقميسية والعالسية، ضل البمجان يتذاوران ويجعسان بعزيسا البعس 

نيا لغ تجخل الداحة الجولية إال بسداعجة الجول برػرة مذتخكة حيث ادركت الريغ أ
الشامية وبالفعل حرمت الريغ عمي مقعج دائع في مجمذ األمغ بجال مغ دولة ثانػية، 

 وبجات الريغ بالفعل تطيخ عمي الداحة الجولية بقػة، لحلظ كان عمييا التقارب مغ
                                                           

(1) Daniel Volman, op.cit, P.577 

   http://www.politics_dz.com . 151رعاش صػرية، مخجع سبق ذكخه ص( 3)
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خض الريغ عدل يع في السجتسع الجولي بل أيزا كان غنيجيخيا لتكػن ىي القائجة ل
 .(1)تايػان وكحلظ لمحيمػلة دون وصػل اليشج لسقعج دائع في مجمذ األمغ

 تسثمت في التالي: يةىجاف الريشمجسػعة أخخي مغ االو 

 االخالص والرجاقة والسداواة. -

 السشافع السذتخكة التبادلية، واالزدىار السذتخك. -

 الجعع الستبادل والتشديق الػثيق والتعاون مع البمجيغ. -

 التعمع مغ بعزيع البعس، والحخص  عمي التشسية السذتخكة. -

 .(2)مبجأ الريغ الػاحجة -

الدبب األىع في تصػر العالقات الريشية أيزا ىي حاجة الريغ كان و  
الستدايجة "لمصاقة" والحي يتدامغ مع عجم كفاية االنتاج السحمي الريشي مغ الصاقة، 
ولحلظ كان عمي الريغ البحث عغ مرادر لمصاقة مدتقخة، وتبادل الجانبان الديارات 

عمي مجار عجة لدياسية الستبادلة رفيعة السدتػي، بسا يديع في مػاصمة تعديد الثقة ا
م، وخال زيارة وزيخ الخارجية الريشي 2517وفي يشايخ عام م، 2515م، 2514اعػام 

وانغ إلي نيجيخيا، أكجت الحكػمة الشيجيخية مججدا التداميا بدياسة الريغ الػاحجة، قائمة 
فعل بمغت أن نيجيخيا ستبقي متسدكة بالرجاقة والتعاون الصػيل األمج مع الريغ وبال

 العالقات الثشائية بيغ الريغ ونيجيخيا إلي أعمي مدتػي خاصة في الدشػات األخيخة،
                                                           

 .154رعاش صػرية، مخجع سبق ذكخه، ص  (1)
 .الدفيخ أحسج حجاج، "البعج الدياسي في العالقات الريشية األفخيكية" (2)
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بفزل التعاون في العجيج مغ السجاالت مشح أن أقام البمجان عالقتيسا الجبمػماسية قبل 
  .(1)أكثخ مغ اربع عقػد

أن  ويخجع سبب اىتسام نيجيخيا إلي وجػد أوجو تذابو بيغ البمجيغ، مغ بيشيا 
الريغ اكبخ دولة سكانية في العالع، ويعتبخ اقترادىا ثاني أكبخ اقتراد عالسي، وفيسا 
يتعمق بشيجيخيا فإنيا تعتبخ اكثخ دولة سكانية في افخيكيا، واكبخ اقتراد في القارة 
االفخيكية واشار الدفيخ الريشي أن لشيجيخيا فخصة أفزل مغ الريغ حيث أنيا لجييا 

لقج أصبح الشفط السحخك االساسي لمجبمػماسية الريشية والزامغ  السػارد الصبيعية،
، وكان الخئيدي لمحفاظ عمي االقتراد الريشي وعمي نسػه كأسخع اقتراد في العالع

 .)2(لحلظ أثخ فعال في تغييخ عجد مغ االتفاقيات بيغ نيجيخيا والػاليات الستحجة

 نيجيخيانؽعية المداعجات الخارجية المقجمة إلي ثانيا: 

مغ الػاليات الستحجة االمخيكية عمي مداعجات   لقج حرمت نيجيخيا وحجىا 
فسشح حرػل  2514-2512مميػن دوالر امخيكي عغ عام  625اكثخ مغ خارجية

، تع دعع نيجيخيا بانػاع مختمفة مغ السداعجات  1965نيجيخي ا عمي االستقالل في عام 
ية والسالية مغ خالل بخامج ثشائية ومتعجدة نت تقجم مداعجاتيا االقتراداالخارجيو فك

م. دوالر امخيكي اي بشدبة  3976األشخاف حيث وصمت السداعجات االقترادية 
اليات الستحجة مداعجات عدكخية لحسايو مرالحيا ىشاك ػ ، كسا مشحت ال:17.7

وكان مغ ضسغ السداعجات العدكخية بخنامج التجريب والتثكيف العدكخي خالل الفتخة 
 .(3):3. م. دوالر امخيكي اي بشدبة 294والتي بمغت  2555-2551مغ 

                                                           

(1) Olawale O O,Tolulope, Foreign Aid Intervention and National 

Development in Nigeria: A Study of Akure South Local Government Area of 

Ondo State 
)2( Olawale O O,Tolulope, op, cit. 

أيسغ عبج المصيف الغشام "الدياسة الخارجية لمػاليات الستحجة االمخيكية تجاة نيجيخيا مشح عام  (3)
 .157-155" رسالة دكتػراة الفمدفة في الجراسات االفخيكية ص 1995
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فمع تكغ السداعجات التي قجمتيا الػاليات الستحجة اال في صػرة عيشية وفشية ،  
في حيغ  مػجو لمرحة والتعميع واالقتراد بيشسا نجج السسمكة الستحجة معطع مداعجاتيا

في  االمخيكية لمػاليات الستحجةنخي ان دولة مثل الريغ والتي اصبحت اكيخ مشافذ 
افخيكيا برفو عامة ونيجيخيا برفة خاصة كانت معطع السداعجات التي قجمتيا 

العخبية ولجشو  كالسؤسداتبيشسا باقي السانحيغ  فشية وفي صػرة قخوض  مداعجات
 .(1)قخوض السداعجات اإلنسائية واالتحاد االوروبي مداعجاتيع في صػرة

ال  غعجات ماليو مباشخة ، ولكفي الشياية ندتصيع القػل ان اي مانح اليقجم مدا 
تسشح في صػرة  ندتصيع الجدم بانيا فقط عيشية، بل ىشاك ايزا ىشاك مداعجات مالية

واال ماكان ىشاك فداد بدبب دخػل السداعجات بصخق يدتصيع مغ  مداعجات ثشائية
 لالماكغالستيالء عمييا وعجم تػجيييا خالليا السدؤول مغ الشخبة الحاكسة في ا
ولع تتحدغ البشية التحتية في دولو مثل  الرحيحة وإال لساذا لع يحجث نسػ اقترادي

 . نيجيخيا
 المطلب الثالث

 المانحين واآلثار والنتائج للمساعدات الخارجية إلي نيجيريا

 :المانحيؼ :أوالا 

لجشة أن أكثخ السانحيغ لجولة نيجيخيا ىي  (1)لقج لػحع مغ الججول رقع  
م عمي 1996-م1992( حيث حرمت نيجيخيا مغ عام DACالسداعجة اإلنسائية )

م كانت 2551-م1997عامي  مميػن دوالر أمخيكي في حيغ مابيغ 123.3
 55545.3م لتربح 2517م حتي 2552السداعجات سمبية ثع زادت بجءا  مغ عام 

 8174.1( والتي بمغت IDAوكالة التشسية الجولية )مميػن دوالر امخيكي، تمييا قخوض 
مميػن دوالر امخيكي، في حيغ حرمت نيجيخيا عمي قخوض مغ الريغ في الفتخة 

                                                           

حسجي بذيخ دمحم عمي "االبعاد الدياسية لمسداعجات الجولية دراسة حالة لمسداعجات االمخيكية  (1)
 .115ص ، ة ماجدتيخ مغ الجراسات االفخيكيةم" رسال1995م ألفخيكيا مشح عا
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مميػن دوالر امخيكي، ليربح اجالي ما  4931.42مبمغ  م عمي2517-م2555مابيغ 
( مميػن دوالر 59958.12م ىػ )2517-م1992حرمت عمية نيجيخيا في الفتخة مغ 

  أمخيكي.
-م3994المساعدات والقروض الممنوحة لنيجيريا في الفترة من   (5جدول رقم )

 م بالمليون دوالر امريكي4232
 الجهة المانحة

 الفتخة
-0665 االجمالي

0669 
0697-
2001 

2002-
2006 

2007-
2011 

2012-
2016 2017 

 1.0 0 0 0 0 0 0.4 صافي المداعجات الخارجية العخبية

.123.3 -278.7 12092.7 9283.7 23585.6 55540 ( DACاإلنمائية )لجنة المداعجة 
3 

50360.
9 

 1487.5 304.2 809 374.3 0 0 0 مؤسدات االتحاد االوروبي 

قخوض البنغ الجولي إلعادة البناء 
 625.1 -837.4 -1029.6 -568.4 -3 -3185 -6491.5- ( TBROوالتنمية )

 565.2 116.6 229.0 5211.2 1156.0 211 1020.0 ( IDAقخوض وكالة التنمية الجولية )
 4.7 0 0 0 0 0 -4.7- (IMFقخوض صنجوق النقج الجولي )

 0021 051.9 020 105.9 065 090.0 029.2 مداعجات االمػ المتحجة

-م5111قخوض الريؼ مؼ 
             م5102

4931.4
2 

 28191.7 12135.7 12031.2 612.1- 56.9- االجمالي
53516.

1 
59908.

12 

مؼ رسالة المداعجات األجنبية وظاهخة الفداد في شخق افخيقيا منح  الججول مؼ اعجاد الباحثة
 الثمانينات

 ثانيا: آثار ونتائج المداعجات الخارجية لنيجيخيا

رغع التجفقات في امػال السداعجات عمي نيجيخيا إال أنو ال يدال الفقخ يمػح في  
األفق، وال يدال التخمف قائسا، وال يػجج دليل قػي عمي أن السداعجات أثخت بذكل 
واضح عمي الشسػ، مسا أدي إلي ججل مدتسخ حػل العالقة بيغ السداعجات والتشسية، 

ست في التشسية في نيجيخيا أم ال، وعمي الخغع مغ وىل بالفعل السداعجات الخارجية ساى
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غ جسيع انػاع السداعجات الخارجية والتي أن نيجيخيا استسخت في محاولة االستفادة م
 :)1(بائت بالفذل وتختبت عمييا عجة آثار

 :اآلثار االقترادية -0

تعتبخ السداعجات الخارجية سالح ذو حجيغ فيي وسيمة لمخخوج مغ الفقخ،  
فإذا نطخنا إلي اداء الشسػ االقترادي الكئيب في وىي في نفذ الػقت ميسة خادعة، 

العقػد الساضية عمي الخغع مغ وفخة مػاردىا، فسغ السؤكج أنيا تؤدي إلي "نسػ يفتغ" 
يا" ىػ حقا حالة مغ السفارقة االفخيكية ولكغ عمي العكذ نالحع أن "سيشاريػ نيجيخ 

الستسثمة في "الثخوة السفخشة، والفقخ السفخط" فعمي الخغع مغ السداعجات الخارجية مغ 
قبل العجيج مغ الجول الستقجمة مثل الػاليات الستحجة االمخيكية والسسمكة الستحجة والريغ 

سػس مغ الخفالية االجتساعية واليابان السانيا وغيخىع مغ الجول لكشو لع يأتي تأثيخ مم
 .)2(واالقترادية لمذعب

فيػ يؤثخ عمي جػانب التشسية البذخية وخاصة أن أي نسػ قابل لمكياس،  
كالتعميع والرحة مغ السسكغ قياسيع عغ شخيق معجل االلتحاق بالسجارس خاصة فتخة 

الخضع التعميع األساسي، كسا أن الرحة أيزا قابمة لمكياس فحريمة الػفيات خاصة 
تػحي بسجي تحدغ الخجمة الرحية أم ال، باالضافة إلي ذلظ ندبة االستثسار ضئيمة، 

 .)3(فمع يكغ ىشاك ما يذجع عمي االستثسار حيث أن البشية التحتية سيئة لمغاية

فال يػجج دليل قػي عمي أن السداعجات أثخت بذكل واضح عمي الشسػ، مسا  
أدي إلي ججل مدتسخ حػل العالقة بيغ السداعجات والتشسية، وىل بالفعل السداعجات 

                                                           

(1) Olawale O O,Tolulope, op, cit 

)2( Impact Of Foreign Aid On The Economic Development Of Nigeria: 

1986-2016. 

)3( Corruption and Foreign Aid Nexus in the African Continent: An 

Empirical Analysis for Nigeria DAUD A. MUSTAFA, PhD ABDUL-

HAKEEM A. KILISHI, PhD SA’AD B. AKANBI, PhD Department of 

Economics, University of Ilorin, P.M.B. 1515, Ilorin-Nigeria  
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الخارجية ساىست في التشسية في نيجيخيا أم ال؟ عمي الخغع مغ أن نيجيخيا استسخت في 
سية االجتساعية واالقترادية شإال أن التات، محاولة االستفادة مغ جسيع أنػاع السداعج

ضمت قائسة، رغع اجسالي التجفقات الرافية لمسعػنة مغ جسيع الجيات السانحة، والتي 
تختفع عبخ الدشػات السختمفة وزادت بذكل ممحػظ في اعقاب عػدة نيجيخيا إلي الحكع 

واتخحت لألسف  السجني ورغع ذلظ كمو إال أن مؤشخات التشسية في نيجيخيا لع تتحدغ
 دالعقػد مغ السعػنة السدتسخة، فال ت االتجاه الشدولي عمي الخغع مغ مخور اربعة

، وكان ما 2555دوالر امخيكيا ( في عام  265نيجيخيا بمجا فقيخا  يبمغ دخل الفخد فيو )
مسا يعشي  أقل مغ دوالر واحج في اليػمبػن يعيذ % مغ الدكان ال يدالػن 75يقخب مغ 
 .)1(يػن يعيذػن فقخا  مجقعا  أن الشيجيخ 

خ سمبي وضار عمي عالوة عمي ذلظ، ما زالت السداعجات الخارجية ليا تأثي 
، بل ليا تأثيخ أيزا عمي القصاعات االقترادية السختمفة في نيجيخياالشسػ االقترادي، 

وعمي الخغع مغ أن البعس يذيخ ألي أن الدبب في ىحا التأثيخ الزار والدمبي، أنو لع 
اتباع الذخوط الدياسية واالقترادية الجيجة، وأن السداعجات لع تأتي لتحديغ  يتع

الخفالية لمذعب في نيجيخيا، وانسا ىي مػجيو لتػفيخ بشية تحتية اجتساعية واقترادية، 
ولكغ بالفعل لع تحقق السداعجات ال الخفالية لمذعب الشيجيخي، وال التشسية وتحديغ 

عمي واضعي الدياسات و سيا يقام ويعدز الشسػ االقترادي، االبشية التحتية التي عمي اس
في البمج الستمقي معخفة ما الحي يجعل السداعجات الخارجية تعسل لرالح بمجىع، وأي 

لساذا القصاعات األخخي ، و )2(قصاع مغ القصاعات استفادت مغ السداعجات دون غيخىا
 لع تدتفيج.

كسا يجب عمي نيجيخيا تشػيع اقترادىا بحيث يكػن ليا مرادر دخل متعجدة،  
ال يسكغ ألي دولة أن تكػن مكتفية ذاتيا ولكغ الصخيقة التي تقجم بيا السداعجات إلي 

                                                           

(1) Olawale O O,Tolulope, op, cit 

)2 ( Husseini, ABDUL, Adamu, Abdul & Ogwuche, Peter 2018/05/08 

“EFFECT OF FOREIGN AID ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN 

NIGERIA” P.13 
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نيجيخيا مخوعة وليدت ضخورية، نيجيخيا تقػم باستيخاد السػاد الغحائية بذكل يػمي، فإن 
يا وتحقيق التشسية، بالتالي ىي دولة غيخ متصػرة لع تتسكغ أي دولة مغ اشعام نفد

ولكغ في حالة نيجيخيا ال يسكغ اعتبارىا دولة متخمفة بدبب ثخواتيا اليائمة مغ السػارد 
الصبيعية والبذخية، البج مغ االعتساد عمي الحات بعس الذئ ومحاولة مشيا خصػة 

 خصػة االستغشاء عغ السداعجات.

 عمي الفداد آثار المداعجات الخارجية -5

إن العػامل السدئػلة عغ االخفاق الػاضح لمسعػنة ىي ثشائية االبعاد، فيي  
 فسغ جانب البمجان الستمكية كشيجيخيا أىع ىحه التحجياتتذسل الجيات الستمكية والسانحة، 

ىي آفة "الفداد" التي اتزح أنيا وباء ابتميت بو كل القصاعات، فإن سخقة السداعجات 
واختالسيا في السجتسع الشيجيخي، والتي لع تبج الحكػمة اىتساما بسقاضاة مغ يدخقػن 
 السداعجات فيل بدبب تدامحيا مع الفداد بذكل عام أم ألنيا ىي بالفعل مذتخكة فيو.

 6م عمي مبمغ 2557 –م 1999الفتخة مغ عام فمقج حرمت نيجيخيا في  
%( كسداعجات إنسائية مغ مختمف السانحيغ ولكغ 69.6مميارات دوالر أي ما يعادل )

لألسف، لع يدتفج الشيجيخيػن إال الفقخ والحخمان وإنعجام األمغ مغ ىحه البادرة، وعمية 
صة نيجيخيا، فيػ رمد فإن انتذار الفداد السدتذخي في معطع أنحاء القارة االفخيكية وخا

رائج ومرجرا رئيدا لمقمق، فإىجار السداعجات الخارجية ويجعميا تتسدظ بيا وتعتسج 
أكثخ عمييا، ويخجع ذلظ إلي حكيقة أن السػارد السخررة لتػفيخ الزخوريات االساسية 
والسخافق لمحياة تع تبجيجىا وإختالسيا بدبب السسارسات الفاسجة مغ جانب السػضفيغ 

( صخيحا في ىحا الرجد عشجما ذكخ في Werlinييغ والسدئػليغ. لقج كان )العسػم
قزية الفداد في نيجيخيا " إن الفداد السدتذخي في البمج ىػ الدبب الخئيدي لفقخ البمج" 
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فكمسا كان البمج أكثخ فقخا، كمسا زاد احتسال أن يكػن الفداد مدتػششا في بمج مثل 
 .)1(نيجيخيا

وىشا يبجر إلي اذىانشا فزيحة السداعجات الشيجيخية واألعذاب الزارة مغ   
كبار السدؤوليغ ففي ىحه القزية يحكخ عشجما واجة مالييغ الشاس في شسال شخق 

الجػع واليجسات التي ششتيا جساعة بػكػ حخام االسامية الستذجدة في مارس   نيجيخيا
مميػن دوالر لتقصيع الحذائر  1.4م ترخفت الحكػمة: قخرت أن تشفق 2516عام 

حػل قخية وشاكل مغ أجل أن تػقف الفيزانات، وبعج ستة أشيخ، نست العجيج مغ 
مميػن دوالر  1.54مميػن نايخا في نفذ الػقت تع نقل  317االعذاب الزارة وتع نقل 

مغ الذخكة السدتأجخة لتجميخىا إلي الذخكة التي أسديا السدؤول الحكػمي السدؤول عغ 
يع السداعجات، وفقا لتقخيخ مجمذ مجمذ الذيػخ، وخمز التقخيخ، الحي كتبتو لجشة تػز 

مغ السذخعيغ في مجمذ الشػاب في نيجيخيا، إلي أن الذخكات التي تمقت عقػد 
السذاريع بسا في ذلظ إزالة األعذاب الزارة مغ ىيئة حكػمية يذخف عمييا 

 .)2(السدؤول
فداد الشاتجة عغ السداعجات الخارجية، ليدت ىحه ىي الػاقعة الػحيجة مغ ال 

بل ىشاك العجيج والعجيج مغ أمثمة الفداد، فيشاك عالقة سببية قريخة أو شػيمة األجل 
بيغ السداعجات والفداد في نيجيخيا فالسداعجات ىي الدبب السؤدي إلي الفداد في 

دياسي، فيشاك نيجيخيا وقج يكػن السؤدي أيزا إلي عجم الشسػ واالستثسار واالستقخار ال
معصيات تذيخ إلي أن الفداد يؤثخ عمي كافة الستغيخات داخل نيجيخيا مغ إعاقة أي 
استثسارات، لعجم وجػد نسػ اقترادي، وعجم وجػد استقخار سياسي وبسا أن السداعجات 
ىي الدبب السؤدي لمفداد حيث كمسا زادت السداعجات الخارجية أدت إلي زيادة الفداد 

العتساد عمي تمظ السداعجات إذن السداعجات ىي الدبب األول واألخيخ وإىجار السال وا
                                                           

)1( Corruption and Foreign Nexus In The African Continent: An Empirical 

Analysis For Nigeria 
)2( http://www.reuters.com/article/us-nigeria-corruption-aid  

http://www.reuters.com/article/us-nigeria-corruption-aid
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في عجم االستقخار الدياسي، وعجم الشسػ االقترادي، بل أيرا عجم وجػد استثسارات 
 فعمية عمي أرض الػاقع.

التي كانت فييا السداعجات  األولياوباسانجػ فسثال لػ نطخنا إلي فتخة الخئيذ  
مشقصعة استصاع اوباسانجػ محاربة الفداد لكغ عشجما رأت الجول الخارجية قميمة أو شبة 

السانحة االصالحات التي قام بيا واستصاع محاربة الفداد، ولكغ بعج فتخة ليدت بقميمة 
عشجما رأت الجول السانحة االصالحات بجأت بزخ السداعجات عمي أساس ان يقػم 

 زاد مؤشخ الفداد مخة أخخي،بإصالحات، وبالفعل عشجما زادت السداعجات الخارجية 
 ولكغ الدؤال ىشا ىل بالفعل كان الغخض الخفي إغخاق البالد في الفداد مخة أخخي.

فالجول تعصي فقط السداعجات الخارجية لمسحافطة عمي مرالحيا داخل الجول  
بغس الشطخ ىل ىحه الجولة تدتفيج ام ال مغ ىحه السداعجات، ىل يػجج بيا فدادا  أم 

الذخوط التي يتع وضعيا كانت مجخد حبخ عمي ورق، مغ "نذخ الجيسػقخاشية ال حتي 
والسحافطة عمي حقػق االندان" ولكغ إذا نطخنا نجج أن معطع الحكام ىع فاسجون، وال 

  .)1(يػجج ما يدسي ديسػقخاشية، ورغع ذلظ تتجفق السداعجات الخارجية ويدداد الفداد
المبالغ المصروفة لقطاعات مختلفة في أنواع المساعدات الخارجية و (6جدول )

 )4(بماليين الدوالرات األمريكية() (4229نيجيريا )ثابت 

Type 2006 % of 

Total 

2007 % of 

Total 

2008 % of 

Total 

2009 % of 

Total 

DAC 

(Development Aid 

Committee) 

12955.9 95 1431.6 71 753.7 54 671.8 41 

Non DAC - - - - - - 0.10 0.0 

Multilateral 700 5 588.4 29 647.3 46 965.8 59 

Total 13655.9 100 2020.9 100 1401.0 100 1637.7 100 

                                                           

(1) Margaret Willkie, “The Effects Of Foreign Aid On Perceptions Of 

Corruption In Sub-Saharan Africa”  

(2) Sectoral Analysis of Impact of Foreign Aid in Nigeria: 

A Dynamic Specification ALABI, REUBEN ADEOLU 

Department of Agricultural Economics, Ambrose Alli 

University, Ekpoma, Nigeria P.20 

https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4744&context=etd
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4744&context=etd
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Administration         

Education 76.2 0.6 69.5 3.4 98.7 7.0 140.7 8.6 

Health 196.5 1.4 237.8 11.8 249.1 17.8 528.0 32.2 

Agriculture 49.4 0.3 26.2 1.3 27.3 2.0 39.9 2.4 

Transport 40.4 3.6 43.8 2.2 42.3 3.0 59.3 3.6 

Energy 48.5 0.3 61.0 3.0 66.0 4.7 72.7 4.4 

Industry, Mining 

& Construction 

8.9 0.0 16.7 0.8 25.3 1.8 25.6 1.6 

Source: Computed from OECD Statistic (2012) 

( أن ىشاك قصاعات بعيشيا يتع تػجية معطع السداعجات 4يتزح مغ ججول ) 
إلييا، فشجج أن قصاع الرحة والتعميع حطي بسعطع السداعجات يمييا الدراعة والصاقة 
والشقل، وعمي الخغع مغ ذلظ لع يتحدغ قصاع الرحة أو التعميع، أما بالشدبة لقصاعات 

خجمة مرالح السانح، أما بالشدبة لقصاع الدراعة والصاقة والشقل فيي فقط كانت ل
الرشاعة والتعجيغ والبشاء فحطي بشدبة ضئيمة ججا مغ السداعجات رغع انو االكثخ 

 تأثيخا في اقتراد البالد.
 

 )1(معايير قياس خط الفقر في دول نيجيريا (7جدول رقم )

 خط الفقخ
 الندبي 

واحج دوالر في 
 اليؽم

 الجولة الدنة الحاجات االساسيةتكمفة  كمية الطاقة الغحائية

  
 

 ايريجين 04-2003

 
                                                           

)1( : Commission of the Economic Community of West African States 

(ECOWAS) and the United Nations Statistics Division, Department of 

Economic and Social Affairs, ECOWAS Poverty Profile (Abuja: ECOWAS, 

June 2008), p.7. 


