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 الواقـع .. ؤلافقيلي اللقر  لذدو  الاقتصادي التكامل

 2/2 دآلافاق

نبدة عن املؤسسة 

الصومال اجلديد مؤسسة أهلية 
غري رحبية تعمل يف جمال اإلعالم 

والبحوث والدراسات والتنمية 
البشرية، وأتسست املؤسسة على 

يد مثقفني وكوادر مهنيني 
صوماليني يف العاشر من شهر 

، ويقع مقرها 2015مايو عام 
الرئيسي يف العاصمة الصومالية 

. مقديشو

Website: www.alsomalaljadid.com / www.alsomal.so / www.alsomal.net Email:alsomalaljadid@gmail.com 

علدب باالفكاتبب/بباالكاتب االكاحبب:إعداد

االتقرقبااأللبععبب
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 سمـات اقتصـاديات دول القـرن اإلفـريـقي :

كما سبق أن أشـرنا في الجـزء األول، فإن تجانـس اقتصـاديات بين الدول التي تصبـو إلى تشكيـل 
. تكتـل اقتصـادي يعتبـر من أىـم الشـروط التي يتوقف عمييا نجاح التكامـل االقتصـادي

وفيما يمي نستعـرض أىـم مالمـح وسمـات اقتصـاديات دول القـرن اإلفـريقي، لمعـرفة حجـم 
. تجانسيـا ومدى قابميتيا لمتكامـل

( م2016 ـ 2013)مقارنـة المؤشـرات االقتصـادية ـ وفق آخـر بيانات متوفـرة    
 

إريتـريا الصـومال السـودان جيبـوتي إثيـوبيا مؤشرات 
 مميار 77الناتج المحمي اإلجمالي 

دوالر 
 مميار 95,58 مميار دوالر 2

دوالر 
 مميار 6.22

دوالر 
 مميار 3,86

دوالر 
%. 0.3%. 2.7 %. 4.9%. 6.7%. 9.6معـدل النمـو 

نصيب الفرد من الناتج 
المحمي 

 دوالر 514 دوالر 600 دوالر 1923 دوالر 1580 دوالر 900

الناتج المحمي حسب 
القطاعات 

     

اإلنتاج / الزراعـة 
الحيواني 

43.5 %10.9 .%27.9 .%77.3 .%17 .%

%. 29--- %. 23.0%. 22.7%. 13.4الصناعـة 
%. 54--- %. 49.0%. 66.4%. 43.1الخدمات 

 0.39---  0.52 0.447 0.44مؤشر التنميـة البشـرية 
%. 12.5-  % 33,663%. 4,5%. 9.4مؤشر التضخـم 
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%. 14.5 %. 19,5%. 54%. 16.8معدل البطالة  
 23740 مميون 659قيمـة إجمالي الصادرات 

مميون 
365078 
مميون 

 مميون 533
دوالر 

 مميون 72
دوالر 

 192000 مميون 4224قيمة إجمالي الواردات 
مميون 

594630 
مميون 

 مميون 2007
دوالر 

 مميون 905
دوالر 

العممة الوطنية مقابل 
الدوالر 

23.23 177.5   15.28 

التغيير السنوي في 
مؤشر الصرف 

7.9 0.0 15.37  +-- 

 مميـون 40القـوة العاممـة 
نسمة 

    

إجمالي الدين العام 
الخارجي 

 مميون 32.1
دوالر 

53.7 %
 مميون 

43.800.0 
 مميون 

 مميون 23.9 
دوالر 

نسبة الدين من الناتج 
االجمالي 

32.1 .%48.4 .%70.7 .% 23.9 .%

 نقاط 18 نقاط 10 نقاط 14 نقاط 30 نقاط 34مؤشر الفسـاد 
 189 176 170 123 108الرتبـة 

 1624.20اإلنفاق العسكـري 
مميون  

 مميون 2465--- 
دوالر 

 --- ---
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 واقـع وآفاق التكامـل االقتصـادي لدول القـرن اإلفريقي :

لقـد أصبحت ظاىـرة التكتـالت االقتصاديـة اإلقميميـة من أىـم السمات التي تميـز النظـام 
االقتصـادي الدولي في الوقـت الراىـن، وىـذا األمـر لـم يعـد حكـرًا عمى قارة أو إقميم بعينـو، بل إنـو 

.  انتشـر في جميـع مناطق العالم المختمفـة
وفي ىـذا السياق تأتي مسـاعي دول المنطقـة الراميـة إلى إنشـاء مجمـوعة اقتصـادية تضـم دول 

القرن اإلفريـقي، وذلك باعتبارىا خيـارًا استراتيجيـًا لتحقيق التنميـة المستدامـة واالستقـرار السياسـي 
. واالجتماعـي في كافـة دول المنطقـة

أن المشـروع سيصـب في مصمحـة "وىذا ما أشـار إليـو مؤخـرًا رئيـس الوزراء اإلثيـوبي، حيـث أكـد 
األمـن واالستقـرار بالمنطقـة، وسيضـع حدًا لمفقـر والبطالـة في المنطقـة، ويرفـع مستـوى معيشـة 

.  سكانيا
كما أن تداخـل الموارد الطبيعيـة وضـرورة االستخدام المشتـرك ليا، تعـزز رغبـة بعض دول 

. المنطقـة في تحقيق التكـامل االقتصـادي
I. محفـزات التكامل االقتصـادي لدول القـرن اإلفريقي :

ىنا جممـة من العـوامل واالعتبارات المحفـزة لدول القـرن اإلفريقي، لتحقيـق التكامـل االقتصـادي، 
: ومن أبرز تمك العـوامل

: التقارب الجغـرافي .01
تشكـل منطقـة القـرن اإلفريقي بوحـدة جغـرافيـة متجانسـة، وما يفصـل بين دوليا ىو فقـط حدود 

 . ىندسيـة وضعيا االستعمـار األوروبي
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: حجـم الموارد الطبيعيـة .02
كما سبقـت اإلشارة تتمتـع منطقـة القرن اإلفريـقي بموارد طبيعيـة كبيـرة، وتمتمك احتياطيات 

ضخمـة من المعادن التي تستـخدم في الصناعات الثقيمـة والنـووية مثـل الكـوبالت واليورانيـوم، كما 
أنيا تمتمك تـروة مائيـة ىائمـة تكفي لسـد حاجات الدول اإلفريقيـة من المياه، إضافـة لموارد الذىـب 

.  والنفـط والغاز الطبيعي وغيـره
: حجـم الطاقات البشـريـة .03

 ووفقًا لمعظـم المرجعيات اإلحصـائية الدوليـة يتجاوز عدد سكـان منطقـة القـرن اإلفريقي نحـو 
.   مميـون نسمـة، موزعيـن بشكـل غيـر متساوٍو 180

يتـريا والصـومال، بكثافـة سكانيـة ضعيفة،  وفيما تتميـز بعض دول المنطقـة مثـل جيبـوتي وا 
مقارنـة مع إثيـوبيا التي تعاني من انفجـار سكاـني ىائـل؛ حيـث يـراوح عدد سكانيا ما بين من 

وىي تحتـل المركـز الرابع عشـر  (Breathing Earth) مميـون نسمـة بحسب بيانات 93 ـ 85
.  عالميًا وفقًا لعدد السكان

وىذا التباين من شأنو أن يشجـع عمى التكامـل االقتصـادي لدول القـرن اإلفريقي، ولتحقيق 
. المصالح المشتـركة والمتبادلـة في كثير من المجاالت

:  حجـم ونطاق السـوق  .04
بناء عمى المعطيات السابقـة فإن منطقـة القـرن اإلفريـقي تمثـل سـوقًا مستقبميًا كبيـرًا بحجـم سكانيا 

 مميـون مستيمك، كما أن تحقيـق التكـامل االقتصـادي من شـأنو أن يعـزز 160الذي يتجاوز 
.  الموقف التفاوضي والمركـز المالي لدول المنطقـة

: وجـود رأي عام مشجـع لمتكامـل االقتصـادي .05
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ما زالت شعـوب منطقـة القـرن اإلفريـقي متعطـشة لتنميـة اقتصـادية حقيقيـة، وىي تـرحب ألي 
.  خطـوات سياسيـة جادة تصب في ىـذا اإلتجاه، وتقـرب الشعـوب من بعضيا البعـض

ولذلك نـالحظ وجـود رأي عام متزايد ومشجـع لعمميـة التكامـل االقتصادي من قبـل بعـض دول 
. المنطقـة، وخاصـة إثيـوبيا والسـودان وجيبـوتي

II. المعـوقات والتحديات أمام جهـود التكـامل االقتصـادي :
 بالرغـم من التقـدم الكبيـر في مسيـرة التعاون االقتصـادي بين دول القـرن اإلفريقي، والذي تحقق 
خـالل السنـوات الماضيـة، إال أن ىناك العـديد من التحديات والمعـوقات التي تبرز أمام جيـود 

: التكامـل االقتصـادي المنشـود، ولعل من أبرزىـا ما يمي
 تكاد الظـروف السياسيـة لمعظـم دول :عـدم االستقـرار السياسي واألمـني في المنطقـة .01

 . القـرن اإلفريقي أن تكـون متشابيـة إلى درجـة التطابق
 نتيجـة لغياب الثقـة المتبادلة تنظـر بعض الدول بعيـن :الصـراعات بين دول المنطقـة .02

الشك والريبـة لمشـروع التكامل االقتصـادي، ومنيا الحكـومة اإلريتـرية التي تعتبـر المشـروع 
 .  محاولـة إثيـوبيـة جديدة لمييمنـة عمى مقدرات دول المنطقـة والنيـل من استقـالليا وسيادتيا

 تتفشـي في منطقـة القرن اإلفريقي حاالت من الظمـم :التهميـش السياسي واالقتصـادي .03
والحرمان تعاني منيا كثيـر من الشـرائح االجتماعيـة مما يساعـد في تأجيج الصـراعات 

 .والحروب األىميـة في المنطقـة
 تتعـرض المنطقـة لكـوارث طبيعيـة متكررة :الكـوارث الطبيعيـة ومشكـالت تغيـر المناخ .04

نتيجـة لمتغيـرات المناخيـة، وأفضـت تمك الكـوارث إلى حالـة من عدم االستقـرار السياسي 
 .واالجتماعي في المنطقـة
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، ما زالت البنيـة التحتيـة لقطاع النقـل والمواصـالت بحاجـة :مشكـالت النقـل والمواصـالت .05
 .إلى تطـوير عمى مستـوى المنطقـة

: رؤيـة مستقبميـة

وعمى ضـوء ما تقـدم نستطيـع القـول بأن اإلرادة السياسيـة تعتبـر عاماًل ميمـًا، لكنيا ال تكفي 
نشـاء السـوق المشترك وصـواًل إلى درجـة التكامـل  وحـدىا في االرتقاء بالتعاون االقتصـادي وا 

االقتصـادي الحقيقي، بل إن ذلك يستدعي وضـع استراتيجيـة مشتـركة بعيـدة المدى تعـزز 
. التعاون االقتصـادي والسياسي واالجتماعي والبيئي

ولمتغمـب عمى المعوقـات التي تقف أمام جيـود التكامـل ينبغي عمى دول منطقـة القـرن اإلفريقي 
أن تتبنى رؤيـة مستقبميـة جديدة تعمي من أساليب الحـوار والمصالحـة ووضـع خطط عمميـة 

تيـدف إلى تسـوية سمميـة لمصـراعات والنـزاعات الدائـرة في المنطقـة، بجانب إصـالح 
المؤسسـات الوطنيـة وتوجيييا نحـو تحقيق التنميـة المستـدامـة بداًل من توجيييا نحـو دعـم 

. المجيـود العسكـري والصـراعات الداخميـة واإلقميميـة
وال بد أن تدرك دول المنطقـة أن حـل مشاكميـا االقتصاديـة واالجتماعيـة والسياسيـة واألمنيـة لن 
نما عبـر الحـوار والتفاوض واعتماد التكامـل االقتصـادي  تتحقق من خـالل القـوة العسكـرية، وا 

. كخيار استراتيجي لحل كافـة مشاكـميا
................................................ 
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