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تدعم نيجيريا البنزين ويباع بسعر رخيص لذلك يتم تهريبه إلى بنين ليتم بيعه هناك (الفرنسية)

يؤ ّشر تقسي م الدول األفريقية ،ترسيم حدودها من قبل القوى االستعمارية بني عامي  1881و 1914على
مهتمة ابجلغرافيا والتكوين العرقي يف أفريقيا بقدر ما هي مهتمة ابلثروات
حقيقةَ أن اإلمربايلية اجلديدة غري ّ
شل احلركات االجتماعية واالقتصادية اليت مُت َارس دون قيود دائمة وحدودية
واملوارد .وقد ّأدى هذا التقسيم إىل ّ
مصطنعة ،وتفريق اجملتمعات والشعوب ذوات اهلوايت الواحدة إىل جمموعات متعددة وجدت نفسها هبذه احلدود
يف بلدان خمتلفة.
وقد ش ّكلت هذه احلدود الدائمة صدمة ألم ٍم اعتادت العيش مع بين أخواهتا والتعايش مع جرياهنا؛ ففي غرب
صلت اليورواب النيجريية عن اليورواب يف بنني ومناطق أخرى ابملنطقة( ،)1ويف شرق أفريقيا وجد
أفريقيا – مثال  -فم ّ
الصوماليون أنفسهم( )2بني الصومال الفرنسي(جزء من جيبويت) ،والصومال الربيطاين(أرض الصومال)،
والصومال اإليطايل(جزء من مجهورية الصومال الفيدرالية) والصومال اإلثيويب(منطقة الصومال يف إثيوبيا)
والصومال الكيين(مشال كينيا).
فضلت احلفاظ على هذه احلدود يف وضعها الراهن ،وارتضتها
على أن احلكومات األفريقية بعد االستقالل ّ
كواقعها اجلديد ،وابلتايل حتاول بناء اهلوايت الوطنية عليها( ،)3حىت وإن كانت اجملموعات العرقية اليت تقطن
املقسمة ترتبط مع بعضها البعض .ففي عام  2002أثناء حماوالت تسوية النزاع احلدودي بني
جانيب احلدود ّ
نيجرياي والكامريون حول ملكية شبه جزيرة "ابكاسي" الغنية ابلنفط ،مل تذكر كل من نيجرياي أو الكامريون دالئل
ثقافية قدمية أو تفضيالت سكان اجلزيرة وانتمائهم لتربير ملكيتها .فغاية ما قامت به الدولتان أن أشارت كل
واحدة منهما إىل جمموعة من األوراق االستعمارية واألعمال االمربالية األوروبية يف رفع قضيتها أمام حمكمة العدل
الدولية(.)4
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وعلى الرغم من جهود املنظمات اإلقليمية والتكتل األفريقي للتكامل وإللغاء بعض القيود املفروضة عرب هذه
حرجا يف إغالق أبواهبا يف وجه جرياهنا اترة بسبب مكاسب سياسية
احلدود( ،)5إال أن بعض احلكومات ال ترى ً
وخماوف صحية أو للح ّد من تدفّق اجلريان املوصوفني بـ"املهاجرين" أو "األجانب" ،واترة أخرى بسبب تقليل
تدفق املنتجات األجنبية والقضاء على هتريب البضائع اليت هتدد أمن وسالمة هذه البلدان.
ففي شهر أبريل /نيسان  ،2019أغلقت إريرتاي مجيع حدودها مع إثيوبيا( )6رغم اتفاقية السالم اليت أبرمها
البلدان عام  ، 2018وأغلقت كينيا يف يونيو حدودها مع الصومال وألغت األنشطة التجارية العابرة للحدود .ويف
أوغسطس /آب املاضي اتفقت أوغندا ورواندا على فتح حدودمها اليت أمغلقت يف فرباير /شباط  2019وأعلنتا
عودة العالقات بينهما ،بينما تسعى غينيا االستوائية إىل بناء جدار على طول حدودها مع الكامريون ،وهي خطة
رفضتها األخرية(.)7
أما نيجرياي األجنلوفونية احملاطة ابلدول الناطقة ابلفرنسية ،مجهورية بنني يف الغرب ،تشاد والكامريون يف الشرق
(توجد مناطق أجنلوفونية يف الكامريون أيضا) ،والنيجر يف الشمال؛ فقد أ ّكدت يف شهر أوكتوبر /ترشني األول
ومنعت حركة كل البضائع من دول اجلوار ،وذلك
مسمى
ْ
 2019أخبار إغالق حدودها الربية إىل أجل غري ّ
لكبح هتريب البضائع احمل ظورة واملنتجات الغذائية واألسلحة .وقد قوبلت هذه اخلطوة ابنتقادات قاسية من قبل
دول اجلوار ومسؤويل "اجملموعة االقتصادية لغرب أفريقيا"(اإليكواس) ودعاة التكامل األفريقي.
إغالق نيجرياي حلدودها ومربراهتا
أشارت السجالت الرمسية يف نيجرياي إىل خطورة طبيعة األنشطة العابرة حلدود نيجرياي مع جرياهنا واليت دائما ما
تثري أزمات دبلوماسية بني نيجرياي وهذه البلدان منذ االستقالل عام  .1960وكانت املرة األخرية اليت أغلقت
نيجرياي حدودها يف مثانينات القرن املاضي( ،)8واستمر اإلغالق ملدة عامني من أبريل /نيسان  1984إىل فرباير
/شباط  ،1986وذلك أبم ٍر من اجلنرال "حممد خباري"(رئيس الدولة من  1983إىل  1985ورئيس نيجرياي
ٍ
كاستجابة ألزمة اخنفاض أسعار النفط واخنفاض
احلايل من  )2015بعد وقت قصري فقط من وصوله إىل السلطة
الصادرات وارتفاع نسبة هتريب البضائع احملظورة قانونيّا .ومل تمفتح هذه احلدود إال بعد اإلطاحة بـ "خباري" عرب
عسكري قاده اجلنرال "إبراهيم اببنغيدا".
انقالب
ّ
وقد أكدت التقارير امليدانية ما أصبحت عليه احلدود النيجريية اليوم من اخرتاق ومسامهتها يف هتريب احلركات
املسلحة لألسلحة( ،)9إضافة إىل ظهور مفاجئ جلرائم أخرى عابرة للحدود؛ ففي عام  2014كشفت سجالت
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شرعي تؤدي إىل نيجرياي( ،)10وهو رقم يفوق بكثري عدد
دائرة اهلجرة النيجريية أنه يوجد  1.400طريق غري
ٍّ
 84املعتمد لدى مراكز مراقبة احلدود والذي يغطي  4.047كم على طول احلدود الربية النيجريية.
ومل تكن حجة نيجرياي لقرار اإلغالق احلايل ،الذي بدأ يف أوغسطس /آب  2019لدواعي أمنية فقط ،إذ
يهدف الرئيس "خباري" إىل تنويع اقتصاد البالد الذي تراجع يف عامي  2015و 2016بسبب االخنفاض
العاملي يف أسعار النفط اخلام عام  .2014فوضعت إدارته خطة التعايف االقتصادي والتنموي يف عام
 )11(2017هبدف تعميق االستثمارات يف الزراعة ورفع مسامهة القطاع يف النمو االقتصادي من  ٪5يف عام
 2017إىل  ٪8.4حبلول عام  ، 2020ابإلضافة إىل إحياء الزراعة احمللية ،خاصة زراعة األرز ،لتقليل الواردات
الغذائية اليت تبلغ أكثر من  22مليار دوالر سنواي.
لت خطة احلكومة النيجريية أيضا قطاع الصناعة أمه ية ابلغة ،وذلك عرب دعم الشركات احمللية وإعفائها عن
وقد أو ْ
أت احلكومة ضرورة إغالق حدود البالد بعد إحساس مسؤويل دائرة اهلجرة أبن
نسبة معينة من الضرائب .فر ْ
يسهلون عملية هتريب البضائع بطرق غري قانونية إىل نيجرياي ،وأ ّن هذه الدول
مسؤولني يف بنني وتوغو والنيجر ّ
تقوض جهود نيجرياي لتحقيق االكتفاء الذايت الغذائي وسياستها ضد هتريب األرز لتنمية قطاع الزراعة يف
ّ
البالد(.)12

حمظور تصديرها أو استريادها عرب حدودان الربية ،وهذا لضمان سيطرتنا الكاملة
"مجيع السلع يف الوقت احلايل
ٌ
على ما يدخل البالد"؛ هكذا قال :محيد علي املراقب العام ملصلحة اجلمارك النيجريية للصحفيني يف العاصمة
أبوجا يف شهر أكتوبر تشرين األول .)13(2019
فأنشطة التهريب يف احلدود النيجريية-البنينية واحلدود ِ
انتهاك للقوانني واالتفاقيات اإلقليمية
النيج ْريية-النـَّْي َجرية
ٌ
يضر ابملصاحل الوطنية واألمن القومي ،حيث تساهم يف عملية التهرب
والدولية بشأن عبور احلدود على حنو ّ
ٍ
سياسات اقتصادي ًة
الضرييب وإضعاف نسبة اإلقبال على املنتجات احمللية يف نيجرياي( .)14ابإلضافة إىل أن هناك

للدول اجملاورة( )15تمع ّد يف وجهة نظر نيجرياي مبثابة حماوالت للتأثري غري القانوين يف أسعار السلع واملعامالت
احلدودية والعملة النيجريية.
وقد تكون عملية اإلغالق أيضا مبثابة املعاملة ابملثل؛ فالتّجار وقادة األعمال النيجرييون يشتكون من موقف
حكومة بنني جتاههم ،وأ ّن شاحناهتم املتجهة إىل بنني تـمثَـ ّقل ابلضرائب( .)16وقد انتقد رجل األعمال النيجريي
عليكو دانغويت مرارا حظر حكومة بنني تصدير اإلمسنت الذي تنتجه شركته يف نيجرياي القريبة إىل مجهورية بنني
فضلت هذه احلكومة نفسها استرياد اإلمسنت من الصني البعيدة آبالف
بـ 28كيلومرت فقط ،بينما ّ
الكيلومرتات(.)17
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هامة؛ فنيجرياي حتاول إبراز نقاط قوهتا
وعلى املستوى الدويل قد تكون للحدود املغلقة من قبل نيجرياي رمزية ّ
تعرضت هلا يف السنوات األخرية من قبل دول أفريقية
واستعادة مكانتها اإلقليمية وخاصة بعد اإلهاانت اليت ّ
أخرى ،مبا فيها غاان اليت تغلق منذ شهور حمالت النيجرييني املقيمني فيها( ،)18وجنوب أفريقيا اليت طلبت فيها
جمموعات معينة من التجار واملقيمني النيجرييني مغادرة البالد( .)19وقد ذكر االقتصاديون أيضا أن ك ّفة عملة
ستصب يف صاحل نيجرياي( )20نظرا حلجم اقتصادها يف
" "ecoاملوحدة ،اليت أعلنتها اإليكواس مؤخرا،
ّ
اإليكواس حيث حتوي البالد  ٪67من الناتج احمللي اإلمجايل للمنظمة ويق ّدر عدد سكاهنا حبوايل  200مليون
نسمة ،ما يعين أيضا أن نيجرياي ستكون قوة اقتصادية وسياسية بني دول اإليكواس يف حال خروج بريطانيا هنائيا
من االحتاد األورويب.
مواقف اجلريان من إغالق نيجرياي حلدودها
تباينت ردود فعل حكومات الدول اجملاورة لنيجرياي على قرار إغالق احلدود بني السكوت يف بداية إعالن القرار،
وهتدئة مزارعيها بتقدمي التأكيدات على أ ّن نيجرياي ستفتح احلدود قريبا .غري أن مرور شهرين على اإلغالق
وخسارة مواطنيها أصحاب املنتجات الزراعية اليت تتّجه عادة إىل نيجرياي قد وضع هذه احلكومات يف موقف
حرٍج ،وأكسب نيجرياي صفة "العمالق الذي يفعل ما يريد"( )21من قبل هذه الدول.
إ ّن عملية إغالق نيجرياي حلدودها أمام املنتجات البنينية والبضائع املتجهة إليها ليست مسألة سياسية يف نظر
حكومة مجهورية بنني بل هي أوسع من ذلك .وتكمن خطورهتا يف أهنا حدثت يف وقت تعمل اإليكواس على
احتجت بنني أبهنا حظرت تصدير اإلمسنت من نيجرياي بسبب القدرة املفرطة
إطالق عملة موحدة للمنطقة .وقد ّ
ملصانع اإلمسنت البنينية ،وأهنا تبذل قصارى جهدها ملكافحة التهريب خالفا ملزاعم نيجرياي(.)22

اقتصاداي( ،)23األمر الذي جعل
تستغل اعتمادها عليها
بل شكت حكومة بنني أب ّن نيجرياي إبغالق حدودها
ا
ّ

الرئيس البنيين ابتريس اتلون يطمئن املتضررين يف بالده على أن املناقشات جارية مع نيجرياي لضمان إعادة فتح
احلدود ،وأنه سيضع خططا ملساعدة املزارعني الذين تع ّفنت حماصيلهم الختفاء مناطق احلدود من التُّجار
متعهدا إبجياد منافذ أخرى لبيع املنتجات واحملاصيل الزراعية
واملمشرتين النيجرييني الذين يستوردوهنا إىل بالدهمّ ،
البنينية( )24لتقليل االعتماد املفرط على نيجرياي.
ويف مجهورية النيجر ،الدولة غري الساحلية اليت تعتمد على ميناء كوتونو (يف بنني) وميناء لومي (يف توغو) وميناء
مستمر بني البلدين عرب القنوات
بورت هاركورت (يف نيجرياي) كطرق رئيسية للتجارة اخلارجية؛ فإن التواصل
ّ
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الدبلوماسية .وقد أصدرت النيجر يف سبتمرب املاضي قرارا حبظر تصدير أي نوع من أنواع األرز إىل نيجرياي ،وهو
قرار قابلته إدارة الرئيس خباري ابلرتحيب(.)25
أما غاان اليت تتأثر أيضا ابحلدود املغلقة من قبل نيجرياي رغم أهنا ال تشرتك معها يف أية حدود؛ فقد انتقدت قرار
أبدت
نيجرياي ووصفته ابنتهاك لربوتوكوالت ومعاهدات اإليكواس حول حرية حركة البضائع( ،)26لكنها
ْ
استعدادها للنظر يف خماوف النيجرييني حول هتريب البضائع .وإذ مل تفلح كل املباحاث اليت جتريها احلكومة الغانية
الرد ابملثل( ،)27وذلك ألن نيجرياي ال
مع نيجرياي حىت اآلن ،فقد ح ّذر عضو يف برملان غاان زمالءه من ّ
تستهدف غاان إبغالق حدودها ،كما أن األضرار اليت تشكو منها نيجرياي بسبب األنشطة احلدودية جديرة
ابالهتمام.
اآلاثر االقتصادية إلغالق احلدود النيجريية
املتضررة من
كانت نيجرياي نفسها ،اليت أقدمت على إغالق حدودها منذ أزيد من ثالثة أشهر ،أوىل الدول
ّ
القرا ر؛ فاملوقف النيجريي هو أن هتريب البضائع واملنتجات الغذائية يعيق سياسة الرئيس خباري حول االكتفاء
لكن معاانة النسبة الكربى من النيجرييني منذ أن توقف دخول املنتجات الزراعية والغذائية
الذايت الغذائي ،و ّ
ادت بشكل ٍ
وف كمية األرز املطلوبة يف البالد،
ملفت( .)28فإنتاج األرز يف نيجرياي مل يم ِّ
كاألرز والطماطم قد ز ْ
والكمية املنتجة متوفرة فقط يف مناطق حمددة أبسعار عالية وجبودة رديئة مقارنة ابألرز اآلسيوي املستورد إىل البالد
عرب دول اجلوار.
مهريب البضائع واملنتجات الغذائية ،حيث أعلنت دائرة
وإذ تؤثر سياسة احلكومة النيجريية إبغالق احلدود على ّ
اجلمارك النيجريية يف أكتوبر /تشرين األول  2019أهنا استولت على ما قيمته  2.3تريليون انيرا (ما يناهز 6
مليار دوالر ونصف) من املواد املهربة منذ إغالق احلدود( )29وأ ّن اإليصاالت اجلمركية وصلت إىل مستوى
قياسي بلغ مخسة مليارات انيرا يوميًا (حوايل  14مليون دوالر) منذ اإلغالق( ،)30حيث استفاد ميناء الغوس

الصاخب ابرتفاع الواردات عرب القنوات الرمسية ،فإن أصحاب األعمال احلقيقية أيضا والتجار الذين يستوردون
جتاراهتم بشكل قانوينّ يتأثرون ابإلغالق .فتم ّجار املنسوجات بشمال نيجرياي ،على سبيل املثال ،يشكون من
استمر
خسائر وديون يتكبّدوهنا واليت قد تصل إىل  3تريليون انيرا (ما يناهز  8مليار دوالر ونصف) إذا
ّ
اإلغالق(.)31
وابلنسبة جلمهورية بنني ومجهورية النيجر ،فإن عواقب اإلغالق قد تكون وخيمة ،نظرا للتجارة غري الرمسية على
طول احلدود ( )Informal cross border trade = ICBTبني نيجرياي والبلدينن ووجود ارتباط بني
اقتصادات مناطق البلدين احلدودية مع نيجرياي .ففي دولة بنني اليت ميثّل القطاع غري الرمسي حوايل  %70من
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الناتج احمللي اإلمجايل و %90من التوظيف ،توفّر التجارة يف منطقة حدودها مع نيجرياي دخال وفرص عمل
كبرية( .)32كما َس ّد اإلغالق ،عن قصد أو غري قصد ،ثغرًة استغلّها مواطنني من دول اجلوار اليت ال ُتلك

حمطات وقود كافية أو اليت تعاين من غالء إمدادات الوقود ،وهي هتريب إمدادات الوقود النيجريية ،املدعومة من
قبل حكومة نيجرياي ملواطنيها فقط ،ليمعيدوا بيعها يف بلداهنم أبسعار رخيصة(.)33
وعليه ،فإن إغالق احلدود النيجريية يعين:

املهربة؛
أوال :حدوث أزمة البنزين بني مواطين دول اجلوار الذين اعتمدوا على شراء إمدادات الوقود النيجريي ّ
اثنيا :فقدان العاملني يف عملية هتريب هذه اإلمدادات لوظائفهم .ويقدر عددهم بـ  40,000شخص يف دولة
بنني فقط()34؛
اثلثا :ويعين ابلنسبة لنيجرياي اخنفاضا يف استهالك البنزين وإمدادات الوقود ،مما سيؤدي إىل وفورات يف الدعم
سنواي .ويعضد هذا
احلكومي الذي يصل  13.5مليار انيرا ( 37مليون دوالر) شهرّاي و 162.1مليار انيرا ا
األخري ما أعلنته احلكومة النيجريية يف أكتوبر /تشرين األول  2019أن مبيعات البنزين يف البالد تراجعت بنسبة
 %12.7بعد إغالق احلدود(.)35
شح موارد بنني ،مقارنة بنيجرياي ،أجرب البالد على أن تنصب نفسها دولة عبور ،فتجمع
ومن اجلدير ابلذكر أ ّن ّ

إيرادات من سلع مستوردة إليها قانونيّا ليمعاد تصديرها إىل نيجرياي بشكل قانوين ،أو بطرق غري قانونية من خالل
التهريب.
وإذ أشار بيان حكومي( )36يف بداية نوفمرب /تشرين الثاين  2019إىل أن الرئيس حممد خباري قد م ّدد فرتة
إغالق احلدود حىت  31يناير /كانون الثاين  ،2020فإن التوجه البديل للدول اجملاورة أن تبحث عن مم َوِّردين
بديلني ملنتجاهتا الزراعية ل سد الثغرات الناجتة عن اإلغالق ،وذلك لالستغناء عن التجار الصغار واملوردين
النيجرييني الذين سيخسرون بدورهم حصتهم يف السوق احمللي.
تداعيات القرار النيجريي اإلقليمية والقارية
لكن طريقة نيجرياي أيضا يف حلّها
قد تكون لنيجرياي مربراهتا اليت تستحق التباحث حول آليات معاجلتها ،و ّ
إبغالق كل احلدود الربية ال تعكس األخوة والتعاون اإلقليميني بني بلدان املنطقة .ويف حني تستهدف نيجرياي
مهريب البضائع واملنتجات الغذائية احملظورة على أراضيها ،فإهنا أيضا تعيق أعمال مواطين دول اجلوار الذين
ّ
يستوردون من نيجرياي أو يص ّدرون إليها عرب القنوات املشروعة ،وهذا ال ميثّل أهداف اإليكواس ،اليت تعترب نيجرياي
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عضوا مؤسسا فيها ،وبروتوكول املنظمة الذي يكفل حرية حركة السلع بني الدول األعضاء وحريّة دخول أراضي
أي دولة عضو بوثيقة سفر صاحلة وشهادة صحية دولية.
وعلى مستوى القارة ،فقد جاء قرار نيجرياي إلغالق احلدود بعد ثالثة أشهر فقط من توقيعها على "اتفاقية
حملي قدره 2.4
عضو
إبمجايل ٍ
التجارة احلرة القارية األفريقية"( )AfCFTAواليت تشرتك فيها  55دولة ٌ
ِّ
انتج ٍّ
تريليون دوالر وجمموع سكان يبلغ  1.2مليار( ،)37وذلك خللق أكرب منطقة جتارة حرة يف العامل لتعزيز التجارة
البينية األفريقية وزايدهتا من  %16إىل  ٪60حبلول عام  .2022وابلتايل ،فإن إغالق احلدود بعد فرتة وجيزة
فقط من االحتفال إبحراز التقدم يف التجارة البينية يعترب احتقارا للمجهودات املشرتكة وضربة قاسية جلهود
القاري.
التكامل
ّ
مثل هذا القرار أيضا فكرًة عن مواقف البلدان األفريقية جتاه التكامل االقتصادي واستعدادها لتقبّل التجارة
ويعطي م
يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية اليت ستنطلق من  1يوليو ُ/توز  .2020فنيجرياي -على سبيل املثال -مل
توقّع على اتفاقية التجارة احلرة القارية األفريقية إال بعد سلسلة من اجلوالت واإلقناعات من قبل االحتاد األفريقي

مشاكل
وقادة الدول األفريقية ومشاورات طويلة مع نقاابت خمتلفة داخل نيجرياي .وكل هذا يؤكد على أن هناك
َ
أساسيةً جتب معاجلتها كي تنجح منطقة التجارة احلرة ،وأنه ال يوجد لدى بعض الدول التز ٌام سياسي قوي
ٍ
ٍ
مفتوحة.
حدود
والرتتيبات املؤسسية الالزمة إلبقاء حدود القارة الربية البالغة  107خطوط
وأخريا ،كان األحرى بنيجرياي أن تعاجل أساس املشكلة للتهريب عرب احلدود بدالً من معاجلة أعراضها .فأساس
املشكلة أن احلدود النيجريية سهلة االخرتاق وسيّئة اإلدارة ،وتوجد شبكة من عصاابت التهريب األقوايء الذين
يدفعون مبالغ كبرية ملسؤويل احلدود النيجريية الفاسدين .ومن األكثر دبلوماسية لنيجرياي كعضو ذي ٍ
ثقل يف

حتاج لتبني موقفها وتق ّدم شكاواها ضد دول اجلوار على مستوى املنظمة ،وليس أن تغلق احلدود
اإليكواس أن ّ
اليت تعترب شراين احلياة ألعداد كبرية من النيجريين الفقراء ومواطين دول األعضاء الذين ميارسون جتاراهتم بطرق
مشروعة.
وإذ كان من املؤكد أن نيجرياي لن تفتح حدودها يف وقت قريب ،فمن احملتمل أن تذعن دول اجلوار اليت ال ُتلك
خيارا آخر ملطالب نيجرياي املتمثّلة يف وجوب مرور مجيع عمليات االسترياد املتجهة حنو نيجرياي عرب القنوات
املناسبة للتوثيق السليم ودفع رسوم املوانئ والضرائب .ولكن قبل أن يتحقق ذلك ،قد تكون نيجرياي قد خسرت
تؤدي
زابءَهنا وإخواهنا ومكانة أسواقها ،بل واحرتام األفارقة الذين ينظرون إليها كـ"العمالق" وينتظرون منها أن ّ
دور "األخ الكبري".
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