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وت ��رى امل ��ؤل �ف��ة وج ��وب وج ��ود ط�ب�ق��ة و��س�ط��ى لتحقيق
اال�ستقرار ال�سيا�سي؛ حيث �إنَّ النمو االقت�صادي وارتفاع
م�ستوى ال��دخ��ل ه�م��ا ال �ل��ذان ي ��ؤدي��ان �إىل الدميقراطية
ولي�س العك�س ،كما يتم يف ه��ذا الف�صل ا�ستعرا�ض بع�ض
حقائق ال�صراع يف العامل اليوم والتحديات االقت�صادية
التي تواجهها �إفريقيا م��ن حيث التناق�ض يف امل��دخ��رات
املحلية واال�ستثمارات ل�صالح زيادة اال�ستهالك ،والت�ضخم،
وتراجع ال�صادرات ،و�صعوبة ا�ستيعاب التدفقات النقدية
ال�ضخمة من النقد الأجنبي؛ حيث ينظر �إليها على �أنها
حاملة معها �آثارا مثل ظاهرة املر�ض الهولندي.
ي�أتي اجل��زء الثاين من الكتاب بعنوان «ع��امل من دون
م���س��اع��دات»؛ حيث ب��د�أت امل��ؤل�ف��ة مقدمتها يف اجل��زء عن
جمهورية الكونغو؛ حيث تعترب هذه اجلمهورية من �أكرث
الدول تخلفا يف العامل ،وذلك من خالل انت�شار الأمرا�ض،
وان�خ�ف��ا���ض متو�سط عمر الإن �� �س��ان ،وان�خ�ف��ا���ض م�ستوى
الدخل...وغريها.
وت�ؤ ِّكد امل�ؤلفة �أنَّ الكتاب ال يطرح �سيا�سة تنمية حمددة،
و�أن� ��ه ل�ي����س م�ك��ر��س��ا مل�ن��اق���ش��ة ق���ض��اي��ا م�ع��اجل��ة الأم��را���ض
والتعلم ،بل �إ َّن��ه يبحث يف كيفية تكوين �أج�ن��دة التنمية،
بحيث ميكن ل�ه��ذه ال��دول��ة حتقيق االزده ��ار االقت�صادي
م�ه�م��ا ك��ان ��ش�ك��ل �سيا�سة ال�ت�ن�م�ي��ة ،وت ��ؤك��د �أن جمهورية
الكونغو ال ميكن �أن تتغري �إال �إذا تخلت عن منوذج االعتماد
على امل�ساعدات ،وتبنت مقرتحات الكتاب.
 الف�صل اخل��ام����س�« :إع ��ادة التفكري ب�شكل ج��ذري يفمن��وذج امل�ساعدات»؛ وفيه ت�ؤكد امل�ؤلفة حاجة احلكومات
ل�ل���س�ي��ول��ة ال �ن �ق��دي��ة ،م�ه�م��ا ك ��ان ��ش�ك��ل احل �ك��وم��ة � �-س��واء
كانت ا�شرتاكية� ،أو تعتمد على قوانني االقت�صاد احلر-
و�أن امل�ساعدات الأجنبية املتجهة �إىل �إفريقيا يف تراجع
م�ستمر على مدى ال�سنوات الع�شرين املا�ضية� ،سواء كان
ال�سبب يف اقتناع ال��دول املانحة �أن امل�ساعدات ال جتدي،
�أو لأن املانحني ال ميلكون النقد الكايف ،وعلى دول جنوب
ال���ص�ح��راء امل��دم�ن��ة ع�ل��ى امل���س��اع��دات ط ��وال ال���س�ت�ين �سنة
املا�ضية �أن تنئى بنف�سها عن امل�ساعدات .وهنا؛ ي�ستعر�ض
الكتاب تف�صيل خارطة الطريق واحللول متهيدا للف�صول
التى تليه.
 الف�صل ال�ساد�س« :حل الر�أ�س املايل»؛ وهو عبارة عن�إ�صدار �سندات دين ،والفرق بينه وبني امل�ساعدات �أنَّ �سعر
الفائدة املفرو�ضة على ال�سندات �أدن��ى من ال�سعر ال�سائد
يف ال �� �س��وق ،وق��رو���ض امل �� �س��اع��دات مت�ن��ح ل �ف�ت�رات �أط ��ول،
و�أم��وال امل�ساعدات متيل لأن تكون مرتافقة مع �شروط
�أك�ثر مرونة يف حالة العجز عن ال�سداد بينما العك�س يف
�أ�سواق ال�سندات ،وال�سندات هي يف احلقيقة قرو�ض عند
�إ�صدارها؛ لأن احلكومة تقطع وع��دا بت�سديد امل��ال الذي
اق�تر��ض�ت��ه ل�ل�ط��رف ال��دائ��ن ،وه �ن��اك ح ��االت ك �ث�يرة مثل
الربازيل والأرجنتني -ويف الوقت احلا�ضر اليونان وغريها
من الدول -ولكن قبل �إ�صدار ال�سندات على الدولة املعنية
�أن متر عرب عدد من املراحل الدقيقة ب�شكل معقول :يجب
�أن تخ�ضع الدولة للت�صنيف االئتماين ،ويكون الت�صنيف
من قبل م�ؤ�س�سات ائتمان م�شهورة؛ حيث يعطي امل�ستثمر
فكرة عن املخاطر ،ومدى احتمالية �سداد الدولة لديونها.
كما يتوجب على ه��ذه ال��دول �أن ت�غ��ري امل�ستثمرين �إىل
القدوم �إليها .و�أخريا تتم املوافقة على �شروط الإقرا�ض،
ومن ثم حت�صل الدولة على الأموال النقدية.
ويف ال �ع��ادة ،اال�ستثمار يف �سندات دول��ة �أجنبية يحقق
�أرب��اح��ا �أك�ثر م��ن اال�ستثمار م��ن دول��ة الأم الآم�ن��ة؛ حيث
تكون عوائد اال�ستثمار يف البلدان النا�شئة ح��وايل ،%12
بينما ع��وائ��د ال���س�ن��دات الأم��ري�ك�ي��ة ه��ي  %3ف�ق��ط ،ولكن
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م�ستوى اخلطورة �-أو مبعنى �آخ��ر التخلف عن ال�سداد-
لدى الدول النامية �أكرب؛ كما ت�شري امل�ؤلفة �إىل �أن عوائد
ال�سندات الأمريكية يف العادة تكون �سلبية ،لأنها تتحرك
بنف�س االجت ��اه عندما ي�ك��ون االق�ت���ص��اد ردي �ئ��ا� .أم��ا دي��ون
الأ��س��واق النا�شئة فال .كما َّ
مت التط ُّرق �إىل عالقة �أ�سعار
النفط ب��دي��ون الأ� �س��واق النا�شئة ،وم��ؤ��س���س��ات الت�صنيف
االئ� �ت� �م ��اين ،وم� ��ا ه ��ي امل �خ��اط��ر ال �ت ��ي ت� ��ؤث ��ر ع �ل��ى � �س��وق
ال�سندات؛ حيث �إنَّ التخلف عن �سداد الديون لي�س �أقلها
ا�ستبعاد الدولة من الت�صنيف االئتماين ،وارتفاع تكاليف
االقرتا�ض ب�صورة حادة .ويف املقابل ،ف�إنَّ ح�صول الدولة
على الت�صنيف االئتماين ،وامتالكها للخربة يف �سوق املال
يجلبان اال�ستثمارات واالزده��ار االقت�صاديني ،و�أن �أ�سواق
ال�سندات املحلية �شرط م�سبق لعمل البور�صة يف �أي دولة.
 الف�صل ال�سابع« :ال�صينيون �أ�صدقا�ؤنا»؛ ومت يف هذاالف�صل طرح �س�ؤال :ملاذا ال تتدفق اال�ستثمارات الأجنبية
على �إفريقيا ،مع العلم ب�أنَّ الأجور هناك متدنية ،واملوقع
اجلغرايف جيد؛ وال�سبب يف ذلك هو عدم وج��ود �شفافية،
والبنية الأ�سا�سية معدومة �أو رديئة� ،إ�ضافة �إىل �صعوبة
�إجراءات اال�ستثمار.
وزادت ا�ستثمارات ال�صني يف �إفريقيا ب�شكل كبري؛ حيث
ت�ف��وق اال��س�ت�ث�م��ارات  100مليار دوالر ،وه��ي خطة متقنة
الإع� ��داد ت�ه�ي��ئ ال���ص�ين ل�ت�ك��ون ال �ق��وة الأج�ن�ب�ي��ة املهيمنة
على �إفريقيا يف ال�ق��رن احل��ادي والع�شرين؛ حيث يقدم
ال�صينيون ع��رو���ض اال��س�ت�ث�م��ار �أف���ض��ل م��ن غ�يره��م .ويف
املقابل ،ي�شعر البع�ض بقلق �إزاء ال�شركات ال�صينية التي
تقدم ع��رو�� َ�ض �أ�سعار رخي�صة �أدن��ى من ال�شركات املحلية
الإفريقية ،وال توظف عماال �أفارقة ،ولكن لكي ت�ستطيع
ال�صني موا�صلة منوها ب�سرعة ا�ستثنائية ف�إنها بحاجة
للموارد ،و�إفريقيا متتلك امل��وارد� .أما بالن�سبة لإفريقيا،
فهي حت�صل على ما حتتاجه من ال�صني؛ باعتبارها �أكرب
م�ستثمر �أجنبي يف �إفريقيا ب�ين ال��دول النامية ،ولكنها
لي�ست امل�ستثمر ال��وح�ي��د؛ ح�ي��ث �إنَّ ب�ع��� َ�ض ال ��دول لديها
ح�ضور قوي ال يقل كثريا عن ال�صني.
 الف�صل الثامن« :دعونا ن�شجع التجارة»؛ وفيه تقولالنظريات االقت�صادية �إنَّ التجارة ت�ساهم يف النمو بعدة
ط ��رق؛ م�ن�ه��ا :زي ��ادة �إن�ت��اج�ي��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ،وحت�سني

امليزان التجاري ،وانخفا�ض �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية.
ولكن هناك حتديات تك ُمن يف �أنَّ ال�صني والغربيني ال
يزالون حري�صني على حماية �أ�سواقهم الزراعية؛ وذلك
ع�بر ف��ر���ض ق�ي��ود ع�ل��ى ال� ��واردات ال��زراع �ي��ة؛ م�ث��ل :زي��ادة
ال���ض��رائ��ب ع�ل��ى ال � ��واردات ال��زراع �ي��ة؛ مم��ا يفقد قيمتها
التناف�سية �أمام ال�سلع الزراعية املحلية ،وهذا �أي�ضا ي�ساهم
يف بيع منتجات �إىل امل�ستهلك ب�أ�سعار �أع�ل��ى م��ن ال�سوق،
وهذا بحده انتهاك لقوانني منظمة التجارة العاملية.
وه �ن��اك �أي �� ً��ض��ا خم ��اوف م��ن �إغ � ��راق �إف��ري �ق �ي��ا بال�سلع
ال�صينية ال��رخ�ي���ص��ة ،وال �ت��ي ت�شكل خ�ط��را ع�ل��ى امل�صانع
الإف��ري�ق�ي��ة ،ولكن على ال��رغ��م م��ن التحديات ،ومواجهة
��ض��ائ�ق��ة اق�ت���ص��ادي��ة يف اق�ت���ص��اد م��زده��ر م��ع وج ��ود �آف ��اق
وفر�ص �أف�ضل من مواجهة �ضائقة يف اقت�صاد معتمد على
امل�ساعدات اخلارجية؛ حيث ال يوجد �أي �آفاق �أو فر�ص.
 الف�صل ال�ت��ا��س��ع« :خ��دم��ات م�صرفية ل�ل�ف�ق��راء»؛ �إنَّتطبيق الفكرة التي �أتى بها املواطن البنجالدي�شي واحلائز
على جائزة نوبل لل�سالم الربوف�سور حممد يون�س ،والتي
تتمثل يف �إيجاد طريقة لإقرا�ض �أ�شد النا�س فقرا ،والذين
لي�س لديهم �أي ممتلكات �أو �ضمانات ،وهذا قد مت تطبيقه
يف عدة دول� ،أكد على جناحه؛ بحيث �أن معدالت التخلف
عن ال�سداد كانت �أق��ل من  ،%2و�أي�ضا مت التطرق يف هذا
الف�صل �إىل �أهمية احلواالت واملدخرات.
 الف�صل العا�شر« :حتقيق التنمية على �أر�ض الواقع»؛وه��ذا الف�صل ُيو�ضح كيفية و�ضع مقرتحات الكتاب قيد
ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ع�م�ل��ي؛ ح�ي��ث ي�ج��ب �أن ت�ت�ب��ع ال� ��دول املعنية
املراحل التالية:
�أ -و�ضع خطة اقت�صادية تقلل البالد من االعتماد على
امل�ساعدات �سنة بعد �أخ ��رى؛ وم��ن ث��م اال�ستعانة ببدائل
ال�ت�م��وي��ل امل �ع��روف��ة يف ال�ك�ت��اب (ال �ت �ج��ارة ،واال��س�ت�ث�م��ارات
الأج �ن �ب �ي��ة امل �ب��ا� �ش��رة ،و�أ� � �س� ��واق ر�أ� � ��س امل � ��ال ،واحل � ��واالت،
وال �ق��رو���ض اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال �� �ص �غ�يرة،وامل��دخ��رات ،وتنويع
م�صادر الدخل).
ب -بعد و��ض��ع اخل�ط��ة امل��ال�ي��ة :ينبغي على ال��دول��ة �أن
تطبق قواعد احلكمة والعقالنية ،و�أال تعي�ش يف م�ستوى
�أعلى من قدراتها .وهناك خياران� :إما �أن تخف�ض النفقات
�أو �أن جتني الأموال من م�صادر �أخرى؛ وذلك لال�ستمرار
ع �ل��ى ن�ف����س م���س�ت��وى الإن� �ف ��اق ،وزي � ��ادة ��ش��ري�ح��ة الطبقة
الو�سطى يف الدولة.
ج -تقوية امل�ؤ�س�سات :وذل��ك عرب �ضمان حقوق امللكية
اخل��ا��ص��ة ،واحل��ري��ات وت��وف�ير ن�ظ��ام حكم م�ستقر خا�ضع
للقوانني ومعروفة لل�شعب.
ويف خ �ت��ام ه��ذا ال�ف���ص��ل ،ي��ر��س��م ال�ك�ت��اب � �ص��ورة �شاملة
عن حالة امل�ساعدات ،ويبني وجهة نظر القادة الأف��ارق��ة،
وو��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،وامل��واط�ن�ين ال�غ��رب�ي�ين...وغ�يره��م عن
امل�ساعدات ،كما َّ
مت التطرق �إىل الفرق بني التدخل ال�صيني
والتدخل الغربي ،والتناف�س على الهيمنة على �إفريقيا.
.............................
 ال�ك�ت��اب« :امل���س��اع��دات املميتـة :مل��اذا ت�ه��در امل�ساعداتال��دول �ي��ة ب�ل�ا ط��ائ��ل وم ��ا ه��و ال �ط��ري��ق الأف �� �ض��ل لتنمية
�إفريقيا؟».
 ت�أليف :دامبي�سا مويو. ت��رج �م��ة :م ��رك ��ز الإم � � � ��ارات ل �ل ��درا� �س ��ات وال �ب �ح��وثالإ�سرتاتيجية.
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ملاذا ف�شلت امل�ساعدات الدولية يف تنمية �إفريقيا؟

محُ َّمد ال�ساملي
ال يزال هذا ال�س�ؤال ُيلح على الكثري من النا�سَ ،ب ْيد �أنه ي�ستع�صي فهمه على كبار ال�سيا�سيني واالقت�صاديني؛ حتى �أ�ضحى لغزا عامليا مل ُيفهم رغم
كرثة الدرا�سات واالقرتاحات املتعددة يف حل هذه امل�شكلة العاملية.
ولفهم هذه اال�شكالية ،يمُ كن �أن ن�صنف كتاب «امل�ساعدات املميتة» لدامبي�سا مويو �ضمن �أهم الدرا�سات التي تعر�ض ف�شل امل�ساعدات الدولية لتنمية
�إفريقيا؛ حيث َّ
مت �إنفاق ما يزيد على الـ 300مليار دوالر عرب برامج م�ساعدات التنمية لدول جنوب ال�صحراء .واجلواب الذي تقدمه امل�ؤلفة هو �أن
الدول الإفريقية ال تزال فقرية مع كل هذه امل�ساعدات ،وعلى الرغم من االعتقاد ال�سائد ب�أنه ينبغي للدول الغنية م�ساعدة الدول الفقرية على �شكل
تقدمي منح �أو هبات لتخفيف الفقر وتعزيز النمو ،ف�إن احلقيقة هي �أن م�ستويات الفقر يف ت�صاعد ،و�أ َّن معدالت النمو توا�صل تدهورها باطراد،
ويو�ضح الكتاب �أ َّن االعتماد املفرط على امل�ساعدات �أوقع الدول النامية يف فخ الإدمان عليها ،وزاد من تو�سع الف�ساد يف كل امل�ستويات ،و�أدى �إىل مزيد
من التدهور االقت�صادي واالجتماعي؛ مما جعل تلك الدول بحاجة �إىل مزيد من امل�ساعدات.
وبد�أ الكتاب بتقييم �شامل ُيحاول تقدمي خارطة طريق
جديدة لكيفية متويل وبناء ودفع عجلة التنمية يف �أ�شد
ال�ب�ل��دان ف�ق��را يف ال �ع��امل ،دون االع�ت�م��اد ع�ل��ى امل���س��اع��دات
واملعونات اخلارجية ،و�إىل �إبراز حلول عملية ميكن تبنيها
بطريقة ناجعة ،القت قبوال واعرتافا دوليني؛ فمقدمة
ال�ك�ت��اب و�ضعها امل� ��ؤرخ ال�شهري بجامعة ه��ارف��ارد دان�ي��ال
ف�يرج���س��ون ،كما ح�صل ال�ك�ت��اب على �إع �ج��اب الكثري من
النخب ال�سيا�سية يف العامل؛ منهم :رئي�س جمل�س الدولة
ال���ص�ي�ن��ي (وون ج�ي��ا ب� ��او) ،ك�م��ا �أ� �ص �ب��ح م��ن �أك�ث�ر الكتب
مبيعا على نيويورك تاميز ،وقد ترجم لعدة لغات؛ منها:
العربية ع��ام  ،2011وذل��ك �ضمن ج�ه��ود م��رك��ز الإم ��ارات
للبحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية.
ويتكون الكتاب من جزءين؛ ي�أتي اجلزء الأول بعنوان
عامل امل�ساعدات ،وهو يف �أربعة ف�صول:
 الف�صل الأول :خ��راف��ة امل���س��اع��دات؛ يف ه��ذا الف�صلتر�سم دامبي�سا ��ص��ورة كئيبة ل�ل�ق��ارة الإف��ري�ق�ي��ة ،م��رورا
بامل�شاكل االقت�صادية �إىل البنية الأ�سا�سية املتهالكة ،وهذه
ال�صورة هي ال�شائعة عن �إفريقيا .لكن خ�لال ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ظهرت هناك م�ؤ�شرات توحي ب�شيء من
التفا�ؤل لإنعا�ش االقت�صاد الإفريقي:
 -1ارت �ف��اع �أ� �س �ع��ار م� ��وارد اخل ��ام (ال �ن �ف��ط ،وال�ن�ح��ا���س،
والذهب واملوارد الغذائية...وغريها).
 -2اال�ستفادة من املكا�سب ال�سيا�سية الإيجابية اجلديدة
وتداعياتها.
 -3الإجنازات ال�سيا�سية؛ حيث �إنَّ هناك �أكرث من %50
من الدول الإفريقية جتري انتخابات دميقراطية.
كما �أ َّن ��ه يف ه��ذا الف�صل يتم ال�ت�ع��رف على امل�ساعدات
الدولية وتف�صيل �أنواعها ،كما يتم التطرق �إىل الفرق بني
القرو�ض والهبات ،حيث الكثري ال يعرف التمييز بينهما.
 الف�صل ال�ث��اين :موجز لتاريخ امل���س��اع��دات؛ ويف هذاال�ف���ص��ل ي�ت��م ت��و��ض�ي��ح ح�ك��اي��ة امل �� �س��اع��دات؛ ح�ي��ث ك ��ان يف
املا�ضي يوجد �أمثلة للم�ساعدات الدولية ،ولكنها ب��د�أت
ب�شكل ج� ّدي يف م�ؤمتر بريتون وودز 1944م؛ وذل��ك على
خلفية احل ��روب ال�ع��امل�ي��ة وال ��ذي ه��دف �إىل �إر� �س��اء هيكل
لنظام عاملي لإدارة التمويل والنقد ،كما يتم تو�ضيح �آثار
هذا امل�ؤمتر على االقت�صاد العاملي ،ومن ث َّم يتم تو�ضيح
تاريخ امل�ساعدات يف العامل ،مع مقارنة لآثار امل�ساعدات يف
�إفريقيا والدول النامية يف القارات الأخرى:

* ال�ستينيات :تلقت القارة الإفريقية م�ساعدات حوايل
توجه �إىل متويل
�أك�ثر من مليار دوالر ،ه��ذه امل�ساعدات َّ
م�شاريع �صناعية �ضخمة على �أن تعطي ثمارها على املدى
البعيد على �سبيل املثال (متويل م�شاريع البنى الأ�سا�سية
والطرق وال�سكك احلديدية...وغريها).
* ال�سبعينيات :حت � َّول ال�ترك�ي��ز �إىل مكافحة الفقر؛
وذلك نتيجة احلظر على �صادرات النفط �إىل �أمريكا؛ مما
�أدى الرتفاع �أ�سعار النفط ،وبهذا �أودع��ت ال��دول امل�صدرة
�شجع تلك
للنفط �أمواال �إ�ضافية يف البنوك الدولية؛ مما َّ
البنوك على �إق��را���ض ال��دول يف العامل النامي .وبارتفاع
ح�ج��م الإق��را���ض ،انخف�ض �سعر ال�ف��ائ��دة ،وه��ذا الو�ضع
�شجع الدول النامية على االقرتا�ض ل�سداد ديونها ،والذي
بدوره �ساهم يف ارتفاع �أ�سعار الغذاء والركود االقت�صادي.
ويف الواقع العملي� ،أنَّ �إعادة توجيه امل�ساعدات بعيدا عن
م�شروعات البنية الأ�سا�سية ال�ضخمة ذهبت �إىل قطاع
ال��زراع��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ال��ري�ف�ي��ة واخل��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة...
وغريها.
* الثمانينيات :كانتْ �إفريقيا بنهاية عقد ال�سبعينيات
مغمورة بامل�ساعدات ،وقد ح�صلت على �أموال جمملها 36
مم��ا �شكَّل فر�صة
مليار دوالر م��ن امل�ساعدات الأجنبية؛ َّ
للدائنني لتقدمي القرو�ض .وقد �أحدثت �أزمة النفط عام
� 1970ضغوطات مالية ح��ادة كان من ال�صعب معاجلتها،
ومل تنجح احللول ال�سيا�سية يف معاجلة الو�ضع ،خا�صة
من جانب الواليات املتحدة وبريطانيا ،وقد كان رد الفعل
م��ن قبل م��دي��ري امل���ص��ارف امل��رك��زي��ة يف ال�ع��امل ال�صناعي
هو ت�شديد ال�سيا�سة املالية عرب رفع �أ�سعار الفائدة؛ مما
�أدى ل��زي��ادة تكاليف الإق��را���ض ،وعندما �أ�صبحت ال��دول
النامية عاجزة عن خدمة ديونها املرتاكمة ،مل يكن هناك
�سوى بديل واحد؛ حيث حذت  11دولة من �إفريقيا حذو
املك�سيك ،يف �إبالغ ال�صندوق الدويل عن عجزها عن �سداد
التزاماتها وديونها امل�ستحقة؛ مما �أدى ذلك �إىل �أزمة كان
احل��ل الوحيد فيها يتمثل يف �إع��ادة هيكلة ال��دي��ون ،وكان
هذا الإجراء �ضروريا مل�ساعدة الدول العاجزة عن ال�سداد
على ت�سديد الدفعات امل�ستحقة ،وكانت النتيجة النهائية
ل�ه��ذه الت�سهيالت �أن ازداد اع�ت�م��اد ال ��دول ال�ف�ق�يرة على
امل�ساعدات ،وغرقت يف ديون �أكرث من ال�سابق.
* الت�سعينيات :بنهاية ع�ق��د الثمانينيات ،ب�ل��غ حجم
الديون للدول ذات الأ�سواق النا�شئة تريليون دوالر على

الأق��ل ،وق��د ك��ان النمو االقت�صادي يف �إفريقيا يف تراجع
م�ستمر ،وم���س�ت��وي��ات ال�ف�ق��ر يف ارت �ف��اع و�أ� �ض��رار الف�ساد
امل�ست�شري يف ت��زاي��د .ويف ه��ذا الو�ضع اعترب ك�ث�يرون �أنَّ
منوذج التنمية املعتمد على امل�ساعدات فا�شل ،وعلى الرغم
من �أن معظم دول �آ�سيا و�أمريكا الالتينية عاد بقوة �إىل
م�سار النمو ،وجتاوز ق�ضايا عدم اال�ستقرار االقت�صادي،
على النقي�ض م��ن ذل��ك �سجلت دول �إفريقية ع��دة عك�س
ذل��ك ،ويف تلك ال�ف�ترة اتفقت ال ��دول امل��ان�ح��ة على فكرة
احل��وك�م��ة �-أي احل�ك��م ال��ر��ش�ي��د ال �� �ض��روري لتحقيق منو
اقت�صادي م�ستدام -وكانت غائبة عن معظم دول �إفريقيا
الواقعة جنوب ال�صحراء ،خالل الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين وحتى عقد الت�سعينيات ،وكانت احلرب الباردة
م�صدر خماوف مما زود الدول الغنية باملربرات ال�سيا�سية
مل�ن��ح الأم� ��وال ل �ل��دول الإف��ري�ق�ي��ة وح�ت��ى الأن �ظ �م��ة الأ��ش��د
ف���س��ادا م�ن�ه��ا .و�إىل ج��ان��ب احل��وك �م��ة ،ظ�ه��ر ل��دى ال�غ��رب
هو�س متزايد بتطبيق الدميقراطية يف ال�ع��امل النامي،
�أي امل�ح��اول��ة الأخ�ي�رة لإث �ب��ات �إم�ك��ان�ي��ة جن��اح ال�ت��دخ�لات
اخلارجية حتت عباءة امل�ساعدات.
 الف�صل ال�ث��ال��ث« :امل���س��اع��دات غ�ير ن��اج�ع��ة»؛ وي�شريال�ك�ت��اب يف ه��ذا الف�صل �إىل �أن ه�ن��اك دوال ن��ام�ي��ة خ�لال
الأرب�ع�ين �سنة املا�ضية حققت من��وا اقت�صاديا وانخفا�ضا
يف م�ستوى الفقر وعلى العك�س م��ن ذل��ك �أي���ض��ا ،هنالك
ثالثون دولة من دول جنوب ال�صحراء ف�شلت يف حتقيق
النمو ،ويرجع �سبب ذلك لعدة �أ�سباب �أهمها اجلغرافية
والقبلية وامل�ؤ�س�ساتية...وغريها ،فهنا تعر�ض دامبي�سا
نظريات خمتلفة حول �أ�سباب الفقر يف �إفريقيا والتعليق
ع�ل��ى ه ��ذه ال �ن �ظ��ري��ات م� ��رورا ب�ج��اي��د دامي ��ون ��د ،وامل�ح�ل��ل
االق�ت���ص��ادي الكبري ب��ول ك��ول�ي�ير ،وال��رد والتعليق �أي�ضا
على �أن�صار تطبيق خطة مار�شال ،و�أن�صار رابطة التنمية
الدولية يف الإ�صرار على ا�ستمرار امل�ساعدات لدول جنوب
ال�صحراء.
 ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع« :ال �ق��ات��ل ال���ص��ام��ت ل�ل�ن�م��و»؛ وف�ي��هيتحدث الكتاب بالتف�صيل ح��ول ع�لاق��ة امل���س��اع��دات بكل
من الف�ساد والنمو واملجتمع املدين ور�أ�س املال االجتماعي
واحل ��رب الأه �ل �ي��ة ،وع��ن ��س�ب��ب ذه ��اب امل �� �س��اع��دات ل�ل��دول
الفا�سدة ،وعن القيود االقت�صادية التي تخلفها امل�ساعدات،
وتفاقم الت�ضخم ،وكيف ت�ساهم يف خنق قطاع الت�صدير،
و�أهدافها.
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