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*

يهدف هذا الكتاب ،وبناء على خربة امل ؤ�لف وقناعاته النظرية� ،إىل تقييم أ�داء امل�ساعدات اخلارجية،
يق�سم امل ؤ�لف الكتاب �إىل
أ�و امل�ساعدات التنموية ،من الدول الغربية �إىل الدول النامية .وخدمة لهذا الغر�ضّ ،
ف�صل أ�ول يتبعه أ�ربعة أ�ق�سام .يبد أ� الف�صل أالول بعر�ض م أ��ساة طفلة أ�رتريية (ا�سمها ،أ�مارتخ ،أ�ي جميلة)،
والتي أ�ذاعتها حمطة بي -بي�-سي  ،BBCحتمل احلطب بعد جمعه وتك�سريه �إىل ال�سوق يومي ًا يف رحلة
ذهاب و�إياب ت�ستغرق يوم ًا كام ًال إلعالة �إخوتها أالربعة ووالديها .وعندما ا�صطدم امل�صورون الغربيون بعمق
م أ��ساة الفقر يف أ�ثيوبيا رجعوا �إىل فندفهم باكني .يهدي �إ�سرتيل كتابه لهذه الطفلة و�إىل ماليني أالطفال
الذين يف حالتها حول العامل .ويلقي �إ�سرتيل باللوم على الغربي الذي ي�صف امل�شكلة ب�شكل جيد� ،إال أ�نه ال
يو�صل امل�ساعدات للمحتاجني مبا�شرة .وي�ست�شهد امل ؤ�لف يف هذا الف�صل (املخططون  Plannersيف مواجهة
الباحثني  )Researchersبحديث وزير املالية الربيطاين (رئي�س الوزراء احلايل) جوردن براون  G.Brownيف
خطابه الذي أ�لقاه يف كانون الثاين/يناير من عام  2005حول م أ��ساة الفقر ،حيث طالب مب�ضاعفة امل�ساعدات
اخلارجية ،والعمل على تنفيذ خطة مار�شال ل�صالح الفقراء ،و�إن�شاء �صندوق دويل لهذا الغر�ض.
ي�ست�شهد امل ؤ�لف هنا أ�ي�ض ًا باحلاجات الفعلية والب�سيطة للفقراء حيث يقول ب أ�ن تكلفة الدواء الذي
مينع ن�صف حاالت الوفاة باملالريا هي يف حدود (� )12سنت ًا للجرعة .كما أ�ن �شبكة ال�سرير Mosquito net
التي حتول دون �إ�صابة الطفل باملالريا ال تكلف �سوى ( )4دوالرات .كما أ�ن تكلفة �إنقاذ ( )5ماليني طفل من
املوت يف ال�سنوات الع�شر القادمة هي حوايل ( )3دوالرات لكل أ�م جديدة .با إل�ضافة �إىل أ�ن تكلفة امل�ساعدات

* ع�ضو الهيئة العلمية  -املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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للعائالت بهدف تعليم أ�والدها (و�إر�سال أ�طفال مثل الطفلة الربيئة أ�مارتخ للمدر�سة) ال يحتاج �إال �إىل مبالغ
قليلة جد ًا.
وينتقد امل ؤ�لف خطاب براون ،ب أ�نه مل يتفوه بكلمة حول امل أ��ساة أالخرى للغرب وهي �إنفاقه لـ()2.3
مليار دوالر على امل�ساعدات اخلارجية خالل العقود اخلم�سة املا�ضية دون أ�ن ينجح هذا الغرب ب�إي�صال ()12
�سنت ًا ملنع �إ�صابة ن�صف أالطفال مبر�ض املاليا .كما أ�نه ينفق ( )2.3تريليون دوالر دون أ�ن ينجح ب�إي�صال
�شبكة أ��سرة بتكلفة ( )4دوالر لل�سرير للعائالت الفقرية .كما أ�ن الغرب ينفق ( )2.3تريليون دوالر دون أ�ن
ينجح ب�إي�صال ( )9دوالرات لكل أ�م جديدة ملنع ( )5ماليني حالة وفاة بني أالطفال .و أ�خري ًا ،ولي�س �آخر ًا ،ف�إن
الغرب ينفق ( )2.3مليون دوالر وال تزال الطفلة الربيئة أ�مارتخ جتمع وتك�سر وحتمل احلطب طول اليوم ،ومن
دون تعليم .ي�صف امل ؤ�لف هذا التناق�ض ب أ�نه م أ��ساة ال ينفع معها التعاطف من دون نتائج ملمو�سة على م�ستوى
املحتاجني.
يورد امل ؤ�لف مفارقة أ�خرى م ؤ�ملة .ففي يوم واحد )16( ،متوز /يوليو من عام  ،2005ن�شرت الواليات
املتحدة أالمريكية وبريطانيا ( )9ماليني ن�سخة من ا إل�صدار ال�ساد�س ل�سل�سلة أ�طفال هاري بورتر .H.Porter
ومل تكن هناك خطة مار�شال لتوزيع الكتب ،وال �صندوق متويل دويل� .إال أ�ن املجتمع الدويل قد جنح يف تطوير
�آليات ناجحة لتو�صيل الكتب لطالبيها .بينما ال ي�ستطيع �إي�صال دواء بقيمة (� )12سنت ًا مل�ستحقيه من أالطفال
الذين يواجهون املوت ب�سبب مر�ض املالريا !!.
وبنا ًء على تلك املعطيات وغريها ،ف�إن امل ؤ�لف يرى ب أ�ن جوهر امل�شكلة يقع يف منهج “املخططني”
وما ترتب عليه من عدم �إي�صال امل�ساعدات مل�ستحقيها من الفقراء ،و أ�ن البديل هو منهج “الباحثون” ممن
يعملون يف امليدان ،وبالتايل ف�إنهم أالقدر على ابتكار و�سائل أ�ف�ضل مل�ساعدة الفقراء .وهي أالطروحة التي
ت�ش ّكل حمور الكتاب :منهج “املخططني”مقابل منهج “الباحثني”.
أ
	�ما أالق�سام أالربعة فتت�ضمن :الق�سم أالول“ :ملاذا يخرج حتقيق الرخاء عن قدرة املخططني”
(الف�صول  ،)4-2والق�سم الثاين“ :تخفيف العبء” (الف�صول  ،)7-5والق�سم الثالث“ :جي�ش الرجل أالبي�ض”
(الف�صول  ،)9-8والق�سم الرابع“ :امل�ستقبل” (الف�صول .)11-10
الق�سم أ
الول :ملاذا يخرج حتقيق الرخاء عن قدرة املخططني
ينطلق هذا الق�سم من مقولة أ�نه “لي�س منطقي ًا قبول اقرتاح عندما ال تتوفر أالر�ضية املنا�سبة
ل�صحته” .ويبد أ� هنا الف�صل الثاين “خرافة الدفعة القوية” اخلا�صة بحاجة الدول الفقرية لدفعة م�ساعدات
قوية يف البداية حتى تنمو وال تعود بحاجة للم�ساعدات الحق ًا ،وبالتايل ف�إنها تتمل�ص من (م�صيدة الفقر)
ح�سب تعبري جيفري �ساك�س  J. Sachsيف كتابه “نهاية الفقر” .ولتفنيد املقولة ،يعتمد امل ؤ�لف على �إح�صاءات
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للفرتة ( )2001-1950ملعدالت منو الدول أال�شد فقر ًا ،التي تلقت م�ساعدات فوق املعدل ،و أ�قل من املعدل.
ويالحظ هنا عدم مواجهة الدول أال�شد فقر ًا ،التي مل تتلق م�ساعدات ،م�شاكل يف حتقيق معدالت منو موجبة
(مع وجود عدد من الدول داخل تلك الفئة التي مل حتقق هذه املعدالت) .أالمر الذي ي ؤ�كد من وجهة نظر امل ؤ�لف
�إمكانية اعتماد الدول الفقرية على نف�سها لتحقيق معدالت منو موجبة .كما يدح�ض امل ؤ�لف مقوالت م�صيدة
الفقر القائلة بنمو الدول أال�شد فقر ًا أ�قل من الدول أالخرى ،ومنو دخل الفرد يف الدول أال�شد فقر ًا مبعدل
�صفري أ�و �سالب (وهي املعدالت التي اعتمدها �ساك�س ،واملتج�سدة يف معدالت النمو ال�سائدة للفرتة 2001-
 .)1985وهنا يختلف امل ؤ�لف مع �ساك�س ،وم�شروع أ�هداف التنمية أاللفية ،يف أ�ن م�صيدة الفقر هي وراء تدين
معدالت النمو ولي�س ف�ساد احلكومات و�سوء ا إلدارة .و أ�ن م�صيدة الفقر يجب النظر �إليها على أ�نها م�صيدة
فقر احلكومات ال�سيئة وال�شمولية (منهجية �إ�سرتيل) ولي�س فقر االدخار (منهجية �ساك�س) .ويعتمد ا�ستنتاج
امل ؤ�لف هنا على درا�سة بيانات للفرتة ( )2001-1820عن كل دولة ،حيث تت�ضح العالقة الطردية ،بني النمو
طويل أالجل والدميقراطية يف معظم احلاالت .و أ�ن الدول الفقرية تنمو ب�شكل أ�ف�ضل من العينة يف حالة وجود
حكومات ر�شيدة .وهنا يختلف امل ؤ�لف مرة أ�خرى ،مع م�شروع أاللفية القائل ب أ�ن هناك عدد كبري من الدول
التي متتع بحكومات ر�شيدة �إال أ�نها فقرية .معنى ذلك أ�نه يف حالة وجود حكومة �سيئة لن تنفع الدفعة القوية.
ومن ناحية أ�خرى ،وبا�ستعرا�ض نتائج درا�سة بورن�سايد  ،C.Burnsodeودوالر  D.Dollarالتي تربط حت�سن
معدالت النمو بتلقي امل�ساعدات اخلارجية والعمل يف ظل �سيا�سة مالية ونقدية وجتارية جيدة ،وكذلك درا�سة
مايكل كلمنت  ،M.Clementو�ستيفن رادليت  ،S.Radeletورخيل بهفناين  ،R.Bhavananiيخل�ص امل ؤ�لف
�إىل القول ب أ�ن و�ضع هدف ثابت (من قبل املخططني) لتعظيم معدل النمو من خالل م�ساعدات هو منهج ال
يوجد عليه دليل.
أ
	�ما الف�صل الثالث “عدم �إمكانية تخطيط ال�سوق” ،في�شري �إىل أ�ن أال�سواق احلرة (التي ي�شرتط
الرجل الغربي �سيادتها يف الدول النامية الن�سياب امل�ساعدات) هي مهمة وذات نفع� ،إال أ�ن �إ�صالحات أال�سواق
احلرة مل ت أ�ت أ�كلها يف هذه الدول لعدم عمل �آليات أال�سواق هنا بنف�س ا آللية التي تعمل بها يف الغرب .وتعك�س
أال�سواق هنا خ�صو�صيات كل دولة وال تعك�س ما يريد لها املخططون يف الغرب .ورغم أ�ن �إجراء �إ�صالحات
ال�سوق يف الدول النامية مل يقنع الغرب� ،إال أ�ن ذلك مل يرغم الغرب على تغيري �سيا�ساته االقت�صادية جتاه
الفقراء .وي�ست�شهد امل ؤ�لف هنا بف�شل �إ�صالحات ال�سوق من خالل ال�صدمة بحالة رو�سيا (ويف�صل امل ؤ�لف املنهج
املتدرج الذي يعك�س خ�صو�صيات كل دولة) .ويثري امل ؤ�لف بعد ذلك �س ؤ�ا ًال منطقي ًا :ملاذا ال جتعل أال�سواق كل
املجتمعات بنف�س امل�ستوى من الغنى؟ .ويعتقد ب أ�ن ال�سبب الرئي�سي يكمن وراء تقليل دور أال�سواق باالعتماد
على منهج املخططني :من القمة للقاعدة ،ولي�س منهج الباحثني :من القاعدة �إىل القمة إل�صالح ال�سوق .ويورد
العديد من أالمثلة هنا على خ�صو�صية أال�سواق يف الدول النامية (وبالتايل خ�صو�صية معاجلتها من القاعدة
للقمة ولي�س العك�س) مثل :ال�سيطرة العرقية على أال�سواق ،وحماية امللكية أ
وال�شخا�ص اعتماد ًا على املافيا
أ
وال�سلحة وجماعات احلماية الذاتية ،والع�شائر ،واالعتماد على أالعراف.
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وينتقل امل ؤ�لف بعد ذلك للف�صل الرابع “املخططون واملحتالون” ،ويبد أ� هنا مبثال من بوليفيا التي
قال أ�ول رئي�س منتخب لها بعد اال�ستقالل ع�شية نفيه يف عام ( 1828بعد ثالث �سنوات من احلكم) :كان احلل
م�ستحي ًال .وبعد (� )95سنة يف عام  ،2005قال الرئي�س كارلو�س مي�سا  C.Mesaنف�س الفكرة بعد أ�ن أ�جرب على
اال�ستقالة .ويت�ساءل امل ؤ�لف :من الذي جعل بوليفيا من أ�غنى الدول يف القرن ال�ساد�س ع�شر (املعروفة با�سم بريو
العليا) �إىل أ�فقر الدول حالي ًا؟ يجيب بالقول :رمبا تكون الـ (� )450سنة من حكم نخبة البي�ض أ
للغلبية الهندية
(مل يتجاوز متثيل أالحزاب املحلية  %1من مقاعد الربملان يف عام  ،)1997وتعرف احلكومات البوليفية من
أ�كرث احلكومات ف�ساد ًا .ويعتقد امل ؤ�لف ،مرة أ�خرى ،ب أ�ن امل�شكلة تتمثل يف ف�ساد ا إلدارة ال�سيا�سية واالقت�صادية.
وي�شري هنا ب أ�ن املخططني يختلفون حول احلكومة ال�سيئة :يعتقد مع�سكر املت أ�ثرين بحكومة الواليات املتحدة
أالمريكية ،وم ؤ��س�سات التمويل الدولية ب أ�ن حكومات الدول الفقرية �سيئة ويجب على الغرب الت�شدد معها مقابل
ح�صولها على امل�ساعدات .أ�ما املع�سكر املت أ�ثر أ
بالمم املتحدة ،وجيفري �ساك�س ،فريي ب أ�ن الدول الفقرية لي�ست
�سيئة جد ًا ،و�إن هذه الدول ال بد أ�ن تكون حرة يف تقدير ا�سرتاتيجياتها اخلا�صة بها .ويعتقد امل ؤ�لف ب�إمكانية
�صحة ر أ�ي كال املع�سكرين ح�سب حالة كل دولة فقرة  .ويكر�س ما تبقى من الف�صل الرابع ملا يجب عمله يف حالة
�صحة ر أ��س كال املع�سكرين.
وهنا ال يزكي امل ؤ�لف حكومة بلده (الواليات املتحدة) ،ألنه مقتنع ب�ضرورة عدم ح�صر تو�صيف
الدولة ب أ�نها �سيئة على الدول الفقرية فقط .فغزو الواليات املتحدة لدول أ�خرى بدون م�سوغات قانونية هو
أ�مر �سيىء ،وانتهاكات حقوق أال�سرى ومتويل احلمالت ال�سيا�سية هو أ�مر �سيىء .وبنف�س الوقت ،توجد فئات
جيدة ونظيفة يف الكثري يف الدول الفقرية مثل فئة الفنيني التكنوقراط أالكفاء .ويعتقد امل ؤ�لف ب أ�نه حلل م�شكلة
كال املع�سكرين ،ف�إنه ال بد من اللجوء خليار الدميقراطية املحلية ،و أ�ن فر�ضها من اخلارج يعترب أ�مر ًا �سيئ ًا.
وكما هو احلال مع احلرية االقت�صادية (حرية أال�سواق) التي يجب أ�ن تبنى من القاعدة للقمة ،ف�إن احلرية
ال�سيا�سية (الدميقراطية) يف الدول الفقرية يجب أ�ن تبنى من القاعدة للقمة أ�ي�ض ًا ،وذلك حتى يت�سنى معاجلة
الغ�ش ال�سيا�سي ،وحكم أالقلية ،والدميقراطية �ضيقة أالفق (حكومات �سيئة رغم االنتخابات احلرة) ،وم�شكلة
عدم ثقافة الناخبني ،والف�ساد.
ويتطرق امل ؤ�لف يف هذا الف�صل �إىل مفارقة ربط امل�ساعدات الغربية باحلكومات اجليدة ،فريى أ�نه
وفق ًا إلح�صاءات عام  2002تلقت ( )25حكومة غري دميقراطية يف العامل (من أ��صل  199دولة دميقراطية
ح�سب ت�صنيف البنك الدويل) ما يعادل ( )9مليارات دوالر كم�ساعدات خارجية ،يف حني ح�صلت الدول أالكرث
ف�ساد ًا على ما يعادل ( )9.4مليارات من هذه امل�ساعدات .وتقع الـ ( )15دولة أالكرث ا�ستالم ًا للم�ساعدات
(والتي ح�صل كل منها يف حدود مليار دوالر) �ضمن ت�صنيف احلكومات أال�س أو� من حيث ن�سبة الدميقراطية
والف�ساد وغريها .معنى ذلك أ�ن املحتالني هم من يح�صلون على امل�ساعدات ولي�س الفقراء .ويورد امل ؤ�لف
نتائج بع�ض الدرا�سات التي ت�شري �إىل ما يطلق عليه (لعنة امل�ساعدات) ،حيث أ�دت �إىل تدعيم احلكومات
الفا�سدة وا�ستفادة امل�ستفيدين من امل�ساعدات ومقاومتهم للدميقراطية التي �سينتج عنها توزيع أ�قل عدالة
للموارد املالية .وي�ست�شهد هنا بتجربة الباك�ستان التي ف�شلت معها امل�ساعدات يف �إ�صالح اخلدمات ال�صحية
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والتعليمية ب�سبب املوظفني غري امل ؤ�هلني ،وتر�سية العقود أ
للقارب واملحا�سيب ،وعدم قدرة الفقراء على مواجهة
أ
(ال�سواق) و(احلكومات) التي تعمل �ضدهم .ويورد امل ؤ�لف موقف الدول الغربية املانحة للم�ساعدات عندما ال
ترغب باالعرتاف ب�سوء احلكومات التي يتعاملون معها ،حيث تو�صف احلرب ب أ�نها “نزاع إلعادة تخ�صي�ص
املوارد” ،ويو�صف تعامل وكاالت امل�ساعدات مع أ�مراء احلرب على أ�نها “�شراكات �صعبة” ،وتو�صف م�شاكل
املوازنة العامة للدولة ب أ�نها “ق�ضايا حكم”...،الخ .مع و�ضع م�سحه دبلوما�سية على احلكومات ال�سيئة لو�صف
أالمور يف دول هذه احلكومات على أ�نها “�سيئة �إال أ�نها تتح�سن” .وذلك حماية للحكومات ال�سيئة مما تقرتفه
جتاه الفقراء.
يورد امل ؤ�لف هنا قلق �صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل من م�شاكل التعامل مع املحتالني يف
الدول الفقرية يف جمال امل�ساعدات ،و أ�خري ًا يركزا كعالج ،يف التعامل مع ما ي�سمى مب ؤ��س�سات املجتمع املدين،
يف حماولة إل�شراك النا�س يف �صياغة ال�سيا�سة االقت�صادية وا�سرتاتيجية حماربة الفقر .ورغم ت أ�ييده لهذه
اخلطوة� ،إال أ�ن امل ؤ�لف ال يعتربها أ�داة للو�صول �إىل حكومة جيدة ،وذلك ل�صعوبة ا�ستبدال “ا�سرتاتيجية
حماربة الدميقراطية” حمل الدميقراطية ،حيث ي�صعب على البريوقراطيني �إعادة توزيع ال�سلطة من الفئات
التي متلكها ل�صالح الفئات التي ال متلكها .وي�ست�شهد هنا بحالة �إعفاء �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
لـ”بوركينافا�سو” من ديونها يف ني�سان /أ�بريل من عام  2002ب�سبب و�ضع الدولة إل�سرتاتيجية ملحاربة الفقر.
علم ًا ب أ�ن حاكم هذه الدولة ي�سيطر على ال�سلطة منذ عام  1987ويحتل املرتبة اخلام�سة �ضمن أ�كرث احلكام
ف�ساد ًا يف العامل عام  ،2001كما أ�نه دعم أ�مراء احلرب الذين قاموا مبجازر ب�شرية يف كل من أ�نغوال ،ليربيا
و�سرياليون.
ويعتقد امل ؤ�لف ب أ�ن أالمم املتحدة مل تكن أ�ح�سن حا ًال من ال�صندوق والبنك الدوليني يف جمال التعامل
مع احلكومات ال�سيئة .حيث ي�شري تقرير “م�شروع أاللفية ،الذي قدم أ
للمم املتحدة يف كانون الثاين /يناير
من عام � 2005إىل أ�ن وجود احلكومة ال�سيئة لي�س امل�شكلة التي تواجه الدول الفقرية ،بل النق�ص أ
بالموال.
وي�ست�شهد امل ؤ�لف هنا مبا ورد يف �صفحة ( )34من التقرير “تفتقر العديد من احلكومات اجليدة �إىل املوارد
املالية الالزمة لال�ستثمار يف البنية أال�سا�سية واخلدمات االجتماعية وا إلدارة العامة الالزمة للحكم ال�صالح.
علم ًا ب أ�ن التقرير ي�ستبعد فقط أ�ربعة حكومات �سيئة يف امل�ساعدات :رو�سيا البي�ضاء ،مينمار ،كوريا ال�شمالية
وزميبابوي  ،وهو عدد �صغري جد ًا من وجهة نظر امل ؤ�لف .ويف نهاية هذا الف�صل يلخ�ص امل ؤ�لف �آراء بف�شل
وكاالت امل�ساعدات يف ا�ستخدام م�ساعداتها لتغيري احلكومات ال�سيئة �إىل جيدة ،ويرى ب أ�نه لي�س من ال�ضروري
أ�ن تتم امل�ساعدات عن طريق احلكومات ،بل ميكن أ�ن تتجه مبا�شرة للم�ستفيدين من الفقراء ،و أ�نه ال ينبغي
مكاف أ�ة احلكومات ال�سيئة من خالل امل�ساعدات.
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الق�سم الثاين :تخفيف العبء
ي�ستهل امل ؤ�لف هذا الق�سم بالقول أ�ن “اخلط أ� هو من الطبيعة الب�شرية� ،إال أ�ن هدف اللجان هو
�إف�ساد أالمور” .بعد ذلك يتطرق الف�صل اخلام�س أ
“الغنياء أ
لل�سواق والفقراء للتوظيف” فريكز على
دور البريوقراطية كعائق لو�صول امل�ساعدات مل�ستحقيها .بريوقراطية امل�ساعدات الدولية (البنك وال�صندوق
الدوليني ووكاالت وطنية ،وم�صارف تنمية �إقليمية ،ووكاالت أ�مم متحدة وغريها) ،وبريوقراطية الدول الفقرية.
ويورد امل ؤ�لف هنا أ�مثلة من تنزانيا التي ح�صلت على م�ساعدات خارجية خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،و�صلت
قيمتها �إىل ملياري دوالر لبناء الطرق .ورغم ذلك تفتقد هذه الطرق �إىل ال�صيانة ب�سبب البريوقراطية (حيث
ال ت�ستطيع أ�ن تتجاوز �سرعة ال�سيارة على بع�ض الطرق  5أ�ميال بال�ساعة!) .ويقارن بني أ�داء املوظفني ال�سيئني
يف تنزانيا (عدم �صيانة أ��سواق مث ًال) ،و أ�داء أال�سواق يف بلد مثل الواليات املتحدة ،حيث ت�ستطيع يف فرتة
خم�س دقائق حجز رحلة بوا�سطة ا إلنرتنت من نيويورك �إىل لو�س أ�جنل�س تغادر قبل ن�صف �ساعة من موعد
الرحلة .م�شكلة الدول الفقرية أ�نها ال متلك أ�موا ًال أ�و قوة �سيا�سية (�صوت �سيا�سي) لتحفيز الباحثني على توفري
االحتياجات ،يف حني متلك الدول املتقدمة أ��سواق كفوءة لتلبية هذه احلاجات .أ�ما م�شكلة وكاالت امل�ساعدات
اخلارجية فهي أ�ن البريوقراطيني يتحكمون مبنظم حرارة ّ
بطانية ي�ستخدمها الفقراء وال ميلك الفقراء القدرة
على �إي�صال املعلومة اخلا�صة يف ما �إذا كانت درجة حرارة ّ
البطانية حارة أ�م باردة! ،وال يهتم املخططون
باحل�صول على ا�ستجابة الفقراء .والنتيجة أ�ن الفقراء ال يح�صلون على ما يحتاجون �إليه ،بل يح�صلون على
أ��شياء ال يحتاجون �إليها أ�حيان ًا .والبديل هو تعزيز دور الباحثني (بدل من املخططني) الرتباطهم بامليدان،
والتحدث مبا�شرة �إىل الفقراء وحتديد احتياجاتهم.
يتناول الف�صل ال�ساد�س “م�ساعدة الفقراء” �شرح �آلية عمل �صندوق النقد الدويل و أ��سباب احلاجة
للقرا�ض .ويعرتف امل ؤ�لف
للنقد أالجنبي يف امل�صارف املركزية للدول الفقرية ،و�شروط �صندوق النقد إ
باحليادية الفنية آلليات عمل ال�صندوق� ،إال أ�نه ي أ�خذ عليه تدخله يف كيفية انتقال أالموال للحكومات (و�إجبار
احلكومات على القيام باتخاذ قرارات غري �شعبية ،ينتج عنها احتجاجات و أ�حيان ًا ثورات �ضد ال�صندوق .ويورد
ب أ�ن من بني كل ثمانية حاالت ف�شل أ�و انهيار للدولة هناك �سبع حاالت كانت تنفذ برامج ل�صندوق النقد الدويل
(ال يحوز لل�صندوق فر�ض �إ�صالحات على أ�نظمة ه�شة �سيا�سي ًا :كمن يطلب من امل�صابني بك�سور يف أال�ضالع
ت أ�دية متارين من�شطة للقلب !!) .ويحدد امل ؤ�لف م�شاكل ال�صندوق مع برامج امل�ساعدات يف م�شكلتني هما:
املعرفة غري الكاملة مبا يحدث يف الواقع بالدول امل�ستفيدة ،والتعقيدات التي حتدث خارج “الربجمة املالية”
لل�صالح االقت�صادي .وينتقد امل ؤ�لف تركيز املخططني (ومنهم ال�صندوق) على أالرقام
ومنهجية ال�صندوق إ
فقط (التي يف أ�غلبها غري موثوقة ،وال تعك�س كامل امل�شكلة).
ويورد امل ؤ�لف هنا مفارقة ،يطلق عليها مفاجئة ،وهي أ�ن �صندوق النقد الدويل كان �ضعيف ًا يف فر�ض
�شروطه على �سلوك االقت�صاد ال�سيئ ! .ففي الوقت الذي يحدد فيه ال�صندوق والبنك الدوليني ،ال�سيا�سات
ال�سيئة ب أ�نها تلك التي يزيد بها معدل الت�ضخم عن ( ،)%40ويزيد فيها �سعر ال�صرف الدوالر يف ال�سوق ال�سوداء
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( )%40عن ال�سعر الر�سمي ،ويفوق �سعر ال�صرف الر�سمي بن�سبة تزيد عن ( )%40عن ال�سعر احلقيقي لدعم
ال�صادرات ،وتتحرك أ��سعار الفائدة مبجال يزيد عن ( )%5أ�قل من معدل الت�ضخم .يف هذا الوقت يالحظ
أ�ن ن�سبة م�ستلمي قرو�ض ال�صندوق (والبنك) الدوليني مل تتغري ب�سبب عدم توفر واحد أ�و أ�كرث من �شروط
االقت�صاد ال�سيئ امل�شار �إليها أ�عاله! .ويف�سر امل ؤ�لف هذا ال�سلوك لكل من ال�صندوق والبنك بنزعتهما نحو
جتاهل مع حدث �سابق ًا مع كل قر�ض جديد ،خا�صة عند و�صول �سلطة جديدة يف الدولة املعنية .وهنا ي�ضرب
امل ؤ�لف أ�مثلة يف هذا املجال من عدة دول مثل الباك�ستان ،أالكواردور أ
والرجنتني.
كما ي ؤ�خذ على ال�صندوق اعتماده على أ��ساليب ح�سابية بحتة ،بحيث يجب أ�ن ال يزيد االعتماد الذي
مينحه البنك املركزي للحكومة عن الطلب على العملة املحلية ،و أ�ن يكون أ�قل من قيمة االحتياطي بالدوالر
(مقيم ًا بالعملة املحلية ح�سب �سعر ال�صرف احلايل) .كما يجب عدم جتاوز (على م�ستوى النظام امل�صريف
ككل) التو�سع يف ا إلقرا�ض الطلب املحلي على العملة واحتياطيات البنوك ناق�ص ًا احتياطيات العملة أالجنبية
يف النظام امل�صريف .ويف حالة كون القر�ض كبري ًا جد ًا ف�إن النظام امل�صريف �سيخ�سر احتياطيات النقد أالجنبي
ب�سبب حتويل النا�س للنقود غري املرغوب بها �إىل دوالرات عرب البنك املركزي .ويورد امل ؤ�لف عدد ًا من امل�شاكل
املحا�سبية املرتبطة بهذه أال�ساليب .و أ�خري ًا ي�ستنتج امل ؤ�لف يف هذا الف�صل عدد ًا من اال�ستنتاجات اخلا�صة
بعمل �صندوق النقد الدويل:
( )1رغم جناح ال�صندوق يف الرتكيز على هدف واحد ،مقارنة بوكاالت تنمية أ�خرى ذات أ�هداف
متعددة� ،إال أ�نه ال يتحمل امل�س ؤ�ولية جتاه الفقراء من حيث ف�شله يف �إ�صالح االقت�صادات
الفقرية من القاعدة �إىل القمة.
ً
ً
ً
ؤ
( )2عدم تطفل ال�صندوق يف �ش ؤ�ون الدول الفقرية التي تعاين �ضعفا م��س�سيا و�سيا�سيا ،وتركيز
عمله يف الدول النا�شئة ،على أ�ن يحزم حقائبه ويرتك الدول الفقرية ويرتك العمل بها
لوكاالت التنمية أالخرى.
(�	)3إيجاد طريقة للتخل�ص من �شروطه املتطفلة واملعقدة طاملا أ�نها مل تثبت جدواها يف حاالت
كثرية يف ا�سرتداد القرو�ض.
أ
أ
( )4التخفيف من ثقته املفرطة ب�نه يعرف ما هو �ف�ضل للفقراء ،والعودة ملهمته ال�ضيقة املتمثلة
بتحقيق اال�ستقرار االقت�صادي.
ويف الف�صل ال�سابع “املعاجلة :البهجة وامل أ��ساة” ،ي�صور امل ؤ�لف امل آ��سي ا إلن�سانية النت�شار مر�ض
أاليدز يف جنوب أ�وغندة يف بداية الثمانينات من القرن املا�ضي �إىل معظم مناطق جنوب و�شرق أ�فريقيا ال
�سيما جنوب أ�فريقيا .ومنذ اكت�شاف الباحثني حلالة الرجل العجوز ،يف عام  ،1989بجنوب أ�وغندة ،الذي فقد
عائلته (زوجته و أ�طفاله الثمانية ب�سبب أاليدز) وفقد بعدها عقله ،وقبل ذلك ب�سبع �سنوات كان لدى الغرب كل
املعلومات لتوقع انت�شار املر�ض وقتله لع�شرات املاليني ،ومع ذلك ف�إنه مل يفعل �شيئ ًا ملمو�س ًا  .ويعترب امل ؤ�لف
أ�ن ف�شل الدول الغربية يف حماربة واحلد من مر�ض أاليدز هو �شكل من أال�شكال الوا�ضحة لف�شل امل�ساعدات
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اخلارجية القائمة ،ب�سبب ابتعاد من هم يف القمة عن أ�ولئك الذين هم يف القاعدة .ويعترب الف�شل يف حماربة
أاليدز خمج ًال �إذا ما علمنا ب أ�ن أ�ف�ضل جمال لنجاح امل�ساعدات اخلارجية تاريخي ًا كان املجال ال�صحي .ويعزو
امل ؤ�لف هذا الف�شل �إىل �آلية عمل املخططني ذوي أالهداف املتعددة والعامة (بعك�س الباحثني ذوي أالهداف
القليلة واملحددة) .وهنا ي�ضرب مث ًال غياب امل�س ؤ�ولية الفردية يف حالة ف�شل حتقيق هدف النمو االقت�صادي
لعمومية هذا الهدف .وي�سرد عدة أ�مثلة عن جناحات حمالت مكافحة العديد من أالمرا�ض مثل احل�صبة،
�شلل أالطفال ،ا إل�سهال ،حماربة العمى والرمد ،حماربة ال�سل وغريها يف بلدان مثل جنوب أ�فريقيا ،م�صر،
�سريالنكا ،أالوروغواي� ،شيلي ،البارغواي ،الربازيل وال�صني .ويعود وذلك أ��سا�س ًا (رغم االعتماد على م�ساعدات
أالجنبية) �إىل دور احلمالت املحلية وم ؤ��س�ساتها (الباحثني) العارفني بامل�شاكل الواقعية وكيفية التعامل معها.
يلقي امل ؤ�لف بالالئمة يف انت�شار مر�ض ا إليدز على عدم التحرك املبكر مل ؤ��س�سات امل�ساعدات اخلارجية
يف �إطفاء احلريق منذ بدايته .ففي الوقت الذي يقر�ض البنك الدويل ( )8ماليني دوالر ملوبوتو ،رئي�س زائري
يف عام  ،1988ف�إنه مل ميول م�شروع ًا موجه ًا ملحاربة ا إليدز قبل عام  ،1993ومل يطلق م�شاريع وقائية يف
عام  1992يف دول اخلطر الوبائي .وال يجدي القول ب أ�ن البنك ،وغريه من م ؤ��س�سات امل�ساعدات اخلارجية،
مل يكن على وعي بدرجة خطر الوباء .فقد أ��شارت �صحيفة التاميز الربيطانية يف  27ت�شرين الثاين /أ�كتوبر
من عام � 1986إىل أ�ن ا إليدز يح�صد املاليني من أ
الفارقة ،با إل�ضافة �إىل تقرير للبنك الدويل يف عام 1988
حول املر�ض ،وغريها يف التقارير ذات العالقة واملحذرة من انت�شاره .ورغم متويل البنك يف عام  1988لع�شرة
م�شاريع ذاتية ملحاربة ا إليدز� ،إال أ�نه مل ي أ�خذ بر أ�ي جوليا ديتون  J.Daytonاملكلفة بتقييم هذه امل�شاريع  ،القائل
بغياب التحليل االقت�صادي حول (فعالية) حماربة ا إليدز ،مع غياب للفرق املحلية ملحاربة املر�ض .وت�ضيف أ�نه
رغم و�صول املر�ض �إىل م�ستويات وبائية يف كل من �ساحل العاج ،هايتي ،كينيا وزامبيا يف ت�سعينات القرن
املا�ضي� ،إال أ�ن البنك مل ي�صنف هذه احلالة للمر�ض (يف وثائق ا�سرتاتيجيات م�ساعدة الدول) ،ومل تو�صي
الوثائق ب�ضرورة الوقاية أ�و املعاجلة.
الق�سم الثالث :جي�ش الرجل أ
البي�ض
يفتتح امل ؤ�لف ف�صول هذا الق�سم بالقول “ أ�ن مهمة علم االقت�صاد الغربي هو �إظهار مدى � آض�لة ما
يعرفه الب�شر حول ما يتخيلون �إجنازه” .وهنا يتطرق الف�صل الثامن “من اال�ستعمار �إىل �إمربيالية ما بعد
احلداثة” ويورد التوجهات أالمريكية نحو �إعادة ت�شكيل الدول الفا�شلة واملنهارة (مقاالت من جملة ال�سيا�سة
اخلارجية أالمريكية  ،Foreign Affairsو�إن�شاء مكتب خا�ص بوزارة اخلارجية إلعادة البناء واال�ستقرار يف
هذه الدول ،والتن�سيق بني هذه التوجهات وم ؤ��س�سات امل�ساعدات اخلارجية :البنك الدويل ،و�صندوق النقد
الدويل ،بهدف اال�ستمتاع بفوائد ال�سالم :الدميوقراطية ،واقت�صاديات ال�سوق) .ويعرب امل ؤ�لف عن ا�ستغرابه
ملوقف امل ؤ�رخ ،فريغ�سون  ،N. Fergusonمن جامعة هارفرد الذي يعجب امل ؤ�لف ب أ�عماله ما عدا هذا املوقف،
القائل ب أ�ن ا إلمرباطورية الليربالية قد حتقق نتائج أ�ف�ضل من الدولة الوطنية (حتقيق تنمية أ�ف�ضل من خالل
احتالل ع�سكري).
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لقد ف�شلت م�ساعدات الغرب يف �ستينات و�سبعينات القرن املا�ضي ألن احلكومات كانت �سيئة .لذا،
فقد ا�ستعمل الغرب �إعادة الهيكلة يف حماولة إلغراء احلكومات لتغيري �سلوكها يف ثمانينات وت�سعينات القرن
املا�ضي ،وف�شل هذا التوجه أ�ي�ض ًا ،ح�سب وجهة نظر امل ؤ�لف .لذا اتخذ الغرب منهج ا�ستبدال احلكومات بنوع من
“الو�صاية  ”Trusteeshipأ�و ال�سيادة امل�شرتكة  .”Shared Sovereigntyوبعد �سرد امل ؤ�لف خلربة الغرب
اال�ستعمارية ال�سابقة القائمة على االعتماد على عدد حمدود من املوظفني (غري أالكفاء) إلدارة دول مثل الهند
(حكم الهند  898موظف بريطاين البالغ عدد �سكانها 300مليون ،يف عام  ،)1893وكذلك القارة ا إلفريقية
( 1315موظف يف نيجرييا ذات ال�سكان الـ  20مليون ،و  2384موظف يف الكونغو البلجيكية البالغ �سكانها
 9.4مليون ،و  887موظف يف أ�فريقيا اال�ستوائية الفرن�سية البالغ عدد �سكانها  ،3.2و  3660موظف يف غرب
أ�فريقيا الفرن�سية البالغ نفو�سها  15مليون ،يف عام  ،)1939أ�و باالعتماد على �شيوخ القبائل وامل ؤ�يدين للحكم
اال�ستعماري ،حالة �شيوخ قبيلة �إغبو ( Igboعدل الربيطانيون القانون يف تنجاليفا يف عام  ،1930لي�صبح كل
أ�فريقي ينتمي �إىل قبيلة ،وذلك لت�سهيل مهمة �سيطرة رجال القبائل على ال�سكان) .ويف “مايل” أالفريقية،
املعروفة �سابق ًا با�سم مملكة �سيغو  ،Seguنفى الفرن�سيون قادة قبيلة “توكولورا” �إىل ال�سنغال يف عام ،1890
ون�صبوا موالني من �ساللة “مببارا” .وبذلك أ��صبح الزعيم هو القانون ويخ�ضع ل�سلطة واحدة فقط هو الرجل
أالبي�ض املقيم بدولته.
وبعد عام  ،1807عام �إلغاء الربيطانيني لتجارة الرق� ،شهد احلكم اال�ستعماري وجه ًا أ�كرث �إن�سانية
من خالل منع جتارة الرقيق ،و�إن�شاء منظمات أالعمال اخلريية (املح�سنون االمربياليون) التي بد أ�ت تعمل
لتربير وجود امل�ستعمرات .وبد أ�ت تت�شكل لدى امل�ستعمرين أ�فكار حتولت الحق ًا �إىل “اقت�صاديات للتنمية”.
حيث ر أ�ى جون �ستيوارت مل  J. Millأ�حد اقت�صادي القرن التا�سع ع�شر ،أ�ن بريطانيا تن�شر خليط ًا من
“الدفعة القوية” و “�إعادة الهيكلة” ،و حكومة أ�ف�ضل ،و�ضمانات للملكية و�ضرائب معتدلة ،وملكية م�ستقرة
أ
للر�ض ،واعتماد ًا على تقنيات خارجية ،ور ؤ�و�س أ�موال أ�جنبية ،بهدف زيادة ا إلنتاج .كما �ضاعف الربيطانيون
أالرا�ضي املروية يف الهند للفرتة  ،1938-1891و أ�دخلوا الربيد والربق ،وبنوا ( )40أ�لف ميل �سكك حديد،
كانت جزء ًا من خطة تنمية منذ ع�شرينات القرن التا�سع ع�شر ،والعامل الرئي�سي لفتح الهند أ�مام التجارة.
كما نقل املعلمون أالمريكيون ومن خلفهم من الفلبني املعرفة أالولية ،وق�ضوا على أالمية ،وجعلوا ا إلنكليزية
اللغة الدارجة ،و�ساهموا يف بناء مرافق ال�سدود ،املناجم /و�صناعة اخل�شب ،ال�سكك احلديدية ،املوانئ و�إ�صالح
ال�ضرائب وق�ضوا على الكولريا ،وخف�ضوا املالريا واجلدري..الخ .ون�شر امل�ستعمرون ال�سكك احلديدية يف كل
أ�فريقيا (بنى الفرن�سيون أ�ول �سكة حديد يف ال�سنغال يف عام  .)1883وغريها من أالمثلة.
ورغم كل ذلك� ،إال أ�ن الرجل أالبي�ض وقع تاريخي ًا يف نف�س امل�شكلة التي يعاين منها ا آلن ،وهي �إفراط
االعتماد على البريوقراطيني ،والتخطيط الق�سري من القمة للقاعدة ،واملعرفة ال�ضحلة أ
بالو�ضاع املحلية.
ووفق ًا لنظرية “الرجل أالبي�ض يعرف أ�ف�ضل” فر�ضت خيارات تنمية على ال�سكان املحليني ،بد ًال من احرتام
اخليارات االقت�صادية املحلية .ويورد امل ؤ�لف عدد ًا من أ�مثلة فر�ض خيارات خارجية على اخليارات املحلية،
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مثل :فر�ض اال�ستعمار الربيطاين على أالوغنديني يف عام  1925العمل يف ثالث جماالت فقط :القطن ،العمل
لدى احلكومة ،العمل باملزارع وفر�ض �ضرائب على أالكواخ يف �سرياليون لزيادة �إنتاج حما�صيل مثل نخيل
الزيت وبرنامج الفول ال�سوداين يف تنجانيفا.. ،الخ.
ومن املفارقات التي يوردها امل ؤ�لف ،أ�نه بالرغم من عدم خ�ضوع دول �شرق �آ�سيا (ال�صني واليابان
وكوريا وتايوان وتايالند) لال�ستعمار أالوربي ب�شكل كامل� ،إال أ�نها قد حققت جناح ًا ملمو�س ًا (غياب الرجل
أالبي�ض) ،يف حني مل حتقق نف�س هذا النجاح الفلبني التي خ�ضعت لال�ستعمار أال�سباين أ
والمريكي (وجود
الرجل أالبي�ض) .ويالحظ امل ؤ�لف ،نف�س ال�شيء حيث أ�ن البالد التي مل تخ�ضع لال�ستعمار زادت بها ن�سب
التعليم الثانوي خالل الفرتة  2001-1960بن�سبة تفوق  %1.7عن تلك التي خ�ضعت لال�ستعمار ،مع ارتفاع
دخل الدول أالوىل يف عام  2001عن الثانية بـ ( )2.4مرة .وال زالت الكونغو (بعد خم�سة قرون من التدخل
أالوروبي) حتتل أ��س أو� و أ�طول نظام حكم يف العامل ،ومبتو�سط دخل للفرد يعادل (� )39سنت ًا يف اليوم (مثال
�صارخ لعدم جناح التدخل أالوربي يف التطور).
بعد ذلك ي�ستنتج امل ؤ�لف ب أ�نه �إذا كان اال�ستعمار أالوربي �سيئ ًا ف�إن مرحلة التحرر مل تكن أالف�ضل.
فبعد �إنهاء املخططني (منهج الفر�ض من أ�على) للنظام اال�ستعماري الذي ف�شل ب�إن�شاء دول جديدة بني ليلة
و�ضحاها ،و�ضعوا حدود ًا مل متثل يف حاالت كثرية الرغبات املحلية ،وما ترتب على ذلك من م�شاكل ال زالت حية
حتى ا آلن (م�شاكل حدود ،م�شاكل عرفية وم�شاكل قومية..،الخ) وما ترتب على ذلك من �إ�ساءة التخ�ص�صات
اال�ستثمارية ملزيد نحو الت�سلح بعيد ًا عن اال�ستثمار املجدي .ويحدد امل ؤ�لف م�صادر ال�ضرر التي قام بها الرجل
أالبي�ض (الغرب) من �إنهاء ا�ستعماره وت�شكيل عدد من الدول يف  ( :أ�) منح �إقليم جلماعة تعتقد جماعة أ�خرى
أ�نها متتلكه( ،ب) تق�سيم أالمة الواحدة �إىل دويالت( ،ج) و�ضع املزيد من جمموعتني متناحرتني يف دولة واحدة.
ي�ست�شهد امل ؤ�لف ب أ�حد درا�ساته ال�سابقة مع الي�سينا  ،A. Alesinaوماتو�سزفكي  J. Matuszeskiمن جامعة
هارفرد ،حول أ�داء هذه الدول امل�صنعة يف جمال التنمية االقت�صادية باالعتماد على م ؤ��شرين للفرد ( :أ�) ن�سبة
ال�سكان املنتمني �إىل جماعات عرقية ف�صلت بها احلدود بني عدة دول التمايز العرقي Ethic Heterogeneity
(املزيد من احلدود االعتباطية ي�ساهم باملزيد من التمايز العريف) .و أ�ثر ذلك على مدى �سيادة عدم �سيادة
الدميوقراطية يف مثل هذه الدول حالي ًا( .ب) مدى تعرج ،أ�و ا�ستقامة احلدود امل�صطنعة ،حيث أ�ن امل�ستعمرين
مالوا نحو ر�سم احلدود امل�ستقيمة (التي ال ت ؤ�خذ بنظر االعتبار جتان�س الثقافات أ
والعراف والقوميات) ،على
ح�ساب احلدود املتعرجة التي ت أ�خذ بنظر االعتبار هذه العوامل وغريها ،لتخلق دو ًال متجان�سة ( أ�ف�ضل مثال
على احلدود امل�ستقيمة هي ما ترتب على اتفاقية �سايك�س بيكو عام  1916من تق�سيم لدول الوطن العربي).
وتو�صل امل ؤ�لفون �إىل أ�ن احلدود امل�ستقيمة غالب ًا ما ين� أش� عنها ارتباط منخف�ض مع الدميوقراطية .وتو�سع
امل ؤ�لف يف عر�ض جتارب املنطقة العربية ،ب�سبب اتفاقية �سايك�س بيكو ،وتق�سيم الهند ،وال�سودان.
أ�ما الف�صل التا�سع “غزو الفقراء” ،في�شري �إىل أ�ن احلقبة اال�ستعمارية اجلديدة ت�صبح ممكنة يف
حالة توفر �شرط رئي�سي وهو القوة الع�سكرية إلعادة بناء الدول الفا�شلة :العراق و أ�فغان�ستان ك أ�مثلة ،لن�شر
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الدميوقراطية وبناء دول �صاحلة .ويروي امل ؤ�لف بع�ض املفارقات عن جتربة الواليات املتحدة يف �إعادة بناء
الدولة العراقية منذ عام � :2003إلغاء الر�سوم اجلمركية بهدف بناء اقت�صاد حر من ال�صفر ،حتويل الدولة
�إىل منطقة جتارة حرة ،ت�سريح ن�صف مليون جندي وموظف حكومي ،خ�صخ�صة مائتي م ؤ��س�سة حكومية،
�إزالة القيود عن اال�ستثمار أالجنبي يف قطاعات غري نفطية ،فر�ض حد أ�دنى من ال�ضرائب ،تكليف �شركة
بريينغ بوينت  Bearing Pointب�إن�شاء �سوق حرة من العدم ،تكليف هالن  J. Hallenالبالغ من العمر ()24
�سنة م�سئولية �إطالق البور�صة يف العراق وتكليف �إيروين  S. Erwinالبالغ من العمر (� )21سنة ب�إدارة م�صادر
متويل ميزانيات أالمن املحلية .ويعلق امل ؤ�لف بالقول :هكذا تكون عملية �إعادة الهيكلة يف ظل �سيادة اجلي�ش
والبحرية .ثم ينتقل امل ؤ�لف لعر�ض أ�مثلة أ�خرى ناجتة عن احلرب الباردة مثل نيكاراغوا ،أ�نغوال ،املك�سيك،
الكاريبي و أ�مريكا الو�سطى.
الق�سم الرابع :امل�ستقبل
ي�ستهل امل ؤ�لف هذا الق�سم بقول م أ�ثور �آخر“ :لقد أ��صغيت باهتمام آلراء النا�س �إال أ�نني مل أ�عمل �إال
بر أ�يي” .وي�ستهل الق�سم بالف�صل العا�شر “التنمية ذات اخلربة املحلية” Homegrown Development
يف حماولة لعر�ض بع�ض بدائل التنمية البعيدة عن خيارات الغري .وي�ضرب امل ؤ�لف أ�و ًال املثل باليابان باعتبارها
دولة مل ي�ستعمرها الغرب �إطالق ًا ،فقد اعتمدت على الباحثني املحليني أ��سا�س ًا يف جناح تنميتها التي انطلقت
منذ بداية عهد ا إلمرباطور “ميجي  ”Meijiعام  ،1868حيث كان ال�شعار اال�ستفادة من الغرب املتقدم دون
الت�ضحية با�ستقالل م ؤ��س�سات وثقافة اليابان وذلك يف ظل ما ي�سمى بـ “جمعية امل�ساعدة الذاتية “Self-Help
 .”Societyواجهت جتربة التنمية املحلية اليابانية امل�صاعب والتحديات� ،إال أ�ن (الباحثني املحليني) كانوا
دائم ًا م�ستعدين لتقدمي احللول املت�سقة مع الواقع الياباين .ويف ظل غياب العوائد املالية ،مت �إ�صدار قانون
ال�ضريبة على قيمة أالر�ض ( )%3يف متوز  /يوليو من عام  .1873تعود كل أالرا�ضي (التي توزع وفق ًا لتقاليد
ال�ضريبة) ملالكيها ،و�إ�صدار احلكومة �سندات امللكية الالزمة لذلك .ومن ثم ،كان با إلمكان �شراء وبيع أالرا�ضي
وا�ستعمالها ك�ضمان للح�صول على القرو�ض� :صياغة هريناندو دي �سوتو  Hernando de Sotoلفك لغز ر أ��س
املال.
ونظر ًا لقلة خربة احلكام يف بداية عهد امليجي ،فقد قاموا بطباعة أالوراق املالية مما رفع من معدل
الت�ضخم .وبعد أ�ن أ��صبح مهند�س �إ�صالح أالرا�ضي ،مات�سوكاتا ما�سايو�شي  Matsukata Masayoshiوزير ًا
للمالية يف عام  ،1881مت خف�ض ا إلنفاق ،وخ�صخ�صة عدد من امل ؤ��س�سات احلكومية ،وا�ستعملت العائدات
ل�شراء ا إل�صدارات النقدية من جديد ،و أ�ن�شيء البنك املركزي يف عام  1882حمتكر ًا �إ�صدار العملة ،ومت
جتنب القرو�ض اخلارجية التي أ�دت �إىل تدخل الغرب يف دول غري أ�وروبية( ،حالة تدخل بريطانيا يف م�صر
مث ًال) ،ومن ثم توقف الت�ضخم ،ومت حتفيز دور القطاع اخلا�ص مع �سيا�سة اخل�صخ�صة .وطاملا أ�ن خيارات
اخل�صخ�صة كانت داخلية فقد أ�تت أُ�كلها.
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ي�سرد امل ؤ�لف جتارب عدد من ال�شركات اخلا�صة امل�شرتية مل ؤ��س�سات حكومية ،مثل �شركة ميت�سوي
تاكاتو�شي  Mitsui Takatoshiالتي بد أ�ت من �شركة جتارية يف القرن التا�سع ع�شر يف جمال جتارة امل�شروبات
وخدمات اجلن�س ،لت�صبح حالي ًا بعد اندماجها مع �شركة تويوتا أ�حد أ�كرب �شركات العامل ،ولتت�سع ن�شاطاتها �إىل
الورق ،الفحم واحلرير .وال�شركة اخلا�صة أالخرى امل�شرتية مل ؤ��س�سات حكومية هي ميت�سوبي�شي ،Mitsubishi
التي ت أ��س�ست أ�و ًال كخط بحري يف عام  1870وعملت الحق ًا يف مناجم النحا�س والفحم ،وا�ست أ�جرت حو�ض
ناغازاكي لبناء ال�سفن احلكومية يف عام  ،1884لت�صنع أ�ول �سفينة من الفوالذ يف عام  .1890وا�شرتت منطقة
م�ستنقعات حول الق�صر امللكي ،وتعر�ضت لل�سخرية �آنذاك� ،إال أ�ن هذه امل�ستنقعات أ��صبحت يف ما بعد الو�سيط
التجاري لطوكيو .و أ��صبحت ميت�سوبي�شي يف القرن الع�شرين تعمل يف كل التخ�ص�صات تقريب ًا.
ورغم احلكم الع�سكري أالمريكي لليابان بعد احلرب العاملية الثانية وملدة (� )6سنوات� ،إال أ�ن منهج
امل�ستعمرين للبناء من القمة �إىل القاعدة ال يعزى له الدور يف بناء اليابان .حيث أ�ن أالمريكيون أ�عادوا بناء
اقت�صاد متطور أ��ص ًال أ
(المر نف�سه يبدو �صحيح ًا يف حالة م�شروع مار�شال).
ير ّكز امل ؤ�لف يف هذا الف�صل أ�ي�ض ًا على أ�حد مقومات جناح جتارب التنمية املحلية أالخرى ،وهي
الرتكيز على خ�صو�صية وجتربة كل دولة على حدة .ففي كوريا اجلنوبية مت االعتماد على تدخل احلكومة
وتوجيه ال�شركات ،ويف هونغ كونغ ا�ستبعد التدخل احلكومي ،يف حني تخرج ال�صني ب�شكل مزيج بني ا�ستبداد
احلزب ال�شيوعي ،امللكية العامة أ
وال�سواق احلرة اجلزئية .أ�ما الهند فقد اعتمدت منذ البدء على دميوقراطية
را�سخة ،يف حني حتولت كل من تايوان وكوريا اجلنوبية �إىل الدميوقراطية يف فرتات الحقة ،يف حني ال تعد
�سنغافورة دولة دميوقراطية  .وي ؤ�كد امل ؤ�لف ب أ�ن أ�غلب كوارث التجارب االقت�صادية ح�صلت يف م�ستعمرات
�سابقة ،والعك�س �صحيح.
و أ�خري ًا ي�صل امل ؤ�لف �إىل الف�صل أالخري ،احلادي ع�شر “م�ستقبل امل�ساعدات الغربية” ،حيث يعر�ض
عدد ًا من املقرتحات إل�صالح �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لتلعب دور ًا يف حل م�شاكل الدول النامية ( :أ�)
توجيه امل�ساعدات أ
للفراد بد ًال من احلكومات ،من خالل متكني أالفراد من احل�صول على اللقاحات ،البذور،
أ�نابيب املياه والكتب املدر�سية.. ،الخ( .ب) ال ت�ستطيع امل�ساعدات �إنهاء الفقر ،و أ�ن التنمية املحلية وحدها
والفراد أ
القائمة على ديناميكية ال�شركات أ
وال�سواق هي القادرة على ذلك( .ج) أ�ن ال تتجه كل امل�ساعدات
للم�شاريع  ،بل لن�شر املعرفة و�إدارة النظم امل�صرفية ،وا إلدارة اجلدية لالقت�صاد ،وتب�سيط القوانني ،وحت�سني
اخلدمة املدنية( .ج) تخ�صي�ص كل وكالة م�ساعدة ميزانية للم�ساهمة يف جمموعة تقييم دولية م�ستقلة لتقييم
امل�ساعدات أالجنبية ذات كادر مدرب من الدول الغنية للفقرية ( .د) حتمل امل�سئولية اجلماعية والفردية من
جراء عدم حتقيق أالهداف ،واحلر�ص على التقيد بعدد قليل من أالهداف( .هـ) ربط أالهداف بتح�سن أ�و�ضاع
الفقراء ولي�س ب أ�هداف عامة مثل معدل النمو( .و) �إ�صالح نظام الرقابة بال�شكل الذي ي�ساعد على ت�صحيح
االنحرافات.

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
أحمد الكواز

اجمللد احلادي عشر  -العدد األول  -يناير 2009

59

بعد ذلك ،ي�شري امل ؤ�لف �إىل عدد من الربامج اجلزئية الناجمة عن التعامل مع الفقراء وحل م�شاكلهم:
( أ�) م�شروع نائب وزير املالية املك�سيكي ،االقت�صادي �سانتياغو ليفي  S. Levyامل�سمى “التقدم .”Progress
حيث يقدم الربنامج منح ًا نقدية أ
للمهات يف حالة �إح�ضار أ�والدهن للفح�ص الطبي ،واحل�صول على م�ساعدات
غذائية عند �إجراء الفحو�ص الدورية( .ب) م�ساعدة أالطفال على التعليم .وي�ست�شهد امل ؤ�لف هنا بتجربتي
كينيا والهند( .ج) أ�فكار قد تبدو جنونية ،من أ�جل تفعيل اال�ستفادة من امل�ساعدات اخلارجية ،غري قائمة على
التخطيط املركزي بل �آلية ال�سوق ،وتعتمد على التن�سيق بوا�سطة االنرتنت بني عدد من املتعاملني بال�سوق( .د)
ا�ستمرار ًا باالقرتاحات غري التقليدية (القائمة على اقت�صاد ال�سوق) ،يقرتح امل ؤ�لف ما ي�سمى بتوزيع “ق�سائم
التنمية  ،”Development Vouchersت�صدر من “�صندوق الق�سائم  ،”Voucher Fundوميول جزئي ًا
من وكاالت امل�ساعدات بهدف توزيع ق�سائم تنمية أل�شد النا�س احتياج ًا ،بحيث ي�ستطيعون ا�ستبدالها لدى
املنظمات غري احلكومية أ�و وكاالت امل�ساعدات ،للح�صول مث ًال على :أ�دوية ،أ�و لقاحات ،أ�و بذور ،أ�و أ��سمدة ،أ�و
فرن طهو .و�سيرتك للفقراء مهمة اختيار املناف�سة أالمر الذي �سي�سهم بتحقيق نتائج أ�ف�ضل.
يتطرق امل ؤ�لف بعد ذلك �إىل أ�همية احل�صول على معلومات من الفقراء عن جدوى امل�ساعدات.
بعبارة أ�خرى ،ف�إنه ال بد من أ�خذ أ��صوات الفقراء بعني االعتبار ،و�ضرورة ا إل�صغاء �إليهم .ويقرتح امل ؤ�لف هنا،
باالعتماد على املبد أ� التي قامت عليه الثورة أ
المريكية“ :ال �ضرائب بدون متثيل No Taxation Without
 ،”Presentationأ�ن يتم تو�سيع هذا املبد أ� لباقي �شعوب العامل من خالل“ :ال تدخل من دون متثيل No
 .”Intervention Without Presentationويطالب امل ؤ�لف ب آ�لية يف الدول الفقرية (�شبيهة با آللية
الدميوقراطية يف الغرب) ل�ضمان احل�صول على املعلومات من الفقراء ،حول مدى حاجتهم ونوعية امل�ساعدات
املطلوبة ومدى و�صولها لهم.
أ�خري ًا يقرتح امل ؤ�لف �ستة أ�نواع من احلوافز الواجب �إتباعها من قبل امل�ساعدات لتحقيق ما يجدي
نفع ًا للفقراء )1( :م�سئولية وكاالت امل�ساعدات ك ًال على حدة عن حتقيق نتائج ملمو�سة للفقراء )2( ،وبحث
الوكاالت عن ما يفيد الفقراء بناء ًا على التجارب ال�سابقة )3( ،والتجارب بناء ًا على نتائج البحث )4( ،والتقييم
ا�ستناد ًا على املعلومات املجمعة من امل�ستفيدين )5( ،ومكاف أ�ة النجاح ومعاقبة الف�شل )6( ،والت أ�كد من أ�ن
احلوافز ( )6-1قوية بال�شكل الذي يربر تكرار ما يجدي نفع ًا منها ،ثم تكرار احلافز (.)7
ويف حالة ف�شل العمل ،ف�إنه البد من الت أ�كد من أ�ن احلوافز يف ( )5قوية بال�شكل الذي تعيد وكالة
امل�ساعدات �إىل اخلطوة ( .)1ويف حالة ا�ستمرار الف�شل ،ف�إنه ال بد من العمل على �إن�شاء وكالة م�ساعدة جديدة.
ومما يركز امل ؤ�لف عليه هو أ�ن امل�ساعدات لن جتعل الفقر من التاريخ ،و أ�ن هذه املهمة هي مهمة ال�سكان
والباحثني املحليني ،أ�ما وكاالت امل�ساعدات ف�إن لها دور م�ساعد �إذا ما كانت تنا�سب البيئة املحلية.
ومثلما بد أ� الكتاب بعر�ض م أ��ساة الطفلة أالرتريية ( أ�مارتخ) ،ف�إنه ينهي ا إل�شارة �إىل حالتها والطلب
من الباحثني املحليني باكت�شاف طريقة إلر�سال هذه الطفلة �إىل املدر�سة !.
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تقومي عام
يعك�س هذا الكتاب اخلربة املو�سوعية للم ؤ�لف ،الذي يعمل حالي ًا يف جامعة نيويورك واملركز الوطني
للبحوث االقت�صادية ( .)NBERوقد عمل �سابق ًا مع البنك الدويل ،وزار بفعل من�صبه العديد من دول العامل
النامي ،كما زار بفعل كونه م�ست�شار ًا اقت�صادي ًا دو ًال نامية أ�خرى .يتميز الكتاب حمل العر�ض بكونه كتاب
يت�ضمن معلومات نقدية يف جمال النظرية االقت�صادية (منهج الربجمة املالية اخلا�ص ب�صندوق النقد و�سالمة
�آلياته النظرية) ،ومعلومات تاريخية خا�صة باملنطقة العربية (ال�سيما الق�ضية الفل�سطينية ون� أش�تها) ،ومعلومات
اجتماعية عن م�شاكل الرتكيبات االجتماعية يف دول العامل النامي ،ومعلومات �سيا�سية حول أ�نظمة ال�سلطة
يف الغرب والعامل النامي ودور ال�سلطة القبلية وعالقتها بالغرب .لذا ميكن القول ب أ�ن امل ؤ�لف وكتابه يت�صفان
بالنزعة املو�سوعية التي ال تنظر لالقت�صاد نظرة جمردة مرتبطة بالكم ،بل نتائج معقدة من االعتبارات
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والتاريخية ،وغريها الكثري .و�إذا ما جاز التطرق لعدد من املالحظات
التقوميية ،ف�إنه ميكن ا إل�شارة �إىل عدد من هذه املالحظات:
( )1هناك موقف وا�ضح للم ؤ�لف �ضد املنهج الذي أ�طلق عليه منهج “املخططني” الذين يعتقدون ب أ�نهم
أالقدر على حتديد احتياجات الفقراء من أ�على ( أ�ي الغرب أ��سا�س ًا) .وبالتايل ف�إنه ينتقد ،ومبرارة
أ�حيان ًا ،خطط ه ؤ�الء املخططني �سواء على �شكل برامج لهيئات امل�ساعدات اخلارجية ،أ�و على �شكل
برامج �إ�صالح اقت�صادي ،أ�و على �شكل ا�ستثمارات أ�جنبية لتحقيق الدفعة القوية يف الدول النامية.
وهو أالمر الذي حدا باقت�صادي كبري مثل أ�مارتا �سن  ،A. Senيف عر�ضه لكتاب اي�سرتيل أ�ن يعنون
عر�ضه بـ “رجل بدون خطة  ”The Man Without Planيف �إ�شارة منه �إىل رف�ض �إي�سرتيل ملنهج
اخلطة واملخططني وحتيزه ملنهج “الباحثني” العاملني مع الواقع املحلي .ورغم اتفاق �سن مع امل ؤ�لف
ب أ�همية امل ؤ��س�سات و أ�همية الباحثني� ،إال أ�نه يرى �صعوبة قبول و�صف أ
(الحمق) للمخططني (Sen,
.)2006
( )2أ�ن امل ؤ�لف يعتقد ب أ�ن امل�ساعدات اخلارجية لي�ست �ضرورية وكذلك لي�ست كافية .فهناك العديد
من الدول التي منت وتطورت بدون م�ساعدات وتدخالت خارجية جوهرية (كوريا اجلنوبية مث ًال).
كما أ�ن هناك دو ًال ال زالت غارقة بالفقر رغم امل�ساعدات أالجنبية (العديد من الدول أالفريقية
مث ًال) التي بلغت ن�سبة امل�ساعدات �إىل �إجمايل دخلها  %15يف ت�سعينيات القرن املا�ضي� ،صفحة
 .)45ويعترب امل ؤ�لف حمق ًا يف أ�ن �سوء احلكومات املحلية هو أ�حد أال�سباب الرئي�سية للفقر والتخلف،
ولي�ست امل�ساعدات.
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( )3يتبنى امل ؤ�لف ر أ�ي االقت�صادي الهنغاري /الربيطاين بيرت باور � ،B, Bauerصفحة  ،26القائل قبل
أ�ربعة عقود (يف كتابه ال�صادر عام  1957حول التحليل وال�سيا�سة االقت�صادية يف الدول املختلفة)
بف�شل تخطيط التنمية عرب امل�ساعدات ،رغم أ�نه مل ي�شر له �إال يف ال�صفحة امل�شار �إليها أ�عاله .وتتلخ�ص
�آراء “باور” الواردة أ�ي�ض ًا يف ورقة أ�حدث ( )Bauer, 1993ب أ�ن �سيا�سة امل�ساعدات تت�ضمن أ�ن هذه
ال�سيا�سة ال بد أ�ن تكون حمل فائدة ل�سكان الدول امل�ستلمة للم�ساعدات ،وهو أ�مر لي�س باحلقيقي ،وهو
نف�س الر أ�ي الذي يتبناه امل ؤ�لف.
( )4يعتقد وي ؤ�من امل ؤ�لف بدور اقت�صاد ال�سوق ،والدميوقراطية� ،إال أ�نه ال يتوفر ،وهو حمق بذلك،
بفر�ضهما من أ�على ،و�إمنا يجب أ�ن تتطور هاتان ا آلليتان من القاعدة ومن خ�صو�صيات كل دولة.
فتجربة الهند ،ك أ�كرب دميوقراطية يف العامل الثالث ،تختلف عن جتربة ال�صني (دكتاتورية احلزب
ال�شيوعي مع دور جزئي ومتدرج لل�سوق) ،وجتربة كوريا القائمة على التدخل احلكومي يف أ�وائل
مرحلة النمو ،وجتربة �سنغافورة وهونغ كونغ القائمة على عدم التدخل لظروف حملية لعدم وجود
�سكان حمليني .كما يحذر امل ؤ�لف من البريوقراطيني غري اخلا�ضعني للم�ساءلة من قبل أال�سواق أ�و
قبل الناخبني .ويعقد امل ؤ�لف املقارنة املقنعة بني كيفية توزيع ماليني الن�سخ من رواية هاري – بوتر
 H. Potterدون أ�ية م�شاكل يف الغرب ،و�صعوبة توزيع أ�دوية ا إل�سهال يف الوقت املنا�سب .حيث يعزو
جناح التوزيع أالول �إىل توفري امل�ساءلة يف احلالة أالوىل ،وغيابها يف احلالة الثانية لغياب (ال�صوت
والدميوقراطية).
( )5من امللفت للنظر ا�ست�شهاد امل ؤ�لف يف كتابه أ
بالمثلة الناجحة للم�ساعدات املرتبطة بالقطاع اخلا�ص
مثل ( :أ�) جتربة أالفران املطورة ل�شركة �شل  ،Shellال�صفحات ( ،110-109ب) م�شروع اخلدمات
ال�سكانية الدولية ( )PSIالتي ال تهدف للربح ومقرها وا�شنطن� ،صفحة  ،13يف جمال توزيع �شبكات
أال�سرة يف ماالوي( .ج) با إل�ضافة �إىل جهود أالفراد مثل نظام تطوير املياه الذي تربع به أ�حد
املهاجرين الغائبني للواليات املتحدة� ،صفحة � .32إال أ�ن الكتاب مل ي�شر �إىل أ�ي مثال ناجح م�صدره
امل�ساعدات الر�سمية!.
( )6أ
	��شار امل ؤ�لف لرقم امل�ساعدات البالغ ( )2.3تريليون دوالر كم�ساعدات خارجية خالل العقود اخلم�س
املا�ضية .وقد عر�ض امل ؤ�لف هذا الرقم باعتباره رقم ًا كبري ًا وملفت ًا للنظر ،وك أ�ن ب�إمكانه أ�ن يعالج
العديد من م�شاكل الفقر� .إال أ�ن املدقق ميكن أ�ن يالحظ هزالة هذا الرقم وقلته .ف�إذا ما ق�سمنا
هذا الرقم على � 50سنة (خم�سة عقود) ت�صبح ح�صة امل�ساعدات اخلارجية �سنوي ًا ( )46مليار .وطاملا
أ�ن �سكان الدول النامية هم حوايل ( )5.3مليار  ،فمعنى ذلك أ�ن ح�صة الفرد يف هذه الدول من
امل�ساعدات هي يف حدود ( )8.6دوالر �سنوي ًا .ويف حالة ا�ستهداف امل�ساعدات لـ ( )3مليارات من فقراء
الدول النامية (ممن يقل متو�سط دخلهم اليومي عن  2دوالر) ،ف�إن ذلك يعني أ�ن ح�صة الفرد �سوف
لن تزيد عن (� )4سنتات يف اليوم  .وهو مبلغ �ضئيل جد ًا ،وال يت�سق مع االنطباع أالول املرتبط برقم
( )2.3تريليون امل�شار �إليه أ�عاله� .إال أ�ن احلقيقة ميكن أ�ن ينظر �إليها من جانب �آخر ،أ�كرث و�ضوح ًا
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لبيان � آض�لة امل�ساعدات اخلارجية ،وهي أ�ن ن�سبة هذه امل�ساعدات هي يف حدود ( )%0.4من النواجت
ا إلجمالية املحلية للدول املقرتحة ،وهي ن�سبة الزالت أ�قل مما طالبت به اجلمعية العمومية ( )0.7يف
أ�كتوبر  1970وفق ًا لقرار رقم (.)2626
مييز الكاتب متييز ًا حاد ًا بني “املخططني” ،امل�س ؤ�ولني ،من وجهة نظره ،عن ف�شل امل�ساعدات يف
الو�صول �إىل م�ستحقيها ،و “الباحثني” أالكرث معرفة ودراية ب أ�ف�ضل ال�سبل ال�ستخدام امل�ساعدات.
وتوجه �آراء الكتاب بالكامل لت�سفيه املخططني ،و�إعالء � أش�ن الباحثني .وال يخفى أ�ن وراء هذا التمييز
قناعة مفادها أ�ن احلكومة هي امل�شكلة و أ�ن القطاع اخلا�ص هو احلل� .إال أ�ن هذا التمييز احلاد
غري موفق وال يجد �صداه يف احلياة العملية .فدور الدولة مطلوب كما هو � أش�ن دور ال�سوق والقطاع
اخلا�ص .و�إال كيف ميكن تف�سري انت�شار الفقر والتخلف يف أ�غلب� ،إن مل يكن كافة الدول  ،حيث يغيب
دور الدولة (الدولة الرخوة) ،وحيث ين�شر الفقر املطلق.
و�إذا ما أ�خذت جتربة بنك جرامني  Grameen Bankيف بنغالدي�ش ،وجتربة “التقدم
 ”Progressيف املك�سيك ،امل�شار لهما من قبل امل ؤ�لف ،فقد بد أ�تا على امل�ستوى ال�صغري ثم تطورتا،
ويف ظل جهة تخطيطية ودعم من الدولة ،ويف ظل جهد من الباحثني .ف�إنه من اخلط أ� الف�صل بني
جهدي الفريقني.

()8

ومما ي ؤ�خذ على امل ؤ�لف ،أ�ي�ض ًا ،اهتمامه مب�ساعدات الدول املتقدمة للدول النامية ،أ�كرث من اهتمامه
بال�سيا�سات أالخرى للدول أالوىل جتاه الثانية ما عدا �سيا�سات امل�ساعدات ،التي متثل امل�صدر
الرئي�سي لتفاقم الفقر واحلد منه.
ففي الوقت الذي تتكامل فيه الدول املتقدمة من خالل ال�سيا�سات التجارية املفتوحة ،ف�إن
الدول النامية ت�شهد قيود ًا جتارية �ضد منتجاتها امل�صدرة للدول املتقدمة ،وقيود �صارمة يف ا�ستخدام
حقوق امللكية الفكرية ،وعدم تنا�سق يف ا�ستخدام املوارد الطبيعية ،وحتيز يف أ�نظمة الهجرة� .إن مثل
هذه ال�سيا�سات وغريها متثل عائق ًا أ�خطر و أ�هم من �سيا�سات امل�ساعدات للدول النامية.

()9

أ�خري ًا ،ولي�س �آخر ًا ،ف�إن امل ؤ�لف بخربته الوا�سعة قد أ��ضاف معلومات مهمة منها االقت�صادي،
واالجتماعي ،والتاريخي ،وال�سيا�سي ،مرتبطة مبدى جناح امل�ساعدات و�آلياتها يف الو�صول �إىل
م�ستحقيها من الفقراء .و أ�خذ امل ؤ�لف الكثري على منهج املخططني ،و أ�يد ب�شكل وا�ضح منهج الباحثني.
�إال أ�نه ميكن القول ب أ�ن امل ؤ�لف مل يكن مت�سق ًا يف نظرته لهذين املنهجني ،ففي الوقت الذي يبارك
فيه وي ؤ�يد جتارب كل من كوريا اجلنوبية ،الهند وال�صني� ،إال أ�نه يغفل ،أ�و على أالقل مل ي�شر� ،إىل أ�ن
هذه الدول قد اعتمدت أ��سا�س ًا على مبد أ� املخططني (حالة الهند وال�صني ب�شكل وا�ضح) ،وحالة كوريا
اجلنوبية (على أالقل يف املراحل أالوىل من النمو).
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