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مقدمة
من املعروف ،منذ أم ٍد طويل ،أنّ مساعدات التنمية الخارجية للدول الفقرية ،ال تفي متا ًما مبراميها التنموية ،ويجري
االستحواذ عىل جز ٍء منها من نُخب الدول املتل ّقية املساعدات ،لينتهي بها املطاف يف املالذات الرضيبية؛ ما ُيثري
إشكاالت ع ّدة ،منها قضايا الحكامة والحكم الرشيد واملؤسسات وربط املسؤولية باملحاسبة وسيادة القانون ومعضلة
نجاعة املساعدات اإلمنائية  ...إلخ .ومع ذلك ،نادر ٌة هي القرائن أو الدراسات التي جاءت يف املايض لتدعم هذه
"املعرفة املشرتكة" لدى الجميع.
يف هذا الصدد ،تأيت الدراسة الحديثة التي نرشها البنك الدويل يف  18شباط /فرباير  2020لتؤكد هذه الرسدية ،وتق ّدم
مؤش ٍ
ّ
خصوصا يف أفريقيا،
ات عىل تحويل جز ٍء من املساعدات اإلمنائية التي يدفعها البنك الدويل إىل البلدان الفقرية،
ً
(((
إىل غري وجهاتها األصلية ،ولغري مستح ّقيها .فوف ًقا للدراسة املوسومة "استحواذ النخبة عىل املساعدات الخارجية"
التي أنجزها ثالثة باحثني ،أحدهم إطا ٌر يف البنك الدويل (بوب ريكرز) ،إضافة إىل باح َث ْي خارجيني (يورغن جويل
موضع استحوا ٍذ من لدُ ن
أندرسن ونيلز جوهانسن) ،ميكن أن يكون جز ٌء من متويل البنك الدويل للبلدان الفقرية،
َ
(((
نخب هذه البلدان التي تضعه يف مالذات رضيبية ،مثل سويرسا ولوكسمبورغ وجزر كاميان وسنغافورة  ،وهي
مالذات يؤكد إطارها القانوين الرسية وحامية األصول.
أعادت هذه الدراسة ،والجدل الذي رافق تأجيل نرشها من البنك الدويل وتعديلها قبل نرشها ،يف نهاية األمرَ ،ف ْتح
ٍ
ٍ
مساعدات خارجي ًة وتعاين
النقاش بشأن سوء الحكامة يف الدول التي تتل ّقى
مستويات عالي ًة من الفساد((( ،ترخّ ص
ِ
ٍ
حسابات يف
باستحواذ نخبها االقتصادية والسياسية عىل جز ٍء من هذه املساعدات وتحويلها ملصلحتها الخاصة إىل
الخارج .وهي مسألة كانت موضوع نقاش حاد يف املايض؛ فكثري من االقتصاديني ما فتئ يش ّكك يف األدوار التي تؤ ّديها
املساعدات الخارجية يف تعزيز التنمية االقتصادية يف البلدان األش ّد فق ًرا((( ،بينام يرى اقتصاديون آخرون أنّ هذه
املساعدات تؤدي ،عىل العكس ،دو ًرا مركز ًيا((( ،ويؤكد الكثري من الدراسات األخرى أنّ نجاعة املساعدات تعتمد
بشكلٍ أساس عىل جودة املؤسسات والسياسات العامة يف البلدان املستقبلة لها((( .ويبقى ،عىل وجه العموم ،من
الصعب الجواب عن سؤال نجاعة املساعدات التنموية الخارجية ،نظ ًرا إىل تداخل أبعاد متع ّددة يف اإلجابة عن هذا
التساؤل :البنى واملؤسسات والقدرات الذاتية للبلدان املستقبلة للمساعدات والحكامة والفساد واقرتان املسؤولية
باملحاسبة وسيادة القانون وفهم السياسات العامة للحاجات املحلية واالرتباط بها وغري ذلك.
1
"Jørgen Juel Andersen, Niels Johannesen & Bob Rijkers, "Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts,
World Bank Group, Development Economics, Development Research Group, Policy Research Working Paper 9150 (February 2020), at:
https://bit.ly/3jioCRQ
2
Ibid., p. 1.
3
Alberto Alesina & Beatrice Weder, "Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid?" American Economic Review, vol. 92,
no. 4 (2002), pp. 1126-1137.
4
William Easterly, The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good
(New York: The Penguin Press, 2006).
5
Jeffrey Sachs, The End of Poverty (London: The Penguin Press, 2005).
6
Craig Burnside & David Dollar, "Aid, Policies, and Growth," American Economic Review, vol. 90, no. 4 (2000), pp. 847-868.
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ثم ،تكمن أهمية هذه الدراسة يف أنها تُحيي هذا النقاش وتطرح أسئل ًة جوهري ًة بخصوص الحكامة واملؤسسات
من ّ
والفساد يف البلدان املستقبلة ،إضافة إىل األسئلة املركزية املتعلقة بنجاعة املساعدات الخارجية ودور البنك الدويل
ومؤسسات توافق واشنطن.

محتويات الدراسة
تبحث دراسة "استحواذ النخبة عىل املساعدات الخارجية" يف تحويل جز ٍء من املساعدات املمنوحة لع ّينة من الدول
الفقرية إىل الخارج .وض ّمت ع ّينة الدراسة  22دول ًة ،هي األكرث اعتام ًدا عىل املساعدات يف العامل ُ(تثّل املساعدات
السنوية للبنك الدويل أكرث من  2يف املئة من ناتجها املحيل اإلجاميل) ،وهذه الدول هي :أفغانستان وأرمينيا وبوركينا
فاسو وبوروندي وإريرتيا وإثيوبيا وغانا وغينيا بيساو وغيانا وقريغيزستان ومدغشقر ومالوي ومايل وموريتانيا
واملوزمبيق والنيجر وأوغندا ورواندا وسان تومي وبرينسيبي وسرياليون وتنزانيا وزامبيا((( .وعمد الباحثون الثالثة إىل
مقابلة بيانات بنك التسويات الدولية((( ،وهي التدفقات املالية بني املالذات الرضيبية واالثنتني وعرشين دولة من
الع ّينة ،باملدفوعات التي تتل ّقاها هذه البلدان من البنك الدويل ،بتزامنٍ بينهام يف فرتة فصلٍ واحدّ .
وتغطي مجموعة
بيانات الدراسة ،التي ُجمعت يف املتوسط بالنسبة إىل الفرتة  ،2010-1990املدفوعات كلها التي ق ّدمها البنك الدويل
لتمويل مرشوعات إمنائية ،يف بلدان تتل ّقى مدفوعات سنوية من البنك الدويل تعادل  2يف املئة عىل األقل من
ناتجها املحيل اإلجاميل(((.
لنئ استأثرت هذه الدراسة باهتام ٍم واسع عرب العامل ،سواء من الباحثني أم من وسائل اإلعالم ،وحظيت بتغطية واسعة،
ٍ
إثباتات عىل ذلك ،إىل أنّ البلدان الفقرية تعاين فسا ًدا مسترش ًيا يف تخصيص
فذلك ألنها تشري ،ولو من دون تقديم
املساعدات الخارجية للبنك الدويل التي ُتزاح عن مراميها األصلية ملصلحة مت ّلكٍ غري مرشوع لنخب البلدان املعنية(.((1
فوف ًقا للباحثني" ،يف حني أن من الصعب تحديد اآللية الدقيقة التي يجري من خاللها تحويل تدفقات املساعدات إىل تد ّفق
رؤوس األموال إىل املالذات ،فإنّ استيالء السياسيني والبريوقراطيني يف السلطة عىل املساعدات هو عنرص بارز ومعقول"(.((1
ّ
تغطي بيانات الدراسة الودائع التي يحتفظ بها األجانب من هذه البلدان يف املراكز املالية الرئيسة كلها ،يف املالذات
الرضيبية ،مثل سويرسا ولوكسمبورغ وجزر كاميان وسنغافورة ،التي يؤكد إطارها القانوين الرسية وحامية األصول
واملمتلكات ،أو يف غري املالذات الرضيبية ،مثل أملانيا وفرنسا والسويد .واستبعد املؤلفون الفرضيات األخرى التي قد
تُفرس هذه التحويالت املكثّفة إىل الحسابات املرصفية األجنبية ،وتح ّققوا من عدم وجود حدث استثنايئ ،مثل حرب
أو أزمة اقتصادية ،أو كارثة طبيعية ،ي ّربر تدفق رأس املال إىل الخارج عىل نح ٍو أعىل من املعتاد( .((1ووف ًقا للدراسة،
ُيالحظ أن غالبية هذه الدول ( 18دولة) تقع يف أفريقيا.
7
 8بنك التسويات الدولية  ،Bank for International Settlementsمنظمة مالية دولية ُأنشئت يف عام  ،1930مملوكة من البنوك املركزية وتُع ّد مبنزلة
"البنك املركزي للبنوك املركزية" ،تسهر عىل رعاية التعاون النقدي واملايل الدويل.
9
Andersen et al., p. 7.
ُ 10يقدّر مؤلفو الدراسة أنّ املستفيدين من هذه التحويالت غري الرشعية ينتمون إىل النخبة االقتصادية و /أو السياسية ،عىل اعتبار أنّ الفئات الشعبية
ٍ
ٍ
حسابات مرصفية يف الخارج.Ibid., p. 2 :
حسابات مرصفي ًة ،فام بالك بامتالكها
الفقرية يف هذه البلدان ال متلك
11 Ibid.
12 Ibid.
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ٌ
(فصل واحد) التي تتل ّقى فيها الدولة املعنية مساعد ًة تعادل  1يف املئة من ناتجها املحيل
يف النطاق الزمني للدراسة
(((1
اإلجاميل ،فإنّ ودائعها يف املالذات الرضيبية تزيد بنسبة  3.4يف املئة ،مقارن ًة بدولة ال تتل ّقى مساعدات  .ويف املقابل،
ال توجد زيادة يف الودائع املحتفظ بها يف املالذات غري الرضيبية( .((1ووف ًقا ملؤلفي الدراسة ،فإنّ متوسط  5يف املئة
من املساعدات املالية التي مينحها البنك الدويل إىل الدول الـ  22التي تغطيها الدراسة ،ينتهي يف مالذات رضيبية.
وبالنسبة إىل الدول السبع ،يف العينة ،التي تعتمد بش ّدة عىل املساعدات (تفوق املساعدات السنوية فيها نسبة  3يف
املئة من ناتجها املحيل اإلجاميل) ،يرتفع هذا املعدل إىل  15يف املئة(.((1
بتعب ٍري آخر ،كلام ازداد اعتامد الدولة عىل مساعدات التنمية التي يقدمها البنك الدويل ،ازدادت املدفوعات املح ّولة
إىل املراكز املالية الخارجية(((1؛ ما يعني أيضً ا أنّ هذه املساعدات ال "تساعد" البلدان الفقرية فحسب ،إمنا "تساعد"
البلدان الغنية أيضً ا.
تخلص الدراسة إ ًذا إىل أنّ نظام املساعدات ُيرخّ ص باستدامة الفساد يف البلدان األكرث اعتام ًدا عىل املساعدات
الدولية عوض محاربته ،ما يتعارض مع املبادئ التي ما فتئ البنك الدويل يؤ ّكدها منذ ثالثة عقود ،بخصوص الحكامة
والحكم الرشيد .كام تأيت نتائج الدراسة لتع ّزز ،عىل نح ٍو أشمل ،األدبيات ذات الصلة بشأن الفساد السيايس( ((1واآلثار
التوزيعية للمساعدات( ((1والرثوة الخفية وأصولها( ((1وهروب رؤوس األموال(.((2

املساعدات اإلمنائية وإشكالية الحكامة
واجهت هذه الدراسة التي جاءت نتائجها عىل خالف املبادئ التي ما فتئ البنك الدويل يدعو إليها ،وت ّدعيها الدول
ٍ
صعوبات ومامنع ًة يف نرشها؛ إذ أشارت دراسة نرشتها مجلة The Economist
ا ُملتل ّقية املساعدات عىل ح ٍّد سواء،
توصل إليها الباحثون الثالثة مل َت ُرق لكبار املسؤولني
الربيطانية يف  13شباط /فرباير  2020إىل أنّ نتائج الدراسة التي ّ
يف البنك الدويل( .((2وبحسب ما ورد يف الدراسة ،حظرت إدارة البنك نرش التقرير يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019ما

13
14

Ibid., pp. 3-4.
Ibid.
ٍ
حسابات خاصة يف املالذات الرضيبية.
يف حني تبقى تفسريات أخرى ممكنة ،تبقى التفسريات األكرث معقولية لنتائج الدراسة هي تحويل املساعدات إىل
15 Ibid., p. 4.
 16من املؤكد أنّ املبالغ املعنية التي تُقدّر ّ
أقل من الواقع ،ألنّ الدراسة تأخذ يف الحسبان التحويالت إىل الحسابات الخارجية فحسب" ،من دون تضمني
اإلنفاق املحتمل عىل العقارات أو السلع الكاملية".Ibid :
17 Benjamin A. Olken, & Rohini Pande, "Corruption in Developing Countries," Annual Review of Economics, vol. 4 (2012), pp. 479-509.
18 Christian Bjørnskov, "Do Elites Benefit from Democracy and Foreign aid in Developing Countries?" Journal of Development
Economics, vol. 92, no. 2 (2010), pp. 115-124.
19 Gabriel Zucman, "The Missing Wealth of Nations," Quarterly Journal of Economics, vol. 128, no. 3 (2013), pp. 1321-1364.
"20 Niels Johannesen & Jukka Pirttilä, "Capital Flight and Development: An Overview of Concepts, Methods, and Data Sources,
Wider Working Paper, no. 2016/95 (2016).
21 "The Goldberg Variations: The World Bank loses another Chief Economist," The Economist, 13/2/2020, accessed on 27/3/2020, at:
https://econ.st/2Q1teiL
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عجل برحيل كبرية االقتصاديني ،بينيلويب غولدبرغ ،التي أعلنت استقالتها( ((2يف أوائل شباط /فرباير ،((2(2020
يكون قد ّ
(((2
بعد خمسة عرش شه ًرا فقط من تعيينها .
مانعت إدارة البنك الدويل ،قبل نرش الدراسة حتى نرشَها نيلز جوهانسن ،أحد املؤلفني الثالثة املشاركني فيها ،الذي
بحجة
ينتمي إىل جامعة كوبنهاغن ،وهو ليس موظ ًفا يف البنك الدويل ،عىل موقعه اإللكرتوين ،قبل إزالتها ُبعيد ذلكّ ،
املؤسسة الدولية عىل نرشها( .((2وتوضح الدراسة نفسها يف  The Economistاالختالفات بني
تعديلها ،لتوافق أخ ًريا ّ
النسختني .ففي النسخة األوىل ،أوضح املؤلفون أنّ مدفوعات املساعدات هي "سبب" تحويل األموال إىل املراكز
الخارجية ،بينام ُيفضّ لون يف النسخة النهائية استحضار "صدفة" تزامن هذه التحويالتً ،
بدل من وجود رابطٍ سببي(.((2
تبقى أهمية الدراسة ،والجدل الذي رافق نرشها وأعقبه ،يف أنها أعادت فتح باب النقاش بشأن الحكم الرشيد وفاعلية
املساعدات التنموية يف تحفيز النمو وتحسني نتائج التنمية البرشية والح ّد من الفقر .فمن حيث إبرازها أنّ النخب
أمس الحاجة إليها،
االقتصادية والسياسية للبلدان الفقرية تستحوذ عىل جز ٍء من هذه املساعدات التي بلدانها يف ّ
وتح ّولها إىل املالذات الرضيبية املعروفة بالغموض وإدارة الرثوات الخاصة( ،((2تُعيد نتائج الدراسة طرح أسئلة بشأن
قدرة املساعدات يف إحداث منو وتنمية وتح ّوالت بنيوية يف البلدان املستقبلة ،وتج ّدد يف البلدان النامية والفقرية
أسئل َة الحكام ِة وسيادة القانون والفصلِ بني السيايس واالقتصادي وربط املسؤولية باملحاسبة  ...إلخ.
للمؤسسات والسياسات العامة يف البلدان املتلقية
من بني هذه األسئلة ،يحظى سؤال الحكامة والحكم الرشيد
ّ
للمساعدات بأهمية خاصة ،بالنظر إىل أن الحكامة بقيت الشعار الذي ما فتئ يرفعه البنك الدويل طوال العقود
املاضية ،ويجعله ً
رشطا ملنح املساعدات .فمنذ أن خلصت دراسة ،يف عام  1989عن أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
إىل أنّ إشكالية التنمية تكمن يف األساس يف "أزمة حِ كامة( ،((2وبدأ البنك الدويل منذ بداية التسعينيات يف ع ّد الحكامة
مقدمة للتعامل مع إشكالية التنمية( ،((2بوصفها مك ّم ًل أساس ًيا للسياسات االقتصادية السليمة ،وإليجاد بيئة تُع ّزز
التنمية القوية والعادلة وإدامتهاَ ،
وط َر َحها كرشطٍ لألهلية ملساعدات التنمية أو الحفاظ عليهاّ ،
تعث البنك ،يف الواقع،

 22يف الواقع ،هناك فجوة كربى بني قسم البحوث يف البنك الدويل من جهة ،ومجلس اإلدارة من جهة ثانية ورئاسة البنك التي تقوم بتنفيذ السياسات.
وهذه ليست الحلقة األوىل يف هذا التصدّع الداخيل للبنك؛ إذ استقال يف عام  2016كبري االقتصاديني السابق والحائز جائزة نوبل يف االقتصاد يف عام ،2018
"الترصف" يف البيانات املتعلقة بدولة تشييل:
بول رومر ،بعد ميضّ  15شه ًرا من تو ّليه هذا املنصب ،وذلك بعد استنكار
ّ
"Paul Romer Quits after an Embarrassing Row," The Economist, 25/1/2018, accessed on 20/3/2020, at: https://econ.st/2wnU521
"23 "The Goldberg variations.
 24يف الرسالة اإللكرتونية التي أرسلتها داخل ًيا بينيلويب غولدبرغ يف  5شباط /فرباير  2020لإلعالن عن استقالتها ،تؤ ّكد االقتصادية األمريكية-اليونانية أنّ
قرارها كان "صع ًبا" ،وأنه آن أوان عودتها إىل التدريس يف جامعة ييل األمريكية:
Julien Bouissou, "Une partie de l'aide au développement des pays pauvres est détournée vers les paradis fiscaux," Le Monde, 21/2/2020.
25 Ibid.
"26 "The Goldberg variations.
27 Andersen et al., p. 1.
28 The World Bank, From Crisis to Sustainable Growth. Sub-Saharan Africa: A Long-term Perspective Study (Washington: The World
Bank, 1989), accessed on 20/3/2020, at: https://bit.ly/39831Wq
29 The World Bank, Governance and Development (Washington: The World Bank, 1992), accessed on 21/3/2020, at:
https://bit.ly/33D0uSZ
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بــتك تاعـجارم

 ومل ي ّتخذ التدابري الالزمة كلها لضامن تت ّبع املساعدات التي يقد ّمها إىل،يف معالجة قضايا الحكامة والحكم الرشيد
.أكرث البلدان فق ًرا
 ال تزال املساعدات اإلمنائية تجد صعوبات بالغة يف بلوغ، عىل الرغم من إصالحاتها كلها يف العقود األخرية،املحصلة
ّ يف
 بوصفها، ويبقى من األكيد أنّ سوء الحكامة ُيرضّ بالتحوالت البنيوية الرضورية القتصادات بلدان الجنوب،أهدافها
ً
 وإن. من شأنها املساهمة يف تحقيق التحوالت التنموية املرج ّوة،رشطا رضور ًيا لبناء قدرات استيعابية داخلية حقيقية
ٍ  أكرث من أي، فهي تُعيد،كانت االستنتاجات التي خرجت بها هذه الدراسة مريرة
 طرح سؤال الحكامة،وقت مىض
 أي حِ كامة املساعدات التنموية لتوجيهها إىل مستح ّقيها وعدم حيادها عن أهدافها ملصلحة فئات،أو الحكم الرشيد
 وطبيعة األنظمة، بالنظر إىل جودة املؤسسات والسياسات العامة،سياسية وبريوقراطية فاسدة يف البلدان املستقبلة
 مبستويات التنمية، ويف عالق ٍة طردية،ٍ وإىل ارتباط الحكم الرشيد يف البلدان الفقرية والنامية بقوة،السياسية القامئة
.((3(يف هذه البلدان
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