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تلع���ب امل�ساعدات الت���ي تقدمها ال���دول وامل�ؤ�س�سات 
الدولي���ة "املانحة" دوًرا كبرًيا يف احلياة االقت�سادية 
واالجتماعية لكثري م���ن دول العامل، خا�سة تلك التي 
تق���ع يف املرات���ب الدنيا عل���ى �سلم م�ست�ي���ات الفقر 
والبطال���ة باملعايري املتعارف عليه���ا دولًيا. ونظًرا 
للتط�ر الكبري الذي �سهدته هذه الظاهرة خالل العق�د 
اخلم�س���ة املا�سي���ة، �س�اًء من حيث ع���دد الدول التي 
تتلقى امل�ساع���دات اأو حجم االأم�ال املقدمة لها، فقد 
اأ�سبح���ت اآليات اإدارة امل�ساعدات الدولية ق�سية بالغة 
احل�سا�سية، حيث اإنها ت�ؤثر يف �سبكة معقدة من م�سالح 
االأطراف ذات العالقة، لي�س فقط يف الدول التي تتلقى 

ا يف الدول التي تقدمها. امل�ساعدات بل اأي�سً
وبالرغ���م م���ن اأن غالبية ال���دول العربي���ة متتلك من 
ال���روات الطبيعية م���ا يكفي الأن ي�سعه���ا يف م�ساف 
ال���دول الغنية، اإال اأن البع�س االآخ���ر يعاين م�سكالت 
اأدت يف  اقت�سادي���ة و�سيا�سي���ة واجتماعي���ة مزمن���ة 
املح�سلة النهائية النعكا�سات �سلبية بالغة على معدالت 
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احلوكمة يف اإدارة امل�ساعدات اخلارجية
النم���� االقت�س���ادي، ومعدالت الدخ���ل، وم�ست�يات 
البطال���ة. لذا فق���د اأ�سبحت هذه االأقط���ار � ومنذ وقت 
ط�يل � م���ن "الزبائن" الرئي�سيني للم�ساعدات الدولية، 
�س�اًء على امل�ست�ى احلك�مي، اأو على م�ست�ى العديد 
من م�ؤ�س�س���ات املجتمع املدين التي تقدم بع�س اأن�اع 

اخلدمات للطبقات االأقل حًظا يف املجتمع.
 هنالك طبًع���ا الكثري مما ميكن اأن يق���ال عن االأ�سباب 
والع�ام���ل الت���ي اأدت الأن ت�سبح بع����س البلدان على 
الط���رف املتلق���ي للم�ساع���دات. وال �س���ك اأن درا�سة 
ه���ذه االأ�سب���اب واتخ���اذ االإج���راءات املنا�سبة للحد 
م���ن االعتم���اد على امل�ساع���دات اخلارجي���ة يجب اأن 
يحتل اأول�ية ق�س�ى على االأجن���دة ال�طنية الأي بلد، 
خا�س���ة اأن اجلميع يعرف اأن���ه ال ي�جد غذاء جماين، 
 There is no( كم���ا يق�ل�ن باالأمث���ال االأمريكي���ة
free lunch(. ب���ل اإن���ه مل يعد خافًي���ا على اأحد 
اأن ال���دول العربية التي تنع���م بامل�ساعدات اخلارجية 
قد دفع���ت ثمًنا من ن�ع م���ا مقابل امل�ساع���دات التي 
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ح�سل���ت عليها، ومع ذلك فاإنها ظل���ت لع�رشات ال�سنني 
م�سطرة الأن ترك����س وراء ه���ذه امل�ساعدات، وذلك 
ل�سبب ب�سيط، ه� اأنه���ا اأ�سبحت ت�سكل اأحد املرتكزات 
الرئي�سية يف ا�سرتاتيجياتها ملكافحة الفقر والبطالة. 
وعل���ى �س�ء ما �سبق ف���اإن اال�ستنت���اج املنطقي الذي 
ميك���ن اأن يتفق عليه اجلميع، بغ�س النظر عن م�اقفهم 
ال�سيا�سي���ة، ه� ����رشورة بذل كل جه���د ممكن لتعظيم 
اال�ستف���ادة من امل�ساع���دات اخلارجي���ة، طاملا اأنهم 
م�سط���رون لقب�لها، بل وبذل كل جهد ممكن للح�س�ل 

على املزيد منها. 
م���ن ال�ا�س���ح طبًع���ا اأن امل�ساع���دات الت���ي تتلقاه���ا 
الدول الفقرية قد �ساع���دت كثرًيا يف حتقيق الكثري من 
االإجن���ازات على م�ست����ى البنية التحتي���ة واخلدمات 
االجتماعي���ة وال�سحي���ة وغريه���ا، وذل���ك بالرغ���م 
مما يق���ال كثرًيا ع���ن �سلبياتها. ولعل م���ا يجري يف 
فل�سطني ه� مثال ح���ي على ذلك، حيث اإن امل�ساعدات 
اخلارجية هي م�س���در التم�يل االأه���م، بل وال�حيد 

يف معظ���م االأحيان، مل�ساريع التنمية واإعادة االإعمار 
التي تنفذها ال�سلطة ال�طنية واملنظمات غري احلك�مية 
)NGOs(. وال �س���ك اأن ذل���ك ق���د �ساعد كث���رًيا على 
التخفي���ف من اآثار احل�سار اخلان���ق والقي�د ال�سديدة 
التي تفر�سها �سلطات االحتالل على كل مظاهر احلياة 

االقت�سادية يف فل�سطني.
ولكن بالرغم من االإجنازات الكثرية التي يتم حتقيقها 
من خ���الل الدعم الذي تقدمه اجله���ات املانحة، فاإن 
هنال���ك قناعة عميقة لدى غالبي���ة امل�سئ�لني واخلرباء 
يف ال���دول التي تتلق���ى امل�ساعدات ب���اأن كفاءة اإدارة 
هذه العملي���ة متدنية كثرًيا، وبالت���ايل فاإن مردودها 
عل���ى املجتم���ع املحل���ي دون امل�ست����ى املطل����ب، 
بالقيا����س م���ع حج���م االأم����ال امل�ستثمرة فيه���ا، اأو 
حج���م االحتياج���ات للمجتمعات املحلي���ة امل�ستهدفة. 
ويفرت����س اأن يثري و�سًعا كه���ذا اهتماًما جدًيا، لي�س 
فقط ل���دى امل�سئ�ل���ني يف الدول املتلقي���ة للم�ساعدات 
ا، والتي  بل ويف ال���دول وامل�ؤ�س�سات املانح���ة اأي�سً

على �لرغم من 
�الإجناز�ت �لكثرية 

�لتي حتققت 
من خالل �لدعم 

�لذي تقدمه 
�جلهات �ملانحة،  

فاإن هنالك 
قناعة عميقة 
لدى غالبية 
�مل�شئولني 
و�خلرب�ء يف 
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يفرت�س اأن تك�ن معنية بتح�سني �س�رتها لدى البلدان 
التي تقدم لها امل�ساعدة.

هنالك حتليالت كثرية لظاهرة �سعف كفاءة امل�ساعدات 
الدولية، ويتجلى ذلك ب��س����ح من خالل الدرا�سات 
العلمية وور����س العمل التي تعقد ح����ل امل��س�ع، 
واملق���االت التي تن�رش بال�سح���ف. وال �سك اأن جتربة 
بع����س البل���دان العربية بهذا اخل�س�����س، مثل م�رش 
وفل�سط���ني، تزخر بالكثري من الدرو����س، خا�سة اأن 
هاتني الدولت���ني هما من الدول التي تق���ع على راأ�س 
القائم���ة بني ال���دول املتلقية للم�ساع���دات يف العامل. 
وب�سكل ع���ام، ميكن للباحث اأن يالح���ظ اأن اخللل يف 
اأداء امل�ساع���دات الت���ي تتلقاها ال���دول الفقرية يكمن 

ب�سكل رئي�سي يف الق�سايا التالية:
اخللل يف اآلية حتديد الأولويات 1 .

امل�سكل���ة الرئي�سي���ة هنا ه���ي اأن كثرًيا م���ن امل�ساريع 
امل�ستهدفة بامل�ساعدة يت���م اختيارها ب�سكل مبا�رش اأو 
غري مبا�رش من قبل املانحني اأنف�سهم، وبتن�سيق �سكلي 
اأو �سعيف مع اجلهات املخت�سة يف الدول امل�ستهدفة. 
اأي اأن عملي���ة اختي���ار االأول�ي���ات تبداأ م���ن مقدمي 
التم�ي���ل )Supply driven( ولي����س م���ن اجلهات 
التي حتت���اج ل���ه )Demand driven(. والأ�سباب 
عدي���دة، معظمها يتعل���ق بطبيعة االأنظم���ة ال�سائدة يف 
تلك البلدان، فاإن كث���رًيا من املانحني مييل�ن الإعطاء 
االأول�ي���ة مل�ساريع ت�سته���دف الرتوي���ج للدميقراطية 

وحق�ق االإن�سان وق�سايا املراأة. 
وبالطبع فاإنه ال ي�جد اأي �سك يف اأهمية هذه املنظ�مة 
م���ن القيم للدول النامية، خا�س���ة يف العامل العربي، 
ولكن امل�سكلة تكمن يف اأن ه���ذه لي�ست االأول�ية االأهم 
ل�سع�ب تعاين كث���رًيا من الفقر والبطال���ة وامل�ست�ى 
ا اأن  املت���دين م���ن البني���ة التحتية. كم���ا يالح���ظ اأي�سً
امل�ساريع من االأن�اع ال�سابقة الذكر تركز يف الغالب 
على اجل�انب ال�سكلي���ة للن�ساطات، مثل: عدد ال�ر�س 
وع���دد امل�ساركني فيها، بدون اإب���داء اهتمام حقيقي 

ملتابعة اإحداث تغيريات فعلية على اأر�س ال�اقع.
و�سيلة رئي�سية لهدر  الدرا�سات والتقارير – . 2

امل�ساعدات
من امل�ؤكد اأن هنالك اأهمي���ة بالغة للقيام بالدرا�سات 
اال�ست�ساري���ة اخلا�س���ة بامل�ساري���ع الت���ي ت�ستهدفها 
اجله���ات املانح���ة. ولكن مع ذلك ف���اإن الطريقة التي 
ت���دار بها هذه العملية تتميز بنقاط �سعف كثرية ت�ؤدي 

يف نهاية االأمر اإىل �سعف يف م�ست�ى هذه الدرا�سات، 
واإىل ق���در ملم�����س م���ن االزدواجية فيه���ا. وب�سكل 
ع���ام، يالحظ اأن حتديد االإط���ار املرجعي للدرا�سات 
يتم يف الغالب ب�سكل مبا�رش من قبل املانحني اأنف�سهم، 
وكذلك بالن�سبة الختيار الباحثني وامل�ست�سارين، حيث 
اإن غالبيته���م ال�ساحق���ة تاأت���ي من البل���دان املانحة، 
وذل���ك مقابل اأج�ر عالية ج���ًدا )على االأقل باملعايري 
املحلية(، باالإ�سافة طبًع���ا لتكاليف ال�سفر واالإقامة.
ومرة اأخرى فاإن عملية اإدارة الدرا�سات اال�ست�سارية 
واإع���داد التقارير عنه���ا ال تخ�سع لتن�سي���ق حقيقي مع 
اجله���ات املحلي���ة املخت�سة به���دف تر�سيدها وتاليف 
االزدواجي���ة والتك���رار فيه���ا. كم���ا اأنه���ا ال تخ�سع 
الآليات �سفافة ملتابع���ة تنفيذ الت��سيات التي تت�سمنها 
ه���ذه التقارير من قبل اجلهات ذات العالقة، حيث اإن 
املانحني وامل�ؤ�س�سات املحلي���ة التي يتعاقدون معها 
ي�سعرون باأن مهمتهم قد انتهت باإعداد ون�رش التقارير 

املطل�بة منهم.

لي�ص من �ل�شهل و�شع و�شفة 
حمددة ملا يجب عمله �أو عدم 

عمله لرفع كفاءة �إد�رة �مل�شاعد�ت 
�خلارجية.. ولكن مع ذلك فاإن 

�لتو�شية �ملركزية بهذ� �خل�شو�ص 
هي �لتاأكيد على �أهمية �لتز�م 
�ملانحني مببادئ �حلوكمة 
�لر�شيدة يف �إد�رة �مل�شاعد�ت
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على �ملانحني 
�أن يعطو� مثااًل 
عملًيا على ما 

يدعون �الآخرين 
لعمله، وذلك 

من خالل 
�لتز�مهم هم 
ا مببادئ  �أي�شً

�حلوكمة 
يف �إد�رة 

�مل�شاعد�ت 
�لتي يقدمونها 
للبلد�ن �الأخرى

�سعف احلوكمة يف عمليات التقييم  3 .
تعاين عملي���ات تقييم امل�ساعدات يف كثري من احلاالت 
من �سعف اأ�سا�سي يف عملي���ات التقييم، �س�اًء بالن�سبة 
ملدى فاعلية امل�ساريع امل�ستهدفة يف خدمة املجتمعات 
املحلية، اأو بالن�سبة الآليات اإدارة امل�ساعدات من قبل 
اجلهات املانحة واملتلقية على حد �س�اء. ويالحظ هنا 
اأن جميع املانح���ني تقريًبا يبدون التزاًما كاماًل، من 
حيث املبداأ، ب�رشورة اإجراء ن�ع من التقييم للم�ساريع 
التي يدعم�نها، وذلك بح�س���ب التعليمات ال�اردة يف 
االتفاقيات امل�قعة بينهم وبني امل�ؤ�س�سات التي تقدم 
لهم التم�يل. ولكن يالحظ يف معظم االأحيان اأن هنالك 
مظاهر عديدة للخلل يف هذه العملية، خا�سة من حيث 
ع���دم ت�فر ال�سفافية ح�ل امل�ؤ����رشات امل�ستخدمة يف 
التقييم، واآليات اختيار اجلهات املكلفة بهذه العملية، 
وكيفية التعامل مع التقارير التي يتم اإعدادها، ومدى 

ت�فر هذه التقارير للجهات املحلية ذات العالقة.

عدم اللتزام باملعاي���ر الدولية يف اإعداد  4 .
التقارير املالية 

وكما ه� احل���ال بالن�سب���ة للتقييم، ف���اإن امل�ؤ�س�سات 
الدولية املانح���ة واجلهات املحلية التي تتعامل معها 
ا كبرًيا يف كل ما يتعل���ق باإدارة االأم�ال  تب���دي حر�سً
املقدم���ة، مبا يف ذلك اإعداد التقاري���ر املالية بح�سب 
م���ا تن����س علي���ه االتفاقي���ات امل�قعة م���ع االأطراف 
ذات العالق���ة. اإال اأن���ه م���ع ذلك ت�جد �سك����ك عميقة 
ل���دى الكثري من اجله���ات املعنية ب���اأن اأنظمة االإدارة 
املالية املطبق���ة لدى بع�س املانح���ني ت�سمح بحدوث 
خروقات ج�هرية، حتى بالرغم من االلتزام ال�سكلي 
باالإج���راءات واملعايري املحا�سبية. لذلك فاإن التذمر 
ال���ذي يبديه الكث���ري من املراقبني يف ال���دول املتلقية 
ح�ل احتمال وج�د قدر من الف�ساد املايل "القان�ين" 

يف هذه البلدان ه� لي�س جمرد تهمة ال اأ�سا�س لها.
اإن ما ذكر اأع���اله يت�سمن فقط اأهم مظاهر اخللل التي 
ت�س����ب عملي���ة اإدارة امل�ساعدات اخلارجي���ة بالن�سبة 
لكثري م���ن امل�ؤ�س�س���ات الدولي���ة املانح���ة. وبالطبع 
فاإن���ه من ال�رشوري التاأكيد م���ن الناحية االأخرى اأن 
هنالك ق�س�س جناح كثرية يف جمال اإدارة امل�ساعدات 
اخلارجي���ة. وب�س���كل عام يج���ب مالحظ���ة اأن هنالك 
تفاوًت���ا كبرًيا بني املانح���ني واملتلقني من حيث حجم 
امل�سكالت واأوج���ه الق�س�ر التي حتد من كفاءة اإدارة 
امل�ساعدات اخلارجية. وبالتايل فاإنه لي�س من ال�سهل 
و�س���ع و�سفة حم���ددة ملا يج���ب عمله اأو ع���دم عمله 
لتح�سني ه���ذه العملية. ولك���ن مع ذلك ف���اإن الت��سية 
املركزية به���ذا اخل�س��س ه���ي التاأكيد عل���ى اأهمية 
التزام املانحني مبب���ادئ احل�كمة الر�سيدة يف اإدارة 
امل�ساعدات، خا�سة من حيث ال�سفافية واالإف�ساح عن 
املعل�م���ات، ون�رش التقارير ال�سن�ي���ة عن الن�ساطات 
الت���ي يق����م به���ا املانح����ن، وااللت���زام باملعايري 
املحا�سبية الدولية يف اإع���داد التقارير املالية. كذلك 
يجب اأن يلتزم املانح�ن بالدميقراطية يف التعامل مع 
امل�ؤ�س�سات احلك�مية وغري احلك�مية التي ينفذون من 

خاللها م�ساريعهم يف البالد املتلقية.
وهنال���ك هم�س���ة اأخرية. لق���د اأنفق املانح����ن الكثري من 
االأم����ال واجلهد لن�رش ثقاف���ة احل�كم���ة يف البلدان التي 
يقدم�ن لها امل�ساعدات، لكن رمبا يجب التذكري باأن على 
املانحني اأن يعط�ا مثااًل عملًي���ا على ما يدع�ن االآخرين 
ا مببادئ احل�كمة  لعمله، وذلك من خالل التزامهم هم اأي�سً

يف اإدارة امل�ساعدات التي يقدم�نها للبلدان االأخرى.


