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مقدمة

إّن طبيعة المعرفة المحّلية المتوافرة حول القطاعات والمنظمات اإلدارية المختلفة في البلدان 

النامية بالنسبة إلى صانعي السياسات التنموية والجهات المانحة، ُتؤّثر تأثيراً كبيراً في نتائج برامج 

البلدان  في  العاّم  القطاع  إصــالح  في  المانحين  تدخالت  فاعلية  مستوى  وفي  وفاعليتها،  المانحين 

النامية أيضًا.

فعالية  ذات  رسمية  ومنظمات  مؤسسات  بناء  ألهمية  متزايداً  إدراكــًا  هناك  أن  إينهورن  وتؤّكد 

عالية (Formal Organizations and Institutions) لدى مجتمع المانحين، ولكن في المقابل، هناك 
خاللها  من  ُيجرى  التي  الكيفية  بشأن  المانحة،  والمنظمات  الــدول  أوســاط  بين  االهتمام  من  القليل 

الــدول  في  صعبة  واجتماعية  سياسية  بيئات  في  الفّعالة،  والمنظمات  المؤسسات  هــذه  مثل  إنشاء 

المعرفة  حول  معلومات  إدمــاج  أّن  في  وبلودن  جنكينز  من  كّل  ويجادل  للمساعدات (١).  المستقبلة 

مؤسسات  لبناء  الوحيد  الضمان  هو  وتنفيذها،  الخارجية  المساعدات  سياسات  تصميم  عند  المحّلية 

ذات جودة عالية وإحداث التغييرات المؤسسية الفعلية في البلدان النامية (٢).
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ما  ذلــك،  من  بــدًال  المانحة  الــدول  أّن  إلى  وباميريزيفيا  عالية  الباحثان  ل  توصَّ أخــرى،  جهة  من 

زالت تستخدم نماذج إصالحيًة دخيلة شّكلتها مجموعاٌت معينة من النظريات الغربية المشتركة في 

قواعد وافتراضات التغيير غير الواقعية للتطبيق في البلدان النامية. أكثر من ذلك، إّن الجهات والدول 

المانحة في ممارساتها وتدخالتها التنموية، اعتمدت 

ى إلى  على مبدأ «مقاس واحد يناسب الجميع»؛ ما أدَّ

وعشوائية  مالئمة،  غير  ونتائج  الفوضى  مــن  حــالــٍة 

وبرامجها  الخارجية  المساعدات  سياسات  تقديم  في 

الداخلية  األوضــاع  مالءمتها  عدم  ثّم  ومن  المختلفة، 

بالنسبة إلى البلدان النامية الُمستهدفة (٣).

إّن الحصول على معلومات دقيقة حول المعرفة 

وفي  للسياسات،  الــنــظــري  اإلطـــار  بــنــاء  فــي  المحّلية 

التنموية  والبرامج  السياسات  وتصميم  رســم  عملية 

بــالــنــســبــة إلــــى الــمــانــحــيــن مـــبـــدأ ضــــــروري ال بـــــّد من 

المبدأ.  هذا  تطبيق  يتمَّ  لم  اآلن،  حتى  ولكن،  تطبيقه، 

المحّلية  المعرفة  تنل  لم  لماذا  هو:  الرئيس  والسؤال 

االهتمام الكافي من صانعي السياسات التنموية؟

النظر  هو  الدراسة،  هذه  من  الرئيس  الهدف  إّن 

هذه  خــالل  ومــن  للمانحين.  التنموية  السياسات  صنع  وعمليات  االستراتيجي،  التفكير  عدسة  إلــى 

التنموية  والسياسات  ومناهجها،  البرامج  ومحتوى  واألولويات،  المبادئ،  في  ننظر  سوف  العدسة، 

المعلومات،  نوع  واستكشاف  النامية»،  البلدان  في  العاّم  في «القطاع  إصالحات  إحداث  إلى  الهادفة 

المعلومات  شأن  من  التقليل  وأسباب  التنموية،  السياسات  صانعي  لدى  متاحًة  تكون  ما  كثيراً  التي 

المتعّلقة بالمعرفة المحّلية (٤).

 Moosa Elayah, «Donor-Promoted Public Sector Reforms in Developing Countries and the Local (٣)
 Knowledge Syndrome,» (Ph. D. Dissertation, Leiden University and Smart Print, The Netherlands, 2014),
 and Mahabat Baimyrzaeva, «Shortcomings of Institutional Reform in Public Sector Governance: The Case
of Kyrgyzstan,» (Doctoral Dissertation, University of Southern California, Los Angeles, 2010).

المعرفة  مفهوَم  األحـــوال،  جميع  فــي  المفهوم،  هــذا  ال يــعــارض  المحّلية،  المعرفة  مفهوم  نطرح  (٤) عــنــدمــا 

الوطنية على مستوى البلد المستقبل للمعونات الخارجية، وما نقصده بوضوح أكثر أّن المعرفة المحّلية قد تكون 

هذا  في  المحّلية،  المعرفة  مفهوم  يعكس  آخر،  بمعنى  الواحدة.  القومية  الدولة  داخل  والزمان  المكان  في  محددًة 

في إطار الدولة المستقبلة للمعونات. فطبيعة المعرفة المحّلية قد تكون مختلفًة من منظمة  السياق، واقعًا معقداً 

إداريــة إلى أخــرى، وحتى على مستوى الوحدة اإلداريــة في المنظمة اإلداريــة الواحدة. وبذلك ال يمكن الُحكم بأّن 

هذه الدراسة أغفلت المرجعية الوطنية في مفهوم المعرفة المحّلية. وفي الوقت نفسه، ليس من المهّم أن نخوض 

بالقوى  المتمّثل  الُمسيطر  العالمي  النطاق  أحدهما  نطاقين،  يحّدد  الذي  العولمة  منظور  من  المفاهيم  صراع  في 

االقتصادية والعسكرية الكبرى، واآلخر النطاق المحّلي الذي ُيحدد في مستوى الدولة القومية الواحدة.

الــتــنــمــويــة  الــســيــاســات  ــاع  صــّن إّن 
الخارجية،  المساعدات  إطار  في 
الــــبــــلــــدان  فــــــي  أو الــــســــيــــاســــيــــيــــن 
الــعــقــالنــيــة  يــفــتــرضــون  الــمــانــحــة، 
والـــــخـــــطـــــط  الــــــســــــيــــــاســــــات  فــــــــي 
ــتـــي  الـ ــهـــم  ــتـ ــهـ جـ مـــــن  ــتــــمــــدة  الــــمــــعــ
وقائمة  ــدة،  مــعــقَّ األصــل  فــي  هــي 
ــــات  ــنـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ األفـــــــــكـــــــــار  ــــى  ــ ــل ــ عــ
فــهــم  مــــع  ــاً،  ــقـ ــبـ مـــسـ الـــمـــتـــصـــورة 
والــعــمــلــيــات  لــلــمــؤســســات  قـــاصـــٍر 

النامية. البلدان  في  المؤسسية 

=
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أوًال: مفهوَما المعرفة المحلّية ومتالزمتها 

وصنع السياسات التنموية الخارجية

التنموية  للمساعدات  المعرفي  الخطاب  ضمن  المحّلية،  المعرفة  متالزمة  مفهوم  ُنعرّف  أن  قبل 

الخارجية، فإّن األمر يستحق، في إيجاز، تعريف مفهوَمي المعرفة والمعرفة المحّلية.

الحقائق  مــن  مجموعة  مــجــرد  مــن  أكــثــر  هــو  ومـــارتـــن،  لــهــيــالري  وفــقــًا  الــمــعــرفــة،  مصطلح  إّن 

والتصّورات العاّمة في مجتمع ما عن نفسه وعن العالم وعّما حوله فحسب. فمفهوم المعرفة يشير 

في  المعرفة  أن ُتختزل  ال يمكن  َثــّم  ومن   .Know-how نعرف  لكي  وخبراتنا  معلوماتنا  زيــادة  إلى 

إطار الحصول على معلومات (٥)، بل إّن مفهوم المعرفة يشير إلى إدراك الواقع في حقبة زمنية معينة 

وفهمه.

لقد استرجع سكوت الكلمة اليونانية «ميتس» Métis لشرح مفهوم المعرفة المحّلية التي تضّم 

في  العاّمة  المعرفة  مضمون  ُتشكل  والتي  الزمن،  عبر  المتالحقة  والتغيرات  العميقة  الجذور  معرفة 

ة. فالمعرفة المحّلية بالنسبة إلى سكوت: مجموعة واسعة من  حّد ذاتها في أّي مجتمع أو منظمة عامَّ

المهارات العملية المتوارثة والمكتسبة، التي هي في حالة ارتداد مع البيئة الطبيعية والبيئة البشرية 

د سكوت أّن درجة كبيرة من الـ «ميتس» ضرورية لجميع األنشطة البشرية،  المتغيرة باستمرار. ويؤكِّ

ولكّن بعض األنشطة يتطلب أكثر من ذلك، من بينها أنشطة المساعدات الدولية على سبيل المثال (٦).

الوقت،  مرور  مع  مستمّر  تطور  إلى  تؤدِّي  المستمرّة  المحّلية  المعرفة  طبيعة  في  التغييرات  إّن 

تقييمًا  الـ «ميتس»  تقييم  المانحة  والـــدول  الجهات  على  لــذا،  جــديــدة.  خبرات  اكتساب  إلــى  َثــّم  ومــن 

مستمراً. ومن ثّم تعرف مدى انسجام طبيعة هذه المعرفة المحّلية مع توجهات المانحين ومالءمتها 

برامج التنمية الممولة من جهتهم المستهدفة إلحداث تغيرات في البيئة والمؤسسات الرسمية (٧). وقد 

ويمكن أن ُنرجع القصور المعرفي في الوطن العربي بشأن أهمية البعد النظري ونظريات التغيير إلى مسألة 

مهّمة مفادها انعدام االكتراث، أو قّلته، بأطاريح األوساط النظرية من الذين يوّجهون السياسة الخارجية في البلدان 

من  المستمدة  النظرية  قواعدها  لها  الغربي  العالم  في  السياسيين  توجهات  كّل  أّن  تجاهل  ال يمكن  ولكن  العربية. 

المساعدات  إطار  في  الغربي  القرار  صانع  إلى  الموجهة  النظريات  فهم  إلى  إذاً،  بحاجة،  فنحن  مختلفة.  نظريات 

الخارجية التي ُتعّد بالغة األهمية من أجل أن نضفي نوعًا من الفهم المتكامل بخصوص كيفية صنع هذه السياسات، 

من توجهات العولمة، أو كانت ُتفّسر على نحٍو آخر. فالتباين في  حتى إن كانت في نظرنا - بوصفنا عربًا - جزءاً 

وجهات النظر في هذه المسألة ال يؤّدي إلى اختالفات جوهرية حول البنى الفكرية األساسية التي تسهم في َصْوغ 

سياسات المساعدات الدولية.

Hilary Warburton and Adrienne Martin, Local People’s Knowledge in Natural Resources Re- (٥)
 search, Socio-economic Methodologies for Natural Resources Research Best Practice Guidelines (UK:
Natural Resources Institute, 1999), p. 13.

 James Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have (٦)
Failed (New Haven, CT: Yale University Press, 1998), pp. 313-314.

(٧) المصدر نفسه، ص ٢٣.
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مالئمًة  تكون  وفّعالة  جديدة  رسمية  مؤسسات  إلنشاء  الـ «ميتس»،  أهمية  أيضًا،  وكوين  بوتكي  أّكد 

للبيئة المحّلية (٨).

والتعريف  المؤسسات.  لمفهوم  متعّددًة  تعريفاٍت  مختلفة،  بطرائق  المؤسسية،  النظرية  تطرح 

«القيود  أو  اللعب»،  «قواعد  يسّمى  بما  المؤسسات  ُيعرف  الــذي  نــورث  لدوغالس  هو  شيوعًا  األكثر 

السلوك  أنــمــاط  وتــحــدد  وتنّظمه،  واالجتماعي  البشري  التفاعل  ُتشكل  وهــي  إنسانيًا»،  الموضوعة 

تكون  أن  ويمكن  مــحــّددون.  أفــراد  إليه  ينضم  مثـًال)  حكومية  (منظمة  معّين  مجتمع  في  المختلفة 

قواعد اللعب رسميًة أو غير رسمية (Formal-Informal) (٩)، وعادًة ما ُينظر إلى المؤسسات الرسمية 

والنظم  السياسية،  والمؤسسات  الدساتير،  مثل  رسمية؛  هياكل  في  المأسورة  القواعد  تشبه  أنها  على 

من  الرسمية  المؤسسات  وُتفرض  والمواثيق.  واللوائح،  والقوانين،  القانونية،  والحقوق  الرسمية، 

النقيض  وعلى  والبيروقراطيين.  والـــوزارات  والحكومات  والمحاكم  القضاة  مثل  الرسمية؛  الجهات 

من ذلك، فإّن المؤسسات غير الرسمية هي أدوات للمسؤولية، والتعامل والتفاعل غير الرسمي، مثل 

العالقات الزبونية، أو الشبكات االجتماعية والسياسية، وكذلك أنماط السلوك غير الرسمية واألعراف 

تنظيم  إيجاد  عــادًة  ال يجرى  حين  في  المحيطة (١٠).  البيئة  من  الناتجة  السلوك  ومعايير  والتقاليد، 

وقوالب رسمية للمؤسسات غير الرسمية. وعلى الرغم من ذلك، يوجد اعتراف على نطاق واسع، بأنها 

، فهي تمّثل القواعد المنّظمة للتفاعل، والعمل في المؤسسات الرسمية، وذلك  ذات مشروعية، ومن ثمَّ

بها  المعمول  بـ «القواعد  أوستروم  تِسمه  الوضع  وهذا  المكتوبة،  الرسمية  القواعد  استخدام  من  بدًال 

من دون مشروعيتها الرسمية، ولكن لديها مشروعية غير رسمية» (١١).

النامية  البلدان  من  العديد  في  مهمًا  دوراً  تؤّدي  الرسمية  غير  المؤسسات  بأّن  نعترف  أن  علينا 

الرسمي  والقانون  وتأثيراً،  قيمًة  أقــل  هي  الرسمية  فالمؤسسات  الصغيرة.  التقليدية  والمجتمعات 

شاقة  عملية  أنها  ذلــك  من  أكثر  تتحّقق؛  أن  ال يمكن  فالتنمية  جــداً.  ضعيفة  الــدولــة  وُسلطة  مهّمش 

من  ُتمّكن  التي  المحسوبية  كعالقات  المختلفة؛  الُسلطة  عالقات  على  منها  ينطوي  ما  إلى  بالنسبة 

Peter J. Boettke and Christopher J. Coyne, «The Role of the Economist in Economic Develop- (٨)
ment,» The Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 9, no. 2 (2006), pp. 47- 68.

البلدان  واآلخــر  الغرب  أحدهما  مختلفين  معرفيين  مجالين  بوجود  القول  ال يمكن  أنه  نؤّكد  السياق  هذا  وفي 

التنموية  والسياسات  آخر.  إلى  مجتمع  ومن  أخرى،  إلى  دولة  من  كّليًا  أو  نسبيًا  يختلف  المعرفي  فالمجال  النامية. 

وأخرى  منظمة  بين  وحتى  آخر،  بلٍد  في  المحّلية  البيئة  مع  متوافقًة  بالضرورة  ال تكون  ربما  بلد،  أّي  في  الناجحة 

ندرًة  النامية  البلدان  معظم  تعاني  هــذا،  جانب  إلى  بينهما.  توافق  حصول  الضرورّي  من  ليس  الواحد  البلد  داخــل 

ومكّون  المجردة،  المعرفة  من  لتمييزها  البلدان،  هذه  في  المؤرخنة  المعرفة  من  تستمد  التي  التغيير  نظريات  في 

المعارف العلمية، ونظريات التغيير التي تكون عادًة أكثر عموميًة وكونيًة.

 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (New York: (٩)
Cambridge University Press, 1991).

Indra de Soysa and Johannes Jütting, «Informal Institutions and Development: How they Mat- (١٠)
 ter and what Makes Them Change,» in: Johannes Jütting [et al.], eds., Informal Institutions: How Social
Norms Help or Hinder Development (Paris: OECD Publishing, 2007).

 Elinor Ostrom, Understanding Institutional Diversity (Princeton, NJ: Princeton University (١١)
Press, 2005).
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اختيار أشخاص للمراكز السياسية واإلدارية واالقتصادية لخدمة توجهات الُسلطة القائمة على المدى 

الطويل، وخصوصًا من يقبعون في رأس هرم الُسلطة (١٢). تنشأ متالزمة المعرفة المحّلية LKS في 

هذه الدراسة عندما تتجاهل السياسات التنموية للمساعدات من جهة المانحين دور مؤسسات نظم 

فمن  ذلــك (١٣).  من  بدًال  (الضعيفة)  الرسمية  المؤسسات  على  وتعتمد  وهياكلها،  رسمية  غير  الُسلطة 

البحث  هدف  بسبب  ذلك  ولكّن  الدولية،  األطــراف  من  وغيرها  المانحة  الجهات  مصالح  إغفال  يجِر  (١٢) لــم 

متمّثل  وهو  وبرامجها،  الخارجية  المساعدات  سياسات  فاعلية  مستوى  من  يحّد  واحد  متغير  دراســة  في  الرئيسي 

هذه  لطبيعة  مالئمة  عالجية  وسياسات  برامج  المانحين  وضع  ومــدى  النامية،  البلدان  في  المحّلية  البيئة  بمعرفة 

البيئة. ومن َثّم يجري التركيز في الواقع المحّلي ومدى فهم الجانب المانح لهذا الواقع. ولمعرفة مدى تأثير مصالح 

عالية،  موسى  انظر:  وبرامجها،  الخارجية  المساعدات  سياسات  فاعلية  مستوى  في  وأهدافها  المانحة  الجهات 

مجلة  المانحة،»  الــدول  في  الداخلية  والمؤثرات  والفواعل،  االستراتيجية،  االهــداف  بين  ما  الخارجية  «المساعدات 

بشأن  عملية  بدراسات  ُتعنى  مراجع  عــّدة  المقالة  هذه  وفي  ص ٧٤ - ٨٧.   ،(٢٠١٥)  ١٤ العدد  عربية،  سياسات 

موضوع أهداف الجهات والدول المانحة ومصالحها، وغيرها من األطراف الدولية ذات العالقة بذلك.

(١٣) بما أّن محور االهتمام في الدراسة هو دور المانحين في إصالح القطاع العاّم في البلدان النامية، يمكن 

اختزال التعريف في إطار المساعدات الرسمية التي ُتقدمها حكومة رسمية إلى حكومة رسمية أخرى. وتوجد أنواع 

عديدة من المساعدات الخارجية، منها أوًال ما ُيقّدم من جهة مؤسسات دولية مانحة إلى حكومات، أو إلى منظمات 

المجتمع المدني، أو القطاع الخاص. ويوجد نوع ثاٍن ُيقّدم من جهة حكومات مانحة إلى منظمات مجتمع مدني 

وقطاع خاص. وفضـًال عن ذلك، يوجد نوع ثالث ُيقّدم من جهة منظمات مجتمع مدني أو قطاع خاص في الجانب 

المانح إلى حكومات، ومنظمات مجتمع مدني، وقطاع خاص، في الجانب المستقبل.

في هذه الدراسة، ال نرّكز في مدركات العولمة ونظرياتها، بقدر ما نرّكز في إيضاح واقع ملموس بخصوص 

طبيعة المساعدات الخارجية، ومن ثّم تقديمه في إطار نظري مبّسط، يمكن للقارئ العربي فهمه بعيداً عّما ُكتب من 

تفسيرات غلب عليها نوٌع من محاسبة اآلخر من دون محاسبٍة للذات. أّما ما سيجري ذكره الحقًا، فهو بشأن وجود 

ومنظمات  الخاص  للقطاع  المجال  وإفساح  الدولة  دور  تقليص  أجل  من  المانحين  جهة  من  وممارسة  قوي  اتجاه 

جوهر  أّن  ذلــك  العامة؛  الخدمات  تقديم  مجال  وفــي  العامة،  الشؤون  في  محوري  دور  أداء  في  المدني،  المجتمع 

للقطاع  المجال  إفساح  في  ترّكز  التي  الحديثة  العامة  اإلدارة  نظريات  على  ارتكز  قد  الهيكلية  اإلصالحية  البرامج 

الخاص، لكي يكون شريكًا للدولة في تقديم الخدمات العامة للمجتمع، وهذا ما جرى تطبيقه في أوروبــا. ولهذا 

نقل  إلى  عمدت  المتقدمة،  المانحة  الــدول  إّن  القول  ويمكن  المتقدمة.  البلدان  في  إيجابية  نتائج  اإلصالحي  النهج 

الخصخصة  فمشاريع  المحّلية.  ومعرفتها  النامية  البلدان  واقع  فهم  محاولة  دون  من  ولكن  اآلخرين،  إلى  تجاربها 

الفساد  وجود  واقع  تأخذ  لم  المثال،  سبيل  على  المانحة  الــدول  من  المعتمدة  الهيكلية  اإلصالحات  نواة  ُتمّثل  التي 

العميق والمعّمق في الحسبان. وهكذا، لم ينجح مثل هذا التوجه التنموي في ظل وجود تزاوج بين السلطة والمال 

في معظم البلدان النامية.

ضمن  يدخل  الحكومية  غير  والمنظمات  الخاص  القطاع  مع  التعامل  أّن  عن  العرب  الكتاب  بعض  يتحدث  قد 

المنظور العولمي الذي يرغب في تقليص دور الدولة. ومن َثّم يوجد ضغط من أجل إصدار التشريعات والقوانين 

التي تتيح حرية أكبر للقطاع الخاص، وال سيما الشركات العابرة للقوميات. أي إّن الحكومات هي غالبًا محّل ضغط 

من  قــدر  أقصى  تحقيق  هدفه  الــعــاّم،  القطاع  وإصــالح  المعولم  االقتصاد  في  أشــد  اتباعّي  إدمــاج  أجــل  من  خارجي 

الخاص  القطاع  مع  لعمله  المالئمة  الداخلية  الشروط  وإيجاد  األجنبي،  االستثمار  تسهيل  متطلبات  مع  االنسجام 

الكبير داخل البلد. وقد يكون جانب مما يتحدثون عنه صحيحًا، ولكن في معظم الحاالت، تأتي التوجهات التنموية 

للمانحين، وفقًا لقواعد تنموية نظرية، جرى تطبيقها في الدول المتقدمة. وكما ذكرنا سابقًا، جرى إدخال منظمات 

=المجتمع المدني بوصفها فاعـًال في الحياة العامة، وشريكًا في تقديم الخدمات العامة في إطار توجهات المانحين، 
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الضروري بشأن تنمية المجتمعات وتعزيز اإلصالحات الفّعالة في القطاع العاّم في البلدان النامية، 

الرسمية،  والمنظمات  المؤسسات  عن  أهميًة  ال تقّل  الرسمية  غير  والمنظمات  المؤسسات  أّن  إدراك 

إن لم تكن أكثر منها. فالنظم والهياكل غير الرسمية، تؤّثر في القواعد الرئيسة التي تتّم من خاللها 

إدارة معظم الجهات الحكومية في البلدان النامية.

قــــرار  ــعـــي  ــانـ صـ مــــن  ــاركــــون  ــمــــشــ الــ ــان  ــ كــ وإذا 

ومنفذين في برامج المساعدات على بّينة من طبيعة 

سيكونون  فإنهم  األنظمة،  هذه  في  المحّلية  البيئات 

وإحداث  وتعزيزها،  اإلصالحات  تصميم  في  ناجحين 

إنها  شفافة (١٤).  غير  بيئات  في  المؤسسي»  «التغيير 

سياسات  صانعي  إلــى  بالنسبة  صعبًة  مهّمًة  ليست 

الصريحة  المحّلية  المعرفة  الستيعاب  الــمــســاعــدات 

ألنها  الرسمية؛  والمنظمات  المؤسسات  من  وفهمها 

مـــا تــكــون مــتــاحــًة عــلــى الـــــورق، أو مـــن خــالل  كــثــيــراً 

الــــمــــعــــرفــــة الـــمـــحـــّلـــيـــة  الوسائل المادية األخرى. أّما  

الرسمية)،  غير  والمنظمات  (الــمــؤســســات  الضمنية 

ألنها  والفهم؛  االستيعاب  عملية  في  جــّداً  صعبٌة  فهي 

الجهد  من  معّينًا  قــدراً  تتطلب  فهي  َثــّم،  ومن  مباشر.  نحٍو  على  إليها  النظر  وال يمكن  مكتوبة،  غير 

من جهة المشاركين في صنع سياسات المساعدات الخارجية وتنفيذها، وذلك من أجل العثور عليها 

المباشر  البشري  السلوك  خالل  من  وتنعكس  األفراد  عقول  في  تقطن  الضمنية  والمعرفة  وإدراجها. 

وغير المباشر. هي معرفة غير ظاهرة، ولكنها خفّية، وال يمكن كتابتها؛ ألنها تتغير من وقت إلى آخر 

التفاعل  خالل  من  إال  إبرازها  أو  نقلها  ال يمكن  ثّم  ومن  مختلفة.  لمؤثرات  وفقًا  آخر  إلى  مكان  ومن 

االجتماعي المباشر، في وقت ومكان محّددين.

المستفيدين  المعادلة  وطرَفي  المصلحة  أصحاب  بين  المباشر  وغير  المباشر  التفاعل  يخدم 

المحّلية،  المعارف  نقل  عمليات  جّيد،  نحٍو  على  المانحة،  الــدول  في  والمانحين  النامية  البلدان  في 

المختلفة  والمنظمات  المؤسسات  في  اللعب  قواعد  تشكل  التي  منها  الضمنية  المعرفة  وخصوصًا 

وآخرون  أوستروم  وّضح  وقد  المحّلية (١٥).  األوضاع  حول  الحلول  وتبادل  النامية،  البلدان  معظم  في 

ضمن ما ُيسمى «نظريات الحكم الجيد»، و«اإلدارة العامة الجديدة». وفي المقابل، تهدف هذه النظريات إلى إشراك 

بصدد  لسنا  ولكننا  واٍف،  شــرٍح  إلــى  تحتاج  النقاط  وهــذه  مختلفة.  آلليات  وفقًا  نفسه  إدارة  في  بفاعلية  المجتمع 

توضحيها في هذه الدراسة، فاألمر يحتاج إلى أكثر من دراسة إليالئها ما تستحقه من التوضيح.

 Elayah, «Donor-Promoted Public Sector Reforms in Developing Countries and the Local (١٤)
Knowledge Syndrome».

 Alice Lam, «The Tacit Knowledge Problem in Multinational Corporations: Japanese and US (١٥)
Offshore Knowledge Incubators,» Royal Holloway College, University of London, United Kingdom, Au-
gust 2008.

ــاســــة  ــيــ الــــســ ــــع  ــنـ ــ صـ ــيــــة  ــ ــل ــمــ عــ إّن 
ال بــــــّد  ــة،  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ديـ ــلــــيــــة  عــــمــ هــــــي 
لــلــســيــاق  مـــالئـــمـــًة  تـــكـــون  أن  مـــن 
ــــي  ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
فــقــد  الــمــســتــهــدف.  واالقـــتـــصـــادي 
لــســيــاســة  تــصــمــيــم  لـــديـــنـــا  ــكـــون  يـ
ســــيــــاق  فــــــي  مـــــمـــــتـــــازة  ــة  ــويــ ــمــ ــنــ تــ
هـــذا  ربـــمـــا يـــكـــون  ولـــكـــن  مـــعـــّيـــن، 
سياق  أو  بلد  في  سّيئاً  التصميم 

آخر.

=



٥٨ / المستقبل العربي

هذا  ويخلق  مباشر.  نحٍو  على  المانحين  على  ينطبق  وهذا  مألوفة،  غير  منطقة  أّي  في  العمل  طبيعة 

الوضع نقصًا من المعرفة المحّلية لدى الجهات المانحة، ومن ثّم ال يمكن التغلب على مشكلة نقص 

االجتماعي  موقعهم  إلى  التعرّف  أهمية  مدى  يدركون  الذين  األشخاص  جهة  من  إال  المحّلية،  المعرفة 

والمادي الجديد (١٦).

ومنتظمًا،  واســعــًا  شخصيًا  وتفاعـًال  اتــصــاًال  عمومًا،  المحّلية،  للمعرفة  الفعال  الدمج  يتطلب 

المعرفة  دمج  ويمكن  المتفاعلين (١٧).  واألشخاص  الجهات  بين  متبادلًة  ثقًة  شيء  كّل  قبل  ويتطلب 

خلق  خالل  من  تنتقل  وهي  معّين،  اجتماعي  سياق  في  الممارسة  خالل  من  عنها  والكشف  المحّلية، 

قيمية  تغيرات  تستهدف  التي  التنموية  والسياسات  البرامج  حول  والقوية  الفاعلة  التفاعل  شبكات 

المانحة  الجهات  أمــام  وعــرًة  ال تــزال  الطريق  أّن  ويبدو  الُمستهدفة (١٨).  المجتمعات  في  وسلوكية 

البيئات  مع  تتوافق  فاعلة  تنموية  سياسات  تصميم  ومحاولة  المحّلية،  المعرفة  متالزمة  عــالج  في 

والمتطلبات المحّلية في البلدان النامية.

توجد عوامل متعّددة في كّل مراحل التصميم والتنفيذ لسياسات المانحين وبرامجهم التنموية 

المعرفة  متالزمة  عالج  دون  حالت  التي  العوامل  على  سنرّكز  الدراسة  هذه  وفي  النامية.  البلدان  في 

للمانحين،  الخارجية  التنموية  السياسات  صنع  ومستوى  االستراتيجي،  التفكير  مستوى  في  المحّلية 

وبذلك سيكون من المهّم تعريف صنع السياسات التنموية في إطار المساعدات الخارجية، وشرحه 

شرحًا مبّسطًا.

إّن مفهوم صنع السياسات التنموية، مفهوم مختلف من حيث لغته، ومجاله النظري، ومبادئه 

والعلوم  الــعــاّمــة  السياسة  علمي  فــي  عليه  الــمــتــعــارف  الــســيــاســات  صنع  مفهوم  عــن  تحكمه،  الــتــي 

السياسية. وهذا االختالف ناتج من عّدة أسباب، أهمها أّن السياسة التنموية في المساعدات الخارجية 

هي عملية موجهة نحو الحفاظ على الحكومة المستهدفة، أو إصالحها، أو تغييرها (١٩). وكذلك األمر 

في الجانب العملي المتعّلق بعملية صنع السياسة التنموية التي تجرى بطريقة مختلفة، وخصوصًا 

الفاعلة  ــــراف  األطـ مــن  وغــيــرهــا  الــمــانــحــة  الــجــهــات  مــن  عنها  يــنــوب  أو مـــن  الــمــانــحــة،  الــحــكــومــات  أّن 

Elinor Ostrom, Larry Shroeder, and Susan Wynne, Institutional Incentives and Sustainable De- (١٦)
velopment: Infrastructure Policies in Perspective (Boulder, CO: Westview Press, 1993), p. 53.

 Elayah, «Donor-Promoted Public Sector Reforms in Developing Countries and the Local (١٧)
Knowledge Syndrome».

Michael Polanyi: Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy (Chicago, IL: Uni- (١٨)
versity of Chicago Press, 1958), and The Tacit Dimension (London: Routledge and Kegan Paul, 1966).

األكثر  النتائج  إّن  القول  ويمكن  للتنمية.  التشاركي  النموذج  إطار  في  ُذكر  ما  توضيح  سيجري  أنه  إلى  نشير 

المنظمات  إطار  في  محدودة  تنموية  ومربعات  دوائــر  على  تعتمد  التي  هي  الخارجية،  المساعدات  لبرامج  فاعليًة 

المستهدفة. وإّن اعتماد برامج إصالحية واسعة المجال على المستوى الوطني، في ما نرى، لم يحقق أهدافه ولن 

هذه  مثل  إخفاق  على  مثال  خير  خارجّيًا  المدعومة  التجارب  من  غيرها  أو  الوطنية  اإلصالحية  والتجارب  يحّققها. 

التوجهات اإلصالحية الشاملة، ونعني بذلك أّن عملية اإلصالح ال بّد من أن تكون قطاعيًة في إطار مربعات تنموية 

مصغرة لكي يتّم الوصول إلى الغايات المنشودة.

Elayah, Ibid.  (١٩)
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السياسات،  مشاريع  وتصوغ  المشكالت،  ُتحدد  التي  منهم - هي  االقتصاديين  والخبراء - وال سيَّما 

مع  المنّفذة (٢٠)  الغربية  الجهات  ُتدعى  األمــر،  نهاية  وفــي  الــقــرارات.  وتتخذ  األعــمــال،  جــدول  وتضع 

الحّل  السياسات  هذه  وكأّن  الجاهزة،  السياسات  تنفيذ  مسؤولية  لتحّمل  النامية  البلدان  في  نظرائها 

السحري لمشكالت البلدان النامية. بمعنى آخر، يتّم التخطيط والرسم لسياسات المساعدات التنموية 

في البلد المانح في المقام األول. أّما التنفيذ، فيتّم في البلد المستقبل (٢١).

وعلى  عاجزين،  يكونون  ما  كثيراً  سابقًا،  ذكرنا  كما  المانحة،  البلدان  في  السياسات  صّناع  إّن 

التماثل  نجد  األحيان  أغلب  وفي  النامية.  البلدان  في  المحّلية  والمعارف  بالمعلومات  كاٍف  علٍم  غير 

النامية  البلدان  في  العاّم  القطاع  إصالح  بشأن  االفتراضات  نشر  في  المتماثل  أو السلوك  المعياري، 

ساحة  على  والمهيمنة  األطـــراف  الــمــتــعــّددة  الخارجية  الــمــســاعــدات  منظمات  جهة  مــن  يــحــدث  الـــذي 

المساعدات الخارجية. على سبيل المثال، نذكر في هذا السياق البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة 

للتنمية  األميركية  والوكالة   ،(OECD) والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة   ،(UNDP) اإلنمائي 

الدولية (USAID)، ومن ثّم يجرى اتباع ذلك السلوك من الدول المانحة المختلفة (٢٢).

إصــالح  كيفية  يعرفون  المانحين  أّن  مــفــاده  نفسه  الــوقــت  فــي  ومحّير  أســاســي  افــتــراض  يوجد 

أخذه  قد  االفتراض  وهذا  كاٍف،  نحٍو  على  التطور  مرحلة  إلى  تصْل  لم  التي  النامية  البلدان  مشكالت 

مجتمع المانحين في حسبانهم، وفي سياساتهم وخططهم التنموية. وهذا يعني وجود مجموعة من 

القواعد المشتركة بين الجهات المانحة، وخصوصًا على مستوى السياسات (٢٣).

الخارجية  يسمى «المساعدات  ما  أو  الــدول،  ُتقدمها  التي  البرامج  تجري  بالتحديد،  المانحة  الــدول  (٢٠) فــي 

الرسمية»، في إطار الوزارة المعنية ضمن المساعدات الخارجية في الدولة المانحة. على سبيل المثال، يتّم تصميم 

برنامج تنموي يهدف إلى إصالح قطاع الخدمة المدنية في إطار الدول التي تشمل اهتمام الدول المانحة المعنية 

(في بعض األحيان قد يبلغ عدد الدول المشمولة بهذه البرنامج ٢٠ دولة). ومن ثّم تعرض مناقصة عامة للمنظمات 

العامة وغيرها من المنظمات ذات االختصاص في رسم آليات العمل التنفيذية واإلشراف على تنفيذ البرنامج، مقابل 

ريع مادي ُيؤخذ من الميزانية اإلجمالية للبرنامج. وُيعرف هذا األمر بالمستوى المتوسط في إدارة البرامج التنموية 

الدولية. وهكذا، تقوم المنظمة المانحة الفائزة بالعطاء من الدولة المانحة بالتواصل مع البلدان النامية، أو الدول 

وأولــويــات  العريضة  الخطوط  مع  تتوافق  مشاريع  تحديد  أجــل  من  المانحة؛  الــدولــة  أولــويــات  قائمة  في  المحددة 

الدولة المانحة وتوجهاتها اإلصالحية في البلدان النامية والمحددة في مضمون البرنامج آنفًا. على سبيل المثال، 

ال يخلو برنامج من برامج المانحين من توجهات تنموية تسعى للمساواة بين الجنسين، وتقوية وضع المرأة في 

البلدان النامية. وبعد تحديد المشاريع من الجهة المقاولة في المستوى الوسطي مع البلدان النامية، يتّم عرض هذه 

التنفيذ  بعملية  يقومون  الذين  أنفسهم  وهم  كبيرة،  منافسة  عملية  ضمن  للمقاولين  مناقصات  إطار  في  المشاريع 

الفعلي لمشاريع المساعدات الخارجية في إطار الوحدات المستقبلة المباشرة في البلدان النامية. وهكذا، نكون إزاء 

ثالثة مستويات متطلعة في عملية رسم سياسات وبرامج المساعدات الخارجية وتطلعاتها وتنفيذها.

 Ruba Jaradat, «The Impact of Donor and Recipient Government Policies and Practices on the (٢١)
Effectiveness of Foreign Aid to a Middle-income Developing Country: Case Studies from Jordan,» (Doc-
toral Dissertation, University of Huddersfield, England - West Yorkshire, 2008), p. 23.

 Baimyrzaeva, «Shortcomings of Institutional Reform in Public Sector Governance: The Case (٢٢)
of Kyrgyzstan».

(٢٣) المصدر نفسه، ص ٢٢٢.
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النامية،  للبلدان  الرئيسة  المشكالت  وتحديد  األوضاع،  وتحليل  البحوث،  إجراء  من  وبدًال 

في  التنموية  الــســيــاســات  صــّنــاع  فــإّن  المحّلية،  المعرفة  بخصوص  معلومات  على  والــحــصــول 

إطـــار الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة، أو الــســيــاســيــيــن فــي الــبــلــدان الــمــانــحــة، يــفــتــرضــون الــعــقــالنــيــة في 

األفكار  على  وقائمة  ــدة،  مــعــقَّ األصــل  فــي  هــي  التي  جهتهم  مــن  المعتمدة  والخطط  السياسات 

البلدان  في  المؤسسية  والعمليات  للمؤسسات  قاصٍر  فهم  مع  مسبقًا،  المتصورة  والتكهنات 

غير  التنمية  ونــظــريــات  العلمية،  الــمــعــرفــة  عــلــى  التنموية  الــســيــاســات  معظم  وتــرتــكــز  الــنــامــيــة. 

الحديثة  المجتمعات  مــع  الغربية  الــدول  فــي  واختبارها  معظمها  تطوير  جــرى  التي  المالئمة 

إلى  إضافًة  المتقدمة،  البلدان  في  الحكم  مثالية  نماذج  إلى  النظريات  هذه  وتستند  المزدهرة. 

والحكومات  المجتمعات  في  فعلية  تغييرات  إلحداث  إصالحيًة  توجهات  تقّدم  أن  النادر  من  أنها 

ال بّد  دينامية،  عملية  هي  السياسة  صنع  عملية  أّن  وإنغرام  شنايدر  الحظ  وقد  المستفيدة (٢٤). 

لدينا  يكون  فقد  المستهدف.  واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  للسياق  مالئمًة  تكون  أن  من 

بلد  في  سّيئًا  التصميم  هذا  ربما يكون  ولكن  معّين،  سياق  في  ممتازة  تنموية  لسياسة  تصميم 

آخر (٢٥). سياق  أو 

ويمكن تفسير سلوك المانحين في اعتماد االفتراضات النظرية عند تصميم السياسات التنموية، 

المهم  من  ذلك  وقبل  ومنطلقاته (٢٦).  االجتماعية  الهندسة  نموذج  في  سكوت  توجهات  عن  ُيعّبر  بأنه 

في  الخارجية  التنموية  بالسياسات  المتعّلق  االستراتيجي  التفكير  لواقع  عملي  وشرح  تحليـل  تقديم 

الخارجية.  بالمعونات  الخاصة  السياسات  صاغت  التي  والكيفية  عـــام ١٩٥٠،  منذ  «موجات»  ثالث 

وسيجري التركيز في تجربة اإلصالحات المؤسسية التي تدعمها الجهات المانحة في البلدان النامية، 

من خالل مقارنة سياقات اإلصالحات المختلفة باألفكار والنظريات التغييرية التي ارتكزت عليها كّل 

موجة من اإلصالحات، ومضمون هذه اإلصالحات ونهجها، والنتائج والدروس المستفادة منها.

ثانيًا: ثالث موجات من أجندة اإلصالح 

الخارجية ومتالزمة المعرفة المحلّية

ال يّتسع المقام في هذه الدراسة لمراجعة جميع التغييرات في سياسات المساعدات الخارجية 

منذ عام ١٩٥٠. فمثل هذا األمر يحتاج، في الواقع، إلى دراسة كاملة. وعلى الرغم من ذلك، سنحاول 

تقديم تلخيص لكّل موجة، بحسب ما يتوافق مع موضوع الدراسة ومتالزمة المعرفة المحّلية.

بدأت الموجة األولى عام ١٩٥٠، وانتهت عام ١٩٧٠، وقد هدفت معظم اإلصالحات إلى إصالح 

االقتصاد الكّلي، وبناء البنية التحتية، والطرق، وتوليد الطاقة في البلدان النامية، والشروع في إعادة 

 Dennis A. Rondinelli, Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to (٢٤)
Development Administration, 3rd ed. (London: Methuen Press, 2003).

Helen Ingram and Anne Larason Schneider, Policy Design for Democracy (Kansas State: Uni- (٢٥)
versity of Kansas Press, 1997), p. 3.

Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. (٢٦)
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بناء القدرات المالية لهذه البلدان، كما جرى ذلك في الدول األوروبية التي تّمت مساعدتها في جوانب 

السياسات المالية واالستثمارية ضمن مرحلة إعادة اإلعمار الخاصة بالحرب العالمية الثانية (٢٧).

كان المانحون ينظرون إلى العملية التنموية بوصفها عملية تحديث للنظام التقليدي في البلدان 

النامية. وكان من األسباب التي أوجدت هذه النظرة التنموية، تخّلف المؤسسات الحكومية والقدرات 

في البلدان النامية وضعفها. وهكذا تمحورت الحلول في إطار المساعدات الخارجية في هذه الموجة 

حول زيادة القدرات في البلدان النامية لتطوير المؤسسات الحكومية الحديثة، في نطاق التركيز في 

اإلصالح والتطوير التنظيمي في القطاع العاّم. وقد اشُتق هذا النهج التنموي من النظريات الغربية؛ 

في  اإلداريــة  التنمية  قطاع  إصالحات  رّكــزت  وهكذا،  العلمية.  اإلدارة  ونظرية  التحديث،  نظرية  مثل 

البلدان النامية، من خالل استيراد نماذج اإلصالح المؤسسية والتنظيمية الغربية من الخبراء األجانب، 

في محاولٍة لخلق تأثير شامل في النظام العاّم في البلدان النامية (٢٨).

في مرحلة الخمسينيات من القرن العشرين، إذاً، تّمت إعادة بناء أنظمة الحكم الحديثة في بلدان 

اإلصالحات  مضمون  أّن  في  المشكلة  وتكمن  مباشرًة).  الثانية  العالمية  الحرب  (بعد  الغربية  أوروبا 

دون  من  وسياساتها،  النامية  البلدان  في  ُيطّبق  الــذي  نفسه  هو  األوروبــيــة  البلدان  في  ُيطّبق  الــذي 

األخذ في الحسبان الُنظم السياسية الناشئة والمتخلفة، والقائمة مع السياقات اإلدارية واالقتصادية 

على  المساعدات،  هذه  برامج  تنفيذ  جرى  وقد  النامية.  البلدان  في  المختلفة  والسياسية  واالجتماعية 

للتنمية  األمــريــكــيــة  الــوكــالــة  جــهــة  مـــن  رئـــيـــس،  نــحــٍو 

مــارشــال  مــشــروع  أســــاس  عــلــى   (USAID) الــدولــيــة 

لمساعدة أوروبا.

نجحت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نجاحًا 

ــا، وأصــبــح  ــ ــ كــبــيــراً فــي إعــــادة بــنــاء اقــتــصــادات أوروب

النظام األمريكي لإلدارة العاّمة إلصالح القطاع العاّم 

الخارجية  المساعدات  منظمات  لــدى  الرائد  النموذج 

اعتماد  األمــر  هــذا  وأعــقــب  أيــضــًا.  النامية  الــبــلــدان  فــي 

األوضاع  اختالفات  إيالء  عدم  فإّن  وهكذا،  اإلصالحي.  النموذج  لهذا  األوروبية  المساعدات  منّظمات 

دون  وحال  البلدان،  هذه  في  متنوعة  عراقيل  إلى  أّدى  الالزم،  االهتمام  النامية  البلدان  في  والحاجات 

تحقيق مستًوى عاٍل، أو نتائج ُتذكر، أو ذات فاعلية، في ما يتعّلق بتقديم برامج المساعدات الخارجية 

في مجال اإلصالحات المؤسسية (٢٩).

Rondinelli, Ibid., p. 28.  (٢٧)

 Joseph W. Eaton, ed., Institution Building and Development: From Concepts to Application (٢٨)
(Beverly Hills: Sage IP Publications, 1972).

Rondinelli, Ibid.  (٢٩)

ــامــــج الــحــكــم  ــرنــ ــا يـــتـــضـــمـــن بــ ــمــ ربــ
وذات  جـــمـــيـــلـــًة،  ــاٍت  ــمـ ــلـ كـ ــيـــد  الـــرشـ
رونــــــق عــــــاٍل عـــلـــى الــــــــورق، ولـــكـــّن 
هـــذه الــكــلــمــات لــيــســت كــافــيــًة في 
الناحية  مــن  بتطبيقها  يتعلّق  مــا 

العملية.
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االقتصاديين  والخبراء  العلماء  وكبار  الدولي،  والبنك  الدولي،  النقد  صندوق  من  كّل  كان  لقد 

الغربيين، خلف ظهور ما يسّمى الموجة الثانية من اإلصالحات (١٩٨٠ - ١٩٩٧). وفي هذه الموجة، 

كان التركيز، على نحٍو مباشر، في النمو االقتصادي، واإلصالحات القطاعية في القطاعات العاّمة، مع 

العامة.  واألنشطة  التنمية  في  المساهمة  خالل  من  أكبر،  مجاًال  الخاص  القطاع  إيالء  في  ُمهّم  تحّول 

فقد كانت الفكرة، أّن خصخصة المؤسسات العاّمة، من شأنها أن تؤدِّي إلى التنمية االقتصادية.

في تحديد مضمون السياسات اإلصالحية  أّما المدارس النظرية ونظريات التغيير األكثر تأثيراً 

في الموجة الثانية، فهي متمّثلة بنظرية االقتصاد التقليدي، ونظرية االختيار العاّم، ونظرية اإلدارة 

العاّمة الجديدة. وهكذا، نجد أّن معظم التدخالت الخارجية في إطار المساعدات التنموية قد هدفت 

البيروقراطية  وتحرير  الكّلي،  واالقتصاد  والخصخصة،  والالمركزية،  الحكومية،  القيود  رفــع  إلــى 

القطاع  ومبادئ  الغربية  المؤسسية  النماذج  واستيراد  النتائج،  في  والتركيز  وتقليصها،  الحكومية 

الخاص إلى البلدان النامية (٣٠).

في الموجة الثانية كان االهتمام بإصالح اإلدارة العاّمة ضعيفًا جداً، واتجه التركيز إلى إصالح 

القطاع االقتصادي على نحٍو خاّص. وفي نهاية األمر، أدركت الجهات المانحة المعادلة التي تقول: 

إّن عملية التنمية ال يمكن أن تحدث في أّي بلد من دون نظام إدارة جّيد وفّعال، وقد حّفز هذا اإلدراك 

الموجَة الثالثة من اإلصالحات، وأصبحت حزمة برامج الحكم الرشيد وسياساته نقطَة ارتكاز الجهات 

المانحة في تحركاتها، وتدخالتها التنموية في البلدان النامية.

لقد افترض اإلصالح الرئيس للموجة الثالثة (من عام ١٩٩٧ فصاعداً) أّن السبب الرئيس للتخلف 

والفقر المدقع في البلدان النامية هو سوء اإلدارة الفاعلة والحكومات والمؤسسات الحكومية الفّعالة 

الموجة  في  التغيير  نظريات  أو  وافتراضاته،  اإلصــالح  أفكار  في  المؤثرة  الــمــدارس  أّمــا  غيابها.  أو 

الثالثة، فهي «نظرية االختيار العاّم» و«اإلدارة العاّمة الجديدة».

واألكثر  األطــراف  المتعّددة  المانحة  الجهات  من  مرة،  أّول  اإلصالحية،  التوجهات  هذه  اعُتمدت 

في  رئيس،  نحٍو  على  التركيز،  وجــرى  الــدولــي،  والبنك  اإلنمائي،  المتحدة  األمــم  برنامج  مثل  تأثيراً؛ 

استفادة البلدان النامية من أفضل الممارسات واإلصالحات التي جرت في البلدان المتقدمة (٣١).

وفي مجال المساعدات الخارجية، من الصعب تشخيص مصطلح «الحكم الرشيد»، على الرغم 

المؤسسية  الشروط  من  طويلًة  قائمًة  وضعت  الوقت،  مــرور  مع  العالم  في  التنمية  تقارير  أّن  من 

صار  ثــّم   ،١٩٩٧ ٤٥ شرطًا عام  المسبقة  الشروط  عــدد  كــان  وقــد  الرشيد.  الحكم  لتحقيق  المسبقة 

 Kamiljon T. Akramov, «Governance and Foreign Aid Allocation,» (Doctoralو نفسه،  (٣٠) المصدر 
 Dissertation, The Pardee RAND Graduate School, RAND Corporation Publication Series, 2006); Ravi
 Kanbur, Todd Sandler and Kevin M. Morrison, The Future of Development Assistance: Common
 Pool and International Public Goods (Washington, DC: Overseas Development Council, 1999),
 and Baimyrzaeva, «Shortcomings of Institutional Reform in Public Sector Governance: The Case of
Kyrgyzstan».

Baimyrzaeva, Ibid.  (٣١)
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القطاع  جوانب  جميع  تشمل  المسبقة  الشروط  هذه  أّن  غريندل  والحظ  ١١٦ شرطًا عام ٢٠٠٢ (٣٢). 

الــعــاّم  الــقــطــاع  فــي  العاملين  بين  والــتــفــاعــل  الــبــشــريــة،  الــمــوارد  وإدارة  الــقــرار،  صنع  (هيكل  الــعــاّم 

والمواطنين) (٣٣).

عناصر  أُدخــلــت  الــرشــيــد،  الحكم  شـــروط  ضمن 

ُتــَعــدُّ  الــتــي  الخارجية  الــمــســاعــدات  بــرامــج  فــي  جــديــدة 

مثل  نفسها؛  المانحة  الــدول  في  ساخنًة  موضوعات 

الــمــســاواة بــيــن الــجــنــســيــن، والــديــمــقــراطــيــة. وتــحــّول 

الــتــركــيــز فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، تــحــت تــأثــيــر األزمــــة 

ــات الــربــيــع  ــوجـ االقــتــصــاديــة فـــي الـــــدول الــغــربــيــة ومـ

الحكومات  وتجاهل  االستقرار،  تحقيق  نحو  العربي، 

في  مباشر  نحٍو  على  والتركيز  النامية،  الــبــلــدان  فــي 

ــاّم، والــشــبــاب مـــن أعــضــاء  ــ شــــؤون الــشــبــاب بــوجــه عـ

ــاّص، والــعــاطــلــيــن من  ــ األحـــــزاب الــســيــاســيــة بــوجــه خـ

العمل (٣٤).

واإلداري  السياسي  الجانبين  كال  إلصالح  اهتمامًا  أولت  قد  الثالثة  الموجة  أّن  نستنتج  أن  يمكن 

في عملية الُحكم. ويهدف هذا النهج اإلصالحي إلى تعزيز المؤسسات الحكومية والقدرة والمساءلة، 

والشفافية، فضـًال عن رفع القيود الحكومية والخصخصة، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

المدني»،  بـ «المجتمع  عادًة  توصف  التي  الحكومية  غير  أو  الطوعية  المنظمات  اسُتهدفت  وقد 

على نحٍو مباشر أيضًا، من خالل رفع قدرتها، وزيادة نشاطها السياسي والخدمي. وهكذا، فإّن كّل 

هذه الشروط هدفت إلى تنمية القدرات، وزيادة جهد المانحين، لتعزيز قدرة الحكومات في البلدان 

النامية؛ من أجل إعادة الهيكلة المؤسسية ونقل المهارات والتجهيزات المختلفة (٣٥).

الخاص  القطاع  َحْفز  أو  الحكومة،  تغيير  في  والثانية،  األولى  اإلصالح،  موجَتا  أخفقت  أن  بعد 

توجهاتها  لتغيير  محاولٍة  في  المانحة،  الجهات  اقتنعت  والهّشة،  الفقيرة  البلدان  في  التغيير  إلحداث 

من  الــرغــم  وعــلــى  النامية.  الــبــلــدان  فــي  كــّلــه  الحكم  لنظام  كــامــٍل  تغيير  نحو  بــالــوصــول  اإلصــالحــيــة، 

الثالث،  الموجات  فــي  الخارجية  التنموية  والسياسات  التوجهات  فــي  التغيير  هــذا  يحدث  لــم  ذلــك، 

التحوالت  هذه  ولكن  المحّلية،  المعرفة  تعكس  أن  يمكن  التي  والعملية  التجريبية  البحوث  على  بناًء 

(٣٢) المصدر نفسه.

 Merilee Grindle, «Good Enough Governance Revisited,» Development Policy Review, vol. 25, (٣٣)
no. 5 (2007), p. 533.

 Elayah, «Donor-Promoted Public Sector Reforms in Developing Countries and the Local (٣٤)
Knowledge Syndrome».

 Baimyrzaeva, «Shortcomings of Institutional Reform in Public Sector Governance: The Case (٣٥)
of Kyrgyzstan».

ــيـــة نــقــصــاً  ــنـــامـ ــدان الـ ــلــ ــبــ ــانـــي الــ تـــعـ
فـــي نــظــريــات الــتــغــيــيــر الــتــنــمــويــة، 
ــتـــمـــد عــلــى  وهـــــــي فـــــي األصـــــــــل تـــعـ
وإذا  الجاهزة.  الخارجية  القوالب 
نـــظـــرنـــا بـــعـــمـــق إلــــــى الـــمـــعـــلـــومـــات 
ــيــة  الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة بـــالـــمـــعـــرفـــة الــمــحــلّ
الــمــتــاحــة فـــي شــبــكــات اإلنــتــرنــت، 
واقع  ال تعكس  قــاصــرًة،  وجدناها 

المجتمعات المحلّية.
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االفتراضات  في  التغيرات  على  مبنيًة  كانت  قبُل،  من  ذلك  إلى  أشرنا  كما  اإلصالحية،  التوجهات  في 

والنظريات الغربية الهادفة إلى تطوير أنظمة الحكم في الدول المتقدمة قبل البلدان النامية (٣٦).

لم ُيؤخذ فهم الواقع المحلي والنظام غير الرسمي، على محمل الجّد. وكانت الموجتان، األولى 

والثانية، متضمنتين للمفاهيم والنظريات األجنبية التي اعتمدت إلصالح النظم االقتصادية واإلدارية 

الرشيد  الحكم  سياسات  موجة  ُسميت  التي  الثالثة  الموجة  وحتى  النامية،  البلدان  في  والسياسية 

والتغير الكّلي، ُتعّد نتيجًة للموجتين األوليين. فهي، إذن، غريبة المنشأ والتوجه أيضاً (٣٧).

ثّمة من يجادل في أّن أجندة الحكم الرشيد ذات صبغة إصالحية طموح. وبالفعل، فقد أصبحت 

يتضمن  وربما  التنفيذ.  موضع  في  كبيراً  تحديًا  إصالحه،  أو  برمته،  الحكم  نظام  استبدال  محاولة 

كافيًة  ليست  الكلمات  هذه  ولكّن  الورق،  على  عاٍل  رونق  وذات  جميلًة،  كلماٍت  الرشيد  الحكم  برنامج 

في ما يتعّلق بتطبيقها من الناحية العملية (٣٨). وتشير تجارب أجندة إصالح إدارة الحكم في البلدان 

والبرامج  لألنشطة  التخطيط  أّن  حين  في  المانحة،  الجهات  تعانيه  ظّلت  واقعي  تخّبط  إلى  النامية 

التنموية، قد يكون جيداً. غير أّن هذه الخطط والبرامج تصطدم بالواقع المحلي في البلدان النامية. 

التي  األخــرى  األنشطة  بعض  توجد  ذلــك،  على  عــالوًة  التنفيذ.  مرحلة  في  اإلخــفــاق  يحصل  َثــّم  ومــن 

توصف بأنها غير مالئمة، وخاطئة في المقام األول، أو حتى في مرحلة التخطيط. وقد أخذ صانعو 

البلدان  في  المحّلية  األوضــاع  بخصوص  الحسبان  في  المعلومات  بعض  المانحة  الــدول  في  القرار 

بشأن قدرة برامج اإلصالح على التأثير  النامية، وجرى التركيز في افتراضات إصالحية متفائلة جداً 

طور  في  النامية  البلدان  في  العاّمة  المنّظمات  لوضع  سيستغرقه،  الــذي  والوقت  الناس  سلوك  في 

العمل الفّعال واإلنتاج المثمر (٣٩).

تظهر  ولم  حساسية،  ذات  ولكنها  جديدًة،  ليست  األمر،  واقع  في  المحّلية،  المعرفة  متالزمة  إّن 

مبالغ  توجيه  على  والــقــادر  والكلمة،  الــقــوة  يملك  الـــذي  الــطــرف  هــو  يساعد  مــن  ألّن  الــســطــح؛  على 

وقد جرى التطرق إلى متالزمة  المساعدات في األُطر التي يرى أنها مالئمة لسياساته المختلفة (٤٠).  

الموجات  بهذه  المتعّلقة  والنظرية  التجريبية  السابقة  الــدراســات  من  العديد  في  المحّلية،  المعرفة 

(٣٦) قد يقول بعضهم إّنه توجد مبالغة في جعل المعرفة المحّلية أحد العوامل التي حالت دون نجاح برامج 

المساعدات الخارجية خالل ثالث موجات من اإلصالح، ولكن ما نريد أن نقّدمه في هذه الدراسة هو بشأن طبيعة 

صانع  لدى  المتاحة  المعلومات  (تفحص  الثالث  الموجات  في  التنموية  التوجهات  بموجبها  ُرسمت  التي  المعرفة 

القرار من خالل تحليل طبيعة اإلصالحات في الموجات الثالث). وربما توجد تفسيرات أخرى من زوايا مختلفة، أو 

معتمدة في بعض األحيان على الخلفية األيديولوجية للباحث، بالنظر إلى أّن التغيير في توجهات إصالح القطاع 

العاّم وتوجهات المساعدات التنموية كانت له أهداف سياسية وأيديولوجية غربية ذات نزعة استعمارية.

Grindle, «Good Enough Governance Revisited».  (٣٧)

(٣٨) المصدر نفسه.

Jenkins and Plowden, Governance and Nation Building: The Failure of International Interven- (٣٩)
tion, p. 12.

«المساعدات  عالية،  موسى  انظر:  النامية،  للدول  مساعدات  تقديم  من  المانحة  الــدول  أهــداف  (٤٠) بــشــأن 

الخارجية..».
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الثالث من السياسات التي تخّص المعونات الخارجية، والتي عرضت الدروس والتوصيات لمساعدة 

المحّلية،  المعرفة  حول  معلومات  إدخــال  يضمن  نحٍو  على  المانحة،  الــدول  في  السياسات  واضعي 

منذ  متاحًة  كانت  التي  التوصيات  هذه  من  الرغم  وعلى  التنموية.  وسياستها  برامجها،  في  ودمجها 

الموجة األولى من اإلصالح، فإنها لم ُتوضع موضع التنفيذ.

لــقــد وضـــع أرجــيــريــس الــــدرس األول الـــذي دعــا 

الخارجية،  بالمساعدات  الخاصة  الخطط  تغيير  إلى 

البلدان  في  الحكم  ُنظم  تغيير  في  الشروع  خالل  من 

الثالثة)،  الموجة  في  جرى  كامـًال (كما  تغييراً  النامية 

بدًال من التركيز في أجزاء متفرقة من النظام (كما هو 

الحال في الموجة األولى والثانية) (٤١).

دمــج  أّن  مــفــادهــا  نتيجة  إلـــى  إيــفــانــز  ـــل  وتـــوصَّ

وأنه  أهمية،  ذات  المحّلية  المعرفة  حــول  المعلومات 

أن  الخارجية  المساعدات  سياسات  لواضعي  ينبغي 

يحّولوا نهجها في رسم خططها التنموية، وتنفيذها، 

العالقة  ذات  الجهات  مع  المشاركة  زيــادة  خــالل  من 

المستفيدين  مــن  الــمــدخــالت  على  الحصول  يعني  وهـــذا  الــنــامــيــة (٤٢).  الــبــلــدان  فــي  الــمــســاعــدات  بتلك 

نهج  اتباع  من  بــدًال  وتنفيذها،  السياسات  وضع  عملية  مراحل  جميع  في  السياسات  بهذه  المعنيين 

تخطيطي وتنفيذ قائٍم في اتجاه واحد (من أعلى إلى أسفل) ورسم السياسات من الخارج وتحديدها.

واهتّمت دراسات بتركيز المانحين في تغيير مراكز القوى، والتوزيع الحالّي للقوة في البلدان 

سياسية  سياقات  إلــى  التغيير  نظريات  أّن  وبما  الغربية.  الُحكم  نــمــاذج  استيراد  مــن  بــدًال  النامية، 

وسياق  السياسي  الــطــابــع  ُيــؤخــذ  أن  يقتضي  األمـــر  فـــإّن  الــنــامــيــة،  الــبــلــدان  فــي  مختلفة  واجتماعية 

اإلصالحات في الحسبان (٤٣).

لتنمية  جــديــدًة  مناهج  تــوفــر  أن  يمكن  الغربية  التغيير  نــظــريــات  أّن  فــي  الــجــدال  جــرى  ولــئــن 

برامج  تقديم  في  المانحة  الجهات  من  الجميع»  يناسب  واحد  استخدام «مقاس  فإّن  النامية،  البلدان 

مالئمة  بطرائق  وأقلمتها  للتغيير  الغربية  النظريات  لتطويع  دقيقًا  نهجًا  ليس  الخارجية  المساعدات 

للسياقات المختلفة في البلدان النامية.

 Chris Argyris, «Double Loop Learning in Organizations,» Harvard Business Review, vol. 55, (٤١)
no. 5 (1977), pp. 115-125.

Peter Evans «Development as Institutional Change: The Pitfalls of Mon cropping and the Poten- (٤٢)
tials of Deliberation,» Studies in Comparative International Development, vol. 38, no. 4 (2004), pp. 30–52.

Navin Girishankar, «Evaluating Public Sector Reforms: Guidelines for Assessing Country- (٤٣)
 Level Impact of Structural Reform and Capacity Building in the Public Sector» (World Bank Operations
 Evaluation Department, Washington, DC, 2001); Vikram Goyal, «Technical Assistance for Institutional
Development,» in: Salvatore Schiavo-Campo, ed., Institutional Change and the Public Sector in Transi-
tional Economies (Washington, DC: World Bank, 1994), pp. 149-168.

ــــج  ــ ــرامـ ــ ــ ــم بـ ــ ــظــ ــ ــعــ ــ اســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت مــ
ــــدان الـــنـــامـــيـــة  ــلـ ــ ــبـ ــ اإلصــــــــــالح فـــــي الـ
الهياكل  تغيير  خــارجــيــاً،  الممولة 
والمؤسسات الرسمية، حتى صار 
تقليدي  نهج  بمنزلة  التغيير  هــذا 
فــي  األخــــــــذ  دون  مـــــن  ــالح،  ــ ــــإلصــ لــ
على  المتلقي  البلد  قدرة  الحسبان 

تحقيق هذه التغييرات.
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إّن هذه المشكلة متوّطنة في أوساط سياسات المساعدات الخارجية وبرامجها. وقد نجد لذلك 

نتائج  البرنامج  هذا  يظهر  َثّم  ومن  نامية،  لدولة  برامج  تقديم  أحيانًا  يجري  أنه  بينها  من  أمثلة،  عّدة 

فّعالة، ومن بعد ذلك يجري تقديمه على أنه البرنامج المثالي الذي يجب على كّل المانحين ترويجه 

في جميع أنحاء العالم (٤٤).

ثالثًا: السياسات التنموية الخارجية ما بين نموذجي 

الهندسة االجتماعية والتنمية التشاركية

قّدم جيمس سكوت نموذج الهندسة االجتماعية، مع شرٍح نظرٍي واضٍح لعّلة َصْوغ السياسات 

التنموية الخارجية؛ وذلك باستخدام نظريات تنموية، بدًال من التركيز في السياقات االجتماعية لهذه 

السياسات. يقول سكوت إّن هذا النموذج هو نتيجة لسياسات التبسيط التي تعتمدها الدول المتقدمة 

عناصر،  أربعة  ويحدد  مركزيًا.  المخططة  االجتماعية  الهندسة  لمشاريع  وفقًا  العشرين،  القرن  في 

توّضح طبيعة مشاريع الهندسة االجتماعية.

التبسيط  سياسات  إلــى  يشير  وهــو  والمجتمع،  للطبيعة  اإلداري  التنظيم  هو  األول  فالعنصر 

سياساتها  تطبيق  في  وضوحًا  وأكثر  معرفة  ذات  دولة  أجل  من  المعّقد؛  والواقع  للحقائق  التحويلية 

الممارسات  من  وغيره  المعّقد  االجتماعي  الوضع  جعل  إلــى  التبسيط  سياسات  وتهدف  التنموية. 

ويجادل  ووضوحًا.  قراءًة  أكثر  الرسمية  غير  والعالقات  واالقتصادية  والسياسية  اإلدارية  االجتماعية 

سكوت في أّن هذه الدول مصابة بـ «العمى»، أو «فقدان النظر الجزئي»، وفي أّن هذه الدول ال تعرف 

من شؤون مجتمعاتها المحّلية إال القليل (٤٥).

العلمية  المعارف  أصحاب  بين  التفاعالت  إلى  النظر  خالل  من  التبسيط  سياسة  سكوت  وّضح 

دة، وفي أّنه ليس من  وأصحاب المعارف المحّلية أو العملية، وجادل في أّن المجتمعات المحّلية معقَّ

السهل أن نفهمها. وهكذا، فإّن الدول تمارس «أيديولوجيًة حداثيًة» تمّثل العنصر الثاني من الهندسة 

العلمي  بالتقّدم  قوّي  إيمان  يوجد  عندما  المزيج  هذا  ويظهر  الخبيث).  وُتسمى (المزيج  االجتماعية، 

والتكنولوجي والبشري على حساب واقع المجتمع ودارسة كيفية تغييره بطرائق مالئمة لخصائصه 

من  وليس  الحداثية،  الجمالية -  ناحيته  من  التقّدم  نحو  النظر  إلــى  اإليمان  هــذا  ويــؤدِّي  المختلفة. 

ناحيته الفعلية. بمعنى آخر، ال يتعّلق األمر بمحاولة زرع خصائص وسمات جديدة، بل بالكيفية التي 

يجرى بها النظر إلى العملية التنموية بواقعية متأصلة في سمات المجتمع وخصائصه. أّما العنصر 

جميع  الستخدام  تمامًا  مستعّدة  فهي  ثــم،  ومــن  استبداديًة.  طبيعًة  للدول  بــأّن  متعّلق  فهو  الثالث، 

الرابع،  العنصر  أّما  االجتماعية.  الهندسة  تنفيذ خطط  في  تصرفها  تحت  التي  المتاحة  القّوة  مصادر 

فهو وجود مجتمع مدني ضعيف، غير قادر على مواجهة خطط الدولة المفروضة بهندسة اجتماعية 

(٤٤) تّم تطبيق برنامج الالمركزية لإلصالح بنجاح في البرازيل، ومن َثّم ُصّدر إلى العديد من البلدان النامية، 

وكانت النتائج مختلفًة كليًا، كما هي الحال في إندونيسيا واليمن وغيرهما من البلدان التي ظّلت تدفع ثمن اتباع 

تعليمات البنك الدولي في اعتماد الالمركزية برنامجًا إصالحّيًا.

(٤٥) المصدر نفسه، ص ٤.
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وأنها  بارعة (٤٦). ونتيجًة لهذه العناصر األربعة، يرى سكوت أّن خطط التنمية قائمة على التبسيط، 

تشتمل على تمييز «عنصرّي» مباشر ضّد الذين تهدف هذه الخطط إلى مساعدتهم.

ربما ال ُيفسر تنفيذ برامج التنمية المبسطة في المجتمعات المحّلية من خالل الدولة المركزية 

أّن هذه األجندات التنموية قد تخفق في نهاية األمر.  وفي هذا السياق، يتناول سكوت أسباب اإلخفاق 

في القسم األخير من كتابه، ويرى - كما ذكرنا سابقًا - في انعدام المعرفة العملية، أو المحّلية، سببًا 

كما  الُمستهدفة،  البيئات  مع  المتوافقة  وغير  الفاشلة  التنموية  المخططات  تصميم  عملية  في  رئيسًا 

أنه يرى أّن المفكرين والمخططين لهذه الخطط التنموية «مذنبون» و«أصحاب غطرسة كبيرة»، أو 

أنهم نُسوا بشريتهم وتصرفوا كما لو أنهم آلهة (٤٧).

مبسطة  تفاهمات  أساس  على  الرسمي  التخطيط  في  البشري  السلوك  هذا  أّن  سكوت  ويوضح 

فّعال،  اجتماعي  نظام  إنتاج  في  كاٍف  غير  دائمًا  يكون  سوف  دة،  معقَّ وإجــراءات  معّقد،  واقع  حول 

وأّن ما يجرى تجاهله في إنشاء أّي نظام اجتماعي هو العمليات غير الرسمية والمعرفة التي تضمن 

فعاليته، على أّن البيئة التي نعيش فيها ليست ثابتة؛ إذ إننا نحتاج إلى إصالحات اجتماعية حقيقية، 

تفتح للتفاعل والنعكاساته الدينامية بابًا واسعًا، لذا ينبغي أن تؤخذ البيئة في الحسبان، وخصوصًا 

ما يحدث فيها على المستوى الشعبي (٤٨).

ما تتخذ  من المالحظ، في إطار المساعدات الدولية، أّن الدول والجهات المانحة الفاعلة، كثيراً 

بشأن  المكتملة  غير  التنموية  نظرياتها  على  المعتمدة  أو  المنحازة،  المعرفة  أســاس  على  الخيارات 

على  بــنــاًء  مسبقًا،  مــقــررة  ومصلحية  أيديولوجية  خــيــارات  أســاس  على  أو  الممكنة،  الــبــدائــل  جميع 

المحتملة  ونتائجها  الدولي)  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  (مثل  الدولية  التنمية  مؤسسات  توجهات 

حول عملية صنع السياسات التنموية. وفي ظّل المعرفة غير المكتملة المتمّثلة بالدمج والتنظيم بين 

المعرفة العلمية أّيًا كان مصدرها وتطورها والمعرفة العملية، تتبع الدول والجهات المانحة الفاعلة، 

من  مجموعة  تحقيق  إلــى  تهدف  سليمة،  غير  تنمويًة  استراتيجيًة  سياقات  المستويات،  جميع  في 

األهداف غير مواكبة لتحقيق تغيير حقيقي في البلدان النامية (٤٩).

(٤٦) المقصود بنموذج الهندسة االجتماعية أّن منظمات المجتمع المدني الحقيقية التي قد تدافع فعـًال عن 

مصالح المجتمع غير فّعالة، وإن وجدت بعض المنظمات كما هو الحال في معظم البلدان النامية، ستكون جزءاً من 

النظام غير الرسمي، ولها روابطها مع مرّوجي الهندسة االجتماعية. فهذه المنظمات جزء من قواعد اللعبة.

(٤٧) المصدر نفسه، ص ٣٤٢.

المخطط  أّن  فــي  جـــادل  الـــذي  هــايــك  لــفــريــدريــك  الرئيسة  الحجج  مــن  الــعــديــد  ســكــوت  جيمس  (٤٨) أوضـــــح 

أن يقدم أفضل طريقة لتحقيق التقدم المنشود، وفي أنه ال يمكن  الخريطة، ال يمكن  البيروقراطي الذي يستخدم 

ألّي شخص، سياسّيًا كان أو مفكراً، أو عالمًا، أن يحرّك البشر أو حياتهم في جميع أنحاء األرض كما لو كان على 

رقعة الشطرنج، وأن ينشئ «المدينة الفاضلة». ثّمة حاجة، إذن، إلى المعرفة العملية المحّلية. لذا، يجب أن يكون 

صنع  بعمليات  المحاط  الوضع  لفهم  قــدرات  لديهم  الذين  أولئك  تصرّف  وتحت  ذا حساسية،  القرار  صنع  موضع 

القرار.

 Clark C. Gibson [et al.], The Samaritan’s Dilemma: The Political Economy of Development Aid (٤٩)
(Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 28.
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على  مباشرة،  غير  أو  مباشرة،  بطريقة  ُتفرض  قيود  توجد  أنه  كريزنر  د  يؤكِّ السياق،  هذا  في 

د  ويؤكِّ العلمية.  للمعرفة  وفقًا  لها  التخطيط  تّم  التي  اإلصــالح  إلجــراءات  الفّعال  التنفيذ  على  القدرة 

تكون  المنطقية،  الناحية  فمن  اإلصالحية.  اإلجـــراءات  هــذه  مثل  في  فاعلية  تحقيق  استحالة  أيضًا 

الهندسة االجتماعية إّما مهّمًة صعبًة وإّما خياراً خاطئًا في السياسات التنموية.

على  يجب  معين،  مجتمع  في  التنمية  ولتعزيز 

تعتمد  الــتــي  اإلجــــــراءات  تنفيذ  الــســيــاســات  واضــعــي 

صحة  وتعتمد  خطة.  أّي  فــي  المحّلية  المعرفة  على 

الخطة نفسها اعتماداً كلّيًا على صحة افتراض مفاده 

المحيطة  األوضـــاع  بــدقــة  يــعــرف  السياسة  صــانــع  أّن 

السياسة  صانع  يكن  لــم  فــإذا  المستقبلية.  بــقــراراتــه 

يعرف ما يسعى لتحقيقه، أو ال يعرف الموارد الالزمة 

لذلك، أو فعالية المصادر في ما يتعلق بعملية تحقيق 

األهـــــداف، ومــســألــة َصــــْوغ الــخــطــة بــعــنــايــه، ال يــكــون 

النتائج  أفضل  إلــى  الحال  هــذا  تــؤدِّي  أن  المرجح  من 

الممكنة (٥٠).

إّن انعدام أّي نوع من اإلطار الفكري الممزوج بالمعرفة العملية لعمليات اإلصالح في مستوى 

القطاع  إصــالح  في  المانحين  سياسات  سكوت،  بحسب  باستمرار،  أفسد  التنموية  السياسات  صنع 

العملية  التحليلية  األدوات  وجــود  عــدم  أّن  الدولية،  المساعدات  إطــار  في  نالحظ،  أن  ويمكن  الــعــاّم. 

السياسات  فهم  الصعب  من  جعل  مّتسقة،  وغير  غامضة  حال  أّي  على  هي  التي  المحّلية  والمعارف 

التنموية، عالوًة على إجراء إصالحات في الممارسة اليومية لدى الجهات والمنظمات المستهدفة من 

عمليات اإلصالح.

صّناع  لدى  المعني  المجتمع  ألوضــاع  وعميقة  فعلية  معرفة  توجد  أن  من  ال بــّد  األســاس،  وفي 

مساعدة  على  تعمل  التي  المانحة  الجهات  ولدى  نفِسها،  النامية  بالبلدان  عالقة  ذات  وغيرهم  القرار 

البلدان النامية، وال بّد كذلك من معرفة الديناميات والقدرة على توّقع المآالت المحتملة للتطور. وإّن 

من  وذلك  ومنِتجة؛  وموضوعيًة  علميًة  تكون  مالئمة،  ومعرفة  تحليل  أدوات  إنتاج  يتطلب  األمر  هذا 

خالل التفاعل بين النظري والعملي، وبين العاّم والخاص، وبين الكوني والوطني.

من ناحية أخرى، ستكون السياسات والبرامج التي ال تأخذ هذه المسائل في الحسبان معرّضًة 

إلى  أعلى  من  المفروضة  الصيغة  هــذه  وفــق  تجرى  التي  التوجهات  مضمون  يكون  ولــن  لإلخفاق، 

أسفل تنمويًة، بل نكون إزاء تغييرات أو إصالحات معينة، ال تقع بالضرورة ضمن نطاق التنمية، بل 

تكون مناقضًة لها أو مخالفًة لتوجهها. فليس كّل ما تقوم به كّل الجهات المانحة تنمويًا أو مساهمًا 

(البلدان  اآلخرين  مساعدة  من  وبــدًال  التنمية،  عملية  تقّوض  األحيان  معظم  في  إنها  بل  التنمية،  في 

 Israel M. Kirzner, Discovery and the Capitalist Process (Chicago, IL: University of Chicago (٥٠)
Press, 1985), p. 409.

يــنــبــغــي لــلــجــهــات الــمــانــحــة إدمــــاج 
ــعـــرفـــة الـــمـــحـــلّـــيـــة فــــي مــرحــلــة  ــمـ الـ
ــنـــمـــويـــة،  ــتـ ــات الـ ــاســ ــيــ ــســ تـــنـــفـــيـــذ الــ
بــــدالً مـــن االعــتــمــاد عــلــى نــظــريــات 
الــتــغــيــيــر الــغــربــيــة وافـــتـــراضـــاتـــهـــا. 
إلى  الوصول  يتّم  الحال،  هذه  ففي 
في  متوقعًة  تكن  لم  نتائج  تعرّف 

التصميم.
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عديدة  صعوبات  العقبات  هــذه  على  تترتب  ذلــك،  على  عـــالوًة  بهم.  الــضــرر  إلــحــاق  يجرى  النامية) 

ال مع «صّناع القرار»، أو مع  بالنسبة إلى واضعي السياسات متعّلقة بالتفاعل والتشارك على نحٍو فعَّ

«المواطنين» في البلدان النامية، وبخاصة بشأن محاولة سّد فجوة المعرفة المحّلية أو فحص مدى 

دقة المعلومات التي يحصلون عليها من صّناع القرار المحليين (٥١).

االستراتيجية  التوجهات  أّن  جليًا  يوّضح  االجتماعية  الهندسة  نموذج  أّن  فيه  نتبّين  وقت  وفي 

للمانحين لن تحّل متالزمة المعرفة المحّلية ولن تعالجها، يأتي نموذج التنمية التشاركي الذي يوضح 

كيفية تعامل صانعي القرار ومهندسي السياسات التنموية مع متالزمة المعرفة المحّلية، ويبرز في 

الوقت نفسه عوامل متعّددة تحول دون ذلك (٥٢). تتمّثل الفكرة الرئيسة لنموذج التنمية التشاركي (٥٣) 

الرسمية،  وغير  الرسمية،  التفاعالت  خالل  من  تكون  أن  ال بّد  المحّلية  المعرفة  متالزمة  معالجة  بأّن 

معادلة  أطـــراف  مــن  وغيرها  الفاعلة  والــجــهــات  الحكومية  المؤسسات  بين  الــمــاديــة،  وغــيــر  الــمــاديــة 

ثّم  ومن  المحّلية،  المعرفة  طبيعة  فهم  كيفية  على   النموذج  هذا  ويركّز  سياسات التنمية الخارجية. 

العمل على تغيير توجهات السياسات والبرامج التنموية وأهدافها التي تتوافق مع الواقع في الدول 

المستقبلة، وخصوصًا المؤسسات المستفيدة المباشرة.

يرّكز النموذج الذي يقترحه عالية على أّن الحلول التنموية ال بّد من أن تعكس متطلبات التنمية 

النامية  البلدان  في  التنمية  بمتطلبات  متعّلقة  عميقة  محّلية  معرفة  إلى  بحاجة  فإننا  لذلك،  المحلية. 

بالقوة  وفرضها  الحلول  إسقاط  عملية  أمام  يقف  النموذج  وهذا  المباشرة.  المستفيدة  والمؤسسات 

يتطلب،  فاألمر  النامية.  البلدان  في  المختلفة  للمشكالت  سحرية  حلول  كأنها  المانحة  الجهات  من 

إذاً، إيجاد تشارك وتفاعل بين طرَفي المعادلة في إطار برامج المساعدات الدولية ومربعات تنموية 

مصغرة؛ لكي تتّم بلورُة قاعدِة معرفٍة مشتركٍة، وتفاهم مشترك، ورؤية تنموية موّحدة.

تنفيذ  عملية  عند  التنموية  والــتــوجــهــات  الــخــيــارات  جــوهــر  فــي  التعديل  الــنــمــوذج  هــذا  يــحــاول 

الجهات،  من  الفعلية  والمشاركة  العملي،  التطبيق  لنجاحه  يشترط  فهو  لذلك  والبرامج.  السياسات 

ذة الراجعة  ومن األشخاص المعنيين باألمر وذوي العالقة به، سواٌء كانوا من جانب المؤسسة المنفِّ

بالنظر إلى الجانب المانح، أو من جانب المؤسسة المستفيدة الراجعة بالنظر إلى الجانب المستقبل. 

تتطلب  وتلّبيها  النامية  البلدان  في  التنمية  أولويات  تعكس  التي  التنمية  عمليات  أّن  فيه  ال شّك  وما 

وانفتاحًا،  فاعليًة،  أكثر  نموذج  إزاء  نكون  وهكذا،  ومنهج.  عمل  أسلوب  بوصفهما  ومشاركًة،  تفاعـًال 

وتفاعـًال، بل إّن هذا النموذج يحاول استبعاد مساوئ نموذج الهندسة االجتماعية.

المعرفة  جوهر  في  الغوص  األطــراف  كّل  إلى  بالنسبة  يسهل  التشاركي  التنمية  نموذج  إّن  ثّم 

المحّلية، ومحاولة تعرّفها، وخلق القواسم التنموية المشتركة. وفي الوقت نفسه، ُيقّدم هذا النموذج 

Jenkins and Plowden, Governance and Nation Building: The Failure of International Interven- (٥١)
tion, p. 48.

 Elayah, «Donor-Promoted Public Sector Reforms in Developing Countries and the Local (٥٢)
Knowledge Syndrome».

(٥٣) في هذه المقالة أقدم فقط نبذة مختصرة عن نموذج التنمية التشاركي ويمكن التعمق حوله في دراسة 

عالية، «المساعدات الخارجية ما بين األهداف االستراتيجية، والفواعل، والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة».
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الخطط  تنفيذ  تسهيل  فــي  اإلجــرائــيــة  الــجــوانــب  وال يغفل  المحّلية،  المعرفة  لمتالزمة  فــّعــالــًة  حــلــوًال 

والسياسات والبرامج التنموية، بل يعمل على ضمان فاعليتها عند عملية التنفيذ.

وهي  صريحة.  وأخــرى  ضمنية  معرفة  إلى  تنقسم  قد  سابقًا،  ذكرنا  كما  المحّلية،  المعرفة  إّن 

تتضمن، في جميع األحوال، معلومات غير رسمية وغير مكتوبة، تختلف مع اختالف المكان والزمان. 

لذا، ال بد من تفاعل على المستوى االستراتيجي من أجل زيادة الفهم والتعلم، وتبادل األفكار، ومن 

َثّم فتح صندوق التنمية األسود من خالل بناء شبكات التفاعل، وتفعيل عمليات االتصال على جميع 

المستويات وخصوصًا في مستوى المشروع الواحد أو في المستوى الصغير (٥٤).

تستند شبكات التفاعل، أساسًا، إلى التفسيرات واألدلة العلمية والمعرفية، إلى جانب تصورات 

يرتبط  نسبّي  تكاتف  وجــود  من  ال بــّد  الشبكات  هذه  مثل  ولنجاح  وآرائــهــا.  المعنية  الفاعلة  الجهات 

بالمفاهيم البنائية المختلفة؛ مثل التصورات والمفاوضات والدور المشترك، واالعتراف في نهاية األمر 

المشتركة،  واألهمية  المحّلية،  المعرفة  إدمــاج  الحسبان  في  ُيؤخذ  أن  يقتضي  أمٌر  وهو  بالمسؤولية، 

المختلفة،  المستويات  على  التفاعل  شبكة  لنجاح  الرئيس  المفتاح  وإّن  ناجحة.  تفاعل  شبكة  وإنشاء 

بحسب سكوت سميث، هو مدى وجود تحالفات، ومدى استدامتها أيضاً (٥٥).

في  المعلنة  األهــداف  بشأن  المحدود  االهتمام  وراء  ما  إلــى  بالنظر  التشاركي  النموذج  يسمح 

الجهات  عواصم  في  المعتمدة  السياسات  في  النظر  إعــادة  إلى  ويهدف  السياسات،  تصميم  مرحلة 

فاألفكار،  معين.  ومكاني  زمني  سياق  في  المحّلية  المعرفة  مع  يتوافق  نحٍو  على  ومراكزها،  المانحة 

والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، واألفراد، على سبيل المثال، جميعها عوامل مساهمة في أنشطة 

تامٍّ  إدراك  ذات  للمانحين  التنموية  السياسات  تكون  أن  من  ال بّد  الضمنية)  المحّلية  التنمية (المعرفة 

لها أثناء عملية «انتقال» هذه السياسات أو «تنفيذها».

ومن أجل الحصول على تدخالت تنموية خارجية فّعالة وإدراك المعرفة الضمنية، ال بّد من بناء 

التركيز  يكون  أن  يجب  كما  معّين.  مشروع  أو  برنامج  حول  المصلحة  ذوي  أو  الجميع  من  تحالفات 

الذين  األقــويــاء،  والممثلين  القوية  الهياكل  مواجهة  من  بــدًال  المفاوضات،  طاولة  إلــى  تقديمهم  في 

وخصوصًا  فاعلين،  ممثلين  وجــود  يتطلب  وهــذا  للتغيير.  مقاومًة  يشّكلون  قد  أو  عائقًا،  يمّثلون  قد 

ومختلف  الوسطى  اإلدارة  من  كّل  في  المساعدات  برنامج  منّفذي  أو  المانحين  جانب  من  المقاولين 

من  المستقبل؛  الجانب  في  نظرائهم  مع  التعامل  خالل  فاعليًة  أكثر  ليكونوا  التنفيذية،  المستويات 

نجاح  على  تساعد  قد  إجـــراءات  عــّدة  توجد  المتبادل.  وااللــتــزام  الثقة  وتطوير  االحــتــرام  تحقيق  أجــل 

توضيحات  وطلب  واضــح،  غير  هو  عّما  والسؤال  المراقبة  منها  المصلحة،  ذوي  بين  التفاعل  شبكة 

تجّنبها  أو  اتخاذها  الواجب  اإلجـــراءات  مناقشة  تسّهل  معّينة  بطريقة  نظرائهم  تصرف  سبب  حول 

في البرنامج. بهذه الطريقة يكون الممثلون الفاعلون على معرفة بما هو صحيح وبما سيكون مآله 

االفتراضات  قبول  خالل  من  لن تنجح  التنموية  البرامج  أّن  الحسبان  في  يأخذوا  أن  وعليهم  النجاح. 

(٥٤) المصدر نفسه.

Tom Scott-Smith, «The Least Provocative Path: An ANT Lens on Development Project Forma- (٥٥)
tion and Dissolution,» (Centre for Development Informatics, University of Manchester, UK, 2013), p. 4.
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نجاحها  أسباب  من  إّن  بل  المحّلي،  بالسياق  لها  ال عالقة  والتي  مسبقًا،  ُتعدُّ  التي  واألهــداف  السائدة 

تكيفها مع السياق المحلي. كما أنهم بحاجة إلى تشكيل فريق متعاون ومنسجم، يقيم تحالفاٍت مع 

الجهات الفاعلة القوية، ويحاول أن يطوعها، لكي تكون جزءاً من عملية التغيير (٥٦).

الخارجية»  تفاعل خالل «مرحلة َصْوغ سياسات المساعدات  كانت توجد شبكة  الواقع، إذا  في 

من الجهات ذات العالقة في الطرف المانح، ومع المسؤولين الحكوميين وصّناع القرار من الحكومة 

المحّلية في البلد المستفيد، فإّن هذا التفاعل ال يستغرق إّال مّدًة زمنّيًة قصيرًة. وإّن التفاعل الذي يتّم 

فيه تصميٌم وَصْوٌغ كامالن لسياسات المساعدات الخارجية وبرامجها في خضم ثالثة أسابيع فقط، 

ُيعّد تفاعـًال سطحّيًا، وقصير األجل بين المانحين والمتلقين على مستوى صناعة القرار االستراتيجي، 

وهذا ال يفضي إطالقًا إلى االستغالل المثمر للمعرفة المحّلية (٥٧).

إّن العجز التاّم المتعّلق بدمج المعرفة المحّلية يتضح من خالل اللغة الدبلوماسية ولغة التنمية 

التنموية  المساعدات  مجال  فــي  اإلنكليزية  اللغة  هيمنة  جعلت  فقد  الــمــفــهــومــة (٥٨).  وغير  الصعبة 

الــرأي  وأصحاب  األحــزاب  وقــادة  السياسيين  القادة  فمعظم  تعقيداً.  أكثر  التفاعل  قضية  الخارجية 

رموز  فتح  ويعّسر  صعوبات  بعّدة  أفكارهم  تقديم  عملية  َيِسم  األمــر  وهــذا  اللغة.  هــذه  ال يتحدثون 

قواعد اللعبة والصندوق األسود (٥٩). إلى جانب هذا، تعاني البلدان النامية نقصًا في نظريات التغيير 

المعلومات  إلى  بعمق  نظرنا  وإذا  الجاهزة.  الخارجية  القوالب  على  تعتمد  األصل  في  وهي  التنموية، 

المتعّلقة بالمعرفة المحّلية المتاحة في شبكات اإلنترنت، وجدناها قاصرًة، ال تعكس واقع المجتمعات 

سياسات  عليها  تعتمد  التي  وفرضياته  اإلصالح  افتراضات  في  القصور  حقيقة  ُيفسر  وهذا  المحّلية. 

المانحين التنموية، وهو أمر يسير جنبًا إلى جنب مع نقص الذاكرة المؤسسية داخل وكاالت المعونة 

والجهات المانحة المختلفة (٦٠).

Elayah, Ibid.  (٥٦)

 Jan Olsson and Lennart Wohlgemuth, eds., Dialogue in Pursuit of Development (Stockholm, (٥٧)
Sweden: Almqvist/Wiksell International, 2003).

Stephen Browne, Aid and Influence: Do Donors Help or Hinder? (London: Earthscan, 2006). (٥٨)

االقتصادي»،  و«التكيف  الجنسين»،  بين  و«الــمــســاواة  الرشيد»  «الحكم  إليها  المشار  التنمية  لغة  أمثلة  ومــن 

و«األسواق الحرة» و«اقتصاد السوق»... إلخ.

 Elayah, «Donor-Promoted Public Sector Reforms in Developing Countries and the Local (٥٩)
Knowledge Syndrome».

عّدة  الجزئية  النقطة  هــذه  في  نقّدم  ولكّننا  تعميماٍت،  تقديم  بصدد  أّننا  القارئ  ذهــن  في  يترّدد  (٦٠) ربــمــا 

عوامل مختلفة قابلة للبحث والتمحيص من جهة الباحثين؛ وذلك من خالل اعتماد أسلوب دراسة الحالة، أو تقديم 

أمثلة ونماذج حقيقية من بعض البلدان ومعالجتها بطريقة ملموسة. ويقدم نموذج التنمية التشاركي رؤيًة تنمويًة 

مختلفة قابلة للتطوير والنقد، بل إنه يتطلب اختباراً على نحٍو واقعي.

برنامج  حول  مفّصلًة  عمليًة  دراســًة  قّدمنا  التنموي،  النموذج  هذا  حول  حيوية  نماذج  بتقديم  وفي ما يتعلق 

أربعة  اختيار  جرى  أنه  الدراسة  وخالصة  اليمن.  في  العالي  التعليم  قطاع  إصالح  إلى  الهادف  الهولندي  «نوفك» 

اإلدارة  ماجستير  برنامج  صنعاء. (٢)  بجامعة   (MBA) األعمال  إدارة  في  الماجستير  برنامج  هي: «(١)  مشاريع، 

=العامة (MPA) بجامعة صنعاء، بشراكة جزئية مع المعهد الوطني للعلوم اإلدارية (NIAS)، وزارة الخدمة المدنية. 



٧٢ / المستقبل العربي

خاتمة

سياق  في  المحّلية  المعرفة  متالزمة  طبيعة  توّضح  نتائج  عــّدة  إلــى  الــدراســة  هــذه  في  توصلنا 

اإلصــالحــات  عــن  فضـًال  الــعــاّم،  القطاع  إصــالح  إلــى  الهادفة  الخارجية  التنموية  المساعدات  بــرامــج 

 .(IWRM) (٣) مركز المياه والبيئة في برنامج الدراسات العليا، بجامعة صنعاء - اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

تمويلها  إلى  نظراً  متشابهة،  المشاريع  هذه  وجميع  عدن.  بجامعة   (WRTC) والتدريب  للبحوث  المرأة  مركز   (٤)

وتنفيذها من الحكومة الهولندية للمستفيدين ذاتهم (قطاع التعليم العالي في اليمن، وعلى وجه الخصوص جامعة 

لبناء  محّددة  أهــداف  لها  المختارة  المشاريع  وجميع   .(٢٠٠٤ - ٢٠٠٩ تقريبًا  ذاته  الزمني  اإلطــار  ضمن  صنعاء، 

القدرات المؤسسية والكفاءات لدى المؤسسات المضيفة، من خالل بناء الهياكل التنظيمية واإلداريــة لها، وزيادة 

المراكز  هذه  مثل  إنشاء  من  واالستراتيجي  العاّم  الهدف  كان  ونوعيتهم.  والموظفين  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد 

التعليمية والتدريبية وتعزيزها، هو خلق مؤسسات فاعلة قادرة على تقديم خدمات تدريبية لتعزيز تنمية القدرات 

في  الهولندي  للبرنامج  العاّم  الهدف  مع  تمشيًا  اليمنية،  الحكومية  غير  والمنظمات  والخاص  العاّم  القطاعين  في 

اليمن».

وفي ما يتعلق بتفسير متالزمة المعرفة المحّلية، وجدنا أّن مضمون إصالح سياسة برنامج دعم قدرات التعليم 

والتدريب NPT الهولندي - اليمني قد استند، إلى حّد كبير، إلى معلومات غامضة، أو غير كافية، عند رْسم برنامجه 

صّناع  استخدم  فقد  اليمنية.  الجامعات  وهي  المتلقية،  المنظمات  داخل  الرسمية  غير  والمعلومات  المؤسسات  عن 

الحكم  عن  غربية  وفرضيات  عالمية،  وإثباتات  افتراضات  الهولندية  الخارجية  الــشــؤون  لـــوزارة  التابعون  الــقــرار 

الرشيد، لتحديد المشكالت، وَصْوغ هذا البرنامج وفقًا لتوجه تنموي شائن ومنتشر لدى العديد من الجهات المانحة 

هو «مقاس واحد يالئم الجميع». واعتمدت عملية تنفيذ البرنامج ضمنيًا على منهج «من األعلى إلى األدنــى». ولم 

تستطع اإلدارة الوسطى التي تتمّثل بالمؤسسة الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي (Nuffic)، والتي 

توّلت مسؤولية تنفيذ الخطة التنفيذية للبرنامج في اليمن إنجاز المهمة بطريقة فّعالة.

الوظيفي،  واإلطـــار  واإلداري،  التنظيمي  الهيكل  عــن  الرسمية  وغير  الرسمية  البيانات  مــن  نقص  يوجد  كــان 

والرقابة، على مختلف المستويات. ولم تكن توجد فكرة واضحة للمنظمات المستهدفة لتحقيق «سياسة المالءمة». 

كما أّن المعلومات المقّدمة في خطة التنفيذ لم تمّد المتعهدين الهولنديين بالمعلومات الالزمة للتحضير للمشكالت 

أسود  كـ «صندوق  كانت  المحّلية  فالمعرفة  الفعلية.  التنفيذ  عملية  خــالل  المحّلي  الوضع  مواجهة  عند  المحتملة 

من فريق تنفيذ المشروع. ولكن  مغلق». لذا، كانت المعلومات حول المعرفة المحّلية تتطلب، في تضمينها، جهداً 

تضمين  كيفية  لتحديد  جــيــداً  استخدامًا  التشاركي  التنمية  منهج  استخدام  جــرى  التنفيذ،  بمرحلة  يتعلق  في ما 

المعلومات حول المعرفة المحّلية أثناء التنفيذ الفعلي لسياسة المساعدات الخارجية، وخصوصًا أننا اخترنا أربعة 

حين  في  المثال،  سبيل  على   (MBA; WEC) ناجحان  مشروعان  منها  العالي،  التعليم  قطاع  في  ُنــّفــذت  مشاريع 

بَدت  التي  والمواضيع  األنماط  أّما  أيضًا.  المثال  سبيل  على   ،(WRTC; MPA-NIAS) فاشالن  مشروعان  يوجد  أّنه 

عمليات  قلب  في  األساسيون  األطــراف  هم  بالتنفيذ  القائمين  أّن  فهي  المختارة،  البرنامج  مشاريع  بين  من  ظاهرًة 

التدخالت التنموية الخارجية للمانحين في البلدان النامية. وهذه الفكرة متصلة بمنظور شبكة الممثلين الفاعلين، 

وهي التي قّدمت منهجية نموذج التنمية التشاركي. وفكرتها الرئيسية متمّثلة بأّن متالزمة المعرفة المحّلية (فتح 

الجهات الفاعلة المشاركة  مع جميع  التفاعل المباشر وغير المباشر  من خالل  معالجتها  يمكن  الصندوق األسود) 

تحليلية  أداة  التشاركي  التنمية  فنموذج  معّينين.  وزمــن  مكان  في  المساعدات  مشروع  لتنفيذ  الفعلية  العملية  في 

«برامج  تنفيذ  عمليات  لدينامية  أعمق  فهمًا  وُتتيح  للتحليل،  فــريــدًة  عدسًة  تقّدم  المساعدات  سياسات  من  بديلة 
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المؤسسية في البلدان النامية. فصّناع سياسات الجهات المانحة كثيراً ما يستخدمون منهج الهندسة 

متعّلقًة  معلومات  تصميمها،  أو  رسمها،  عند  التنموية  سياساتهم  معظم  تتطلب  َثّم  ومن  االجتماعية، 

في  تحدد  والتي  الرسمي،  غير  بجانبها  تتمّثل  التي  الضمنية  المحّلية  أو المعرفة  المحّلية،  بالبيئة 

الوقت نفسه قواعد اللعب في المؤسسات العاّمة للبلدان النامية.

َثّم،  ومن  مكتوبة.  غير  طبيعة  ذات  الضمنية  المحّلية  المعرفة  أّن  إلى  آخر  جانب  من  وتوصلنا، 

تشّكل  التي  الضمنية  المحّلية  فالمعرفة  فهي ببساطة غير متوافرة مادّيًا في معظم البلدان النامية.  

تشّكل  وهي  البشر،  عقول  في  تقطن  ما  عــادًة  المختلفة  والمجتمعات  المؤسسات  في  اللعبة  قواعد 

سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهي معرفة خفّية وال يمكن كتابتها 

ألنها تتغير من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر، وفقًا لمؤثرات مختلفة وروابط غير رسمية متعّددة. 

لذا، ال يمكن نقلها أو إبرازها إال من خالل التفاعل االجتماعي المباشر في وقت ومكان محّددين.

بالمساعدات،  الخاصة  الخطط  نتائج  فــي  والتحكم  التنبؤ  على  السياسات  صانعي  قــدرة  إّن 

المحّلية  المعرفة  متالزمة  أجبرت  وقد  جــداً.  محدودة  اليقين،  بعدم  المّتسمة  األوضــاع  هذه  ظّل  في 

الجهات المانحة على استخدام التخطيط المركزي. ومن َثّم، فإّن واضعي السياسات يستخدمون كّل 

المعلومات حول المعرفة المحّلية التي في متناول اليد، بغّض النظر عن مدى مالءمتها أو دقتها.

المانحة  الجهات  من  المعتمدة  المؤسسية  اإلصــالحــات  من  موجات  ثــالث  مراجعة  خــالل  ومــن 

خالل العقود الستة الماضية، توصلنا إلى أّن الجهات المانحة قد اعتمدت على أجندات اإلصالح التي 

إطار  في  والنظريات  األدبــيــات  معظم  أّن  وإلــى  الغربية،  التغيير  ونظريات  االفتراضات،  على  تقوم 

المساعدات الخارجية قد جرى وضعها واختبارها، في أغلب األحيان، في الدول الغربية/الديمقراطية، 

ال يكون  وهكذا،  السليمة.  العاّمة  اإلدارة  بُنظم  وتحظى  مزدهرًة،  مدنيًة  مجتمعات  تحضن  دول  وهي 

بكيفية  يتعّلق  ما  في  تقوله  ما  التنموية،  سياساتها  في  المعتمدة  للنظريات  وفقًا  المانحة،  للجهات 

ترجمة برنامج اإلصالح في موضع التنفيذ.

استهدفت معظم برامج اإلصالح في البلدان النامية الممولة خارجيًا، تغيير الهياكل والمؤسسات 

الرسمية، حتى صار هذا التغيير بمنزلة نهج تقليدي لإلصالح، من دون األخذ في الحسبان قدرة البلد 

المتلقي على تحقيق هذه التغييرات. وفي جميع الموجات الثالث من اإلصالحات، كانت توجد دروس 

التعامل مع متالزمة المعرفة المحّلية. بعبارة أخرى، جعل  محاولة  المانحة، حول  الجهات  تجاهلتها 

هذا الوضع األمر أكثر صعوبًة لترجمة محتوى اإلصالحات ونهجها على أرض الواقع.

في الموجة األولى، كان يوجد تركيز على تنمية قدرات المنظمات واألفراد. وفي الموجة الثانية 

كان التركيز على إعادة تنظيم القطاعين العاّم والخاص. ومنذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي 

االفتراض  وكــان  وبداية الموجة الثالثة، انصب التركيز في إعادة تشكيل نظام الحكم على نحٍو كّلي.  

حلول  بفرض  متعّلقًا  اإلصــالحــات  من  األولــى  الموجة  في  المانحة  الجهات  تعتمده  الــذي  األســاســي 

الخاص  القطاع  إلى  ُينظر  وكــان  معينة،  ومنظمات  اإلداري  للنظام  اإلداريــة  القدرة  لتعزيز  نهائية، 

الثالثة،  الموجة  أّما  النامية.  البلدان  في  الشاملة  التنمية  لتعزيز  مفتاحًا  بوصفه  الثانية  الموجة  في 

فهي تستند إلى فكرة مفادها أّن الحكم الجيد ضروري لوجود مؤسسات حكومية فّعالة لدفع عجلة 

التنمية.


