
  03 رـزائـجامعة اجل

 لعالقات الدوليةكلية العلوم السياسية وا

  دراسات الدوليةقسم ال

  

  

  

 الفقر في دول غرب أفريقيا وآليات مكافحته
1990- 2010  

  -دراسة تقويمية-

  

شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات  نيللمقدمة مذكرة ملخص 

  فريقية أدراسات : ختصص .الدولية

  

  األستاذ الدكتور إشـراف                                                الـبـإعــداد الط

  بـيحممـد شلْ                                                      ياسني شكيمة       

  :أعضاء جلنة املناقشة

  .اــــــرئيسوش حممـد خنــــ توركاألستاذ الد

  .مشرفا ومقررا بـيحممـد شلْ الدكتوراألستاذ 

  .اـعضوا مناقشالدكـــــتور عبد الرزاق صغور 

  .عضوا مناقشاالدكـتور عبد الوهاب بن خليف 

  
 م 2014/هـ5143



University of Algiers 03    

Faculty of Political Sciences and International 

Relations 

Department of International Studies 
 

 

 

 

Poverty and its Fighting 

Mechanisms in West African 

States 
1990-2010 

-Evaluative Study- 
 

Magister Thesis Submitted in Political Sciences and 

International Relations. 

Option: African studies 

 

Submitted by:                                                         supervised by: 

Yassine Chekima                                          Pr. Mohammed Chelbi 

 

Committee: 

Pr. Mohammed Khennouche president 

Pr. Mohammed Chelbi supervisor and reporter 

Dr. Abd Errazaq Seghour membre 

Dr. Abdel Ouaheb Ben Khelif membre 

 

 

2014c/1435h 



Abstract 

 

  252 
 

  

Abstract 

The phenomenon of poverty occupies a large extent of the social 
science literature and represents an important issue for planners and decision 
makers as an obstacle to political, social and economic development and as a 
major cause for many social problems. 

Poverty is a multidimensional phenomenon caused by a plurality of 
factors. Poverty reduction therefore requires a comprehensive approach that in 
turn is either facilitated or constrained by a range of factors. The “capability 
approach” is one of the newest approaches in neoclassical theories, which 
suggested by Amartya Sen, in his book development as freedom. He defined 
the development: as process of expanding the real freedoms that people enjoy. 
In recent years there has been a growing interest on poverty reduction in 
Africa. This dissertation tries to assess fighting poverty mechanisms in West 
African states; this evaluative study is divided into an introduction, a 
theoretical, conceptual and methodological entry, three chapters and 
conclusions. 

The first chapter introduces the poverty aspects in West African states, 
by focusing on the general context and historical background of West African 
states. The historical cause of Africa’s poverty is rooted in the legacy of 
colonialism. In another hand, the study examines the effects of 
democratization and corruption on poverty reduction in West Africa. 

A number of challenges face government and civil society in West 
Africa to address poverty in general and chronic poverty in particular. The 
second chapter goes on to survey the variety of anti-poverty measures of 
government and civil society. Measured by expenditure, the government's 
social security system is by far the largest antipoverty instrument in the 
region, and probably one of the more functional.  Regional initiatives under 
the African Union (AU) and the New Partnership for African Development 
(NEPAD) are allowing African countries to improve governance; assume 
leadership and accountability for their development; increase trade within 
Africa and the world; and enhance the provision of regional public goods such 
as cross-country transportation and electricity pooling. We seek to understand 
why the national and regional efforts failed to eradicate poverty in the last two 
decades. 

While Africa itself deserves the credit for much of what has been 
achieved, the response of its international partners has been valuable and 
enhances the prospects for sustaining the progress made so far. Official 
statistics do not adequately capture the scale of human deprivation in Africa. 
Even the progress towards the Millennium Development Goals (MDGs) by 
the best performing countries remains modest at best, and the majority of 
countries on present trends will take several decades to meet most of the 
goals. The third chapter tries to evaluate the role of the international 
community on poverty reduction in West Africa. 
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  مقدمـــــــــــــــة

قسطا وافرا من اهتمام المقررين والممارسين و  البحث العلمي، فيبارزة تحتل ظاهرة الفقر مكانة 
 لهذه الظاهرة المختلفة بعاداألو  تأثيراتلنظرا ل .يات الوطنية واإلقليمية والدوليةوصناع السياسة على المستو 

عميقة الجذور في كل المجتمعات، ومصدرا ن الفقر يعتبر من الظواهر إذ إ على األفراد والمجتمعات،
فة المشاكل والنتائج ومن هنا تزايد اهتمام الباحثين والدارسين بمعر  .ة المشاكل التي تعاني منها األمملكاف

، ومحاولة مواطن وأسباب ومؤشرات وخصائص الفقر من جهةخالل معرفة من المترتبة عن ظاهرة الفقر 
ا حيث اقترن استشراء ظاهرة الفقر بعودة االهتمام األكاديمي له .حلول لهذه المشاكل من جهة ثانية إيجاد

على  تها،أدى إلى تبني مجموعة من اآلليات والمناهج لمكافح خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة، مما
   .سط والطويلوالمتو  المدى القصير

يساهم الفقر بقسط وافر في كثير من المشكالت والصراعات السياسية واالجتماعية، مما يؤدي 
بالتوازي مع اتساع فجوة المعرفة بين مخرجات النظم وذلك إلى استمرار ضمور خيارات وحريات اإلنسان، 

ضاؤل فرص العمل والمشاركة فضال عن ت تدهور حقوق اإلنسان وقيم العدالة،و  ،التعليمية وأسواق العمل
ويترجم هذا الواقع التنموي المزري في . إلى جانب تدهور الوضع البيئي ،بأشكالها السياسية واالقتصادية

مؤشرات الفقر والبطالة والفساد والمرض والجريمة والجهل والقمع في حلقة مفرغة من جديد إلى ارتفاع 
  . ثرة الحروب والصراعات واالنقالبات العسكريةوالتعصب، ناهيك عن عدم االستقرار السياسي وك

لقد بات ملحا أمام التحوالت السياسية واالقتصادية والمعرفية المتسارعة والمذهلة التي يشهدها 
العالم، عقد العزم وأخذ المبادرة في مواجهة المخاطر والتحديات التي باتت تشكل قلقا بالغا، وأكثر من 

 .في عالقاتها مع بقية دول العالم العالم الثالث، سواء في وجودها أوعالمة استفهام حول مصير دول 
وغالبا ما يجد الكثيرون في سعيهم لجالء األسباب الكامنة وراء هذا الواقع المتردي، وتلمس مواطن القوة 

 قد اتفق المجتمع الدوليفلذا  .زمة يكمن في استشراء ظاهرة الفقروالضعف للخروج من المأزق أن جذر األ
شار القيم الديمقراطية في على أن اإلقالل من الفقر هو الهدف المحوري لعملية التنمية التي تقترن بانت

  .العالم
حقال خصبا لدراسة ظاهرة الفقر  تعتبر القارة األفريقية ومنطقة دول غرب أفريقيا خصوصا،

ر مصدرا من مصادر المشكالت إذ يظل الفق. والبدائل ، وفقا لثالثية القيود واإلمكاناتكافحتهاات مليوآ
 ،نظرا لتزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة ،وتحديا أساسيا يفرض نفسه على طاولة السياسات األفريقية

مما دفع إلى تراجع مراتب الدول األفريقية كثيرا  باقي دول العالم،ساع هوة الفقر بين الدول األفريقية و وات
خلف بقية دول العالم النامي في  ،ها البشري المقيد واإلنساني الموسععلى مقاييس التنمية العالمية بنوعي

الوطنية واإلقليمية والدولية على مدى عشريات  جهودال من رغمبال شرق آسيا وأمريكا الالتينية والكاريبي،
  .كاملة الحتواء األبعاد الخطيرة لهذه الظاهرة
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 حل أن إلىالرسميين وغير الرسميين  والدوليينواإلقليميين  الوطنيين الفاعلين عديد توصللقد 
 والسياسية المدنية الحريات من المزيدومنه إعطاء  .على الفقر القضاءفي  يكمن، النامية الدول مشكالت
قد كان هدف تحقيق و . في تلك الدول واالجتماعي السياسي واالستقرار التنمية اتعملي ودفع للشعوب،

ويه المنطقة من موارد طبيعية نظرا لما تح ،عشية االستقالل أفريقياتحديات دول غرب  همأالتنمية يمثل 
اندرج التعامل الحكومي لدول غرب فقد  لذا. ضمان ظروف معيشية حسنة لمواطنيهاوبشرية تؤهلها ل

اعي أفريقيا مع ظاهرة الفقر في العقود الماضية ضمن اإلطار العام واألشمل للنهوض االقتصادي واالجتم
جانب مسؤولياتها  إلىعلى عاتقها تلك المسؤوليات  كما أخذت المنظمات اإلقليمية األفريقية .والثقافي

اإلقليمية في التجمعات تحت برامج ، ومرورا باألفريقيةمنظمة الوحدة جهود بدءا ب ،التاريخية والسياسية
، واالتحاد االقتصادي والنقدي )كواساالي( أفريقياعلى غرار الجماعة االقتصادية لدول غرب  غرب أفريقيا

مبادرة الشراكة الجديدة من أجل برامج و  األفريقياالتحاد سياسات  إلى، ووصوال )االيموا(أفريقيا لغرب 
   ).النيباد(تنمية أفريقيا 

لقد أدى هذا التحدي الكبير لدول المنطقة إلى زيادة اهتمام الهيئات الدولية الرسمية وغير 
وال تزال مستمرة للقضاء  الماضيةعقود ال امتدت خالل مم المتحدة التيإستراتيجية األ ارالرسمية، على غر 

إذ كانت أول إستراتيجية تنموية وضعتها األمم  .في دول العالم الثالث على الفقر وتحقيق األمن الغذائي
الوطنية لتمويل المشاريع دعت الدول الصناعية إلى المساهمة بواحد في المائة من مداخليها أنها المتحدة، 

ات السياسية إال أن أوضاع دول غرب أفريقيا المثقلة بالمشاكل واألزم .التنموية في الدول الفقيرة
سياسات وبرامج الدول الكبرى والمنظمات الدولية المهتمة شكلت عائقا كبيرا في وجه  واألمنيةواالقتصادية 

ما جعل سياسات وذلك  .أفريقيادول غرب قتصادية بين ناهيك عن اختالف القدرات اال ،األفريقي بالشأن
السياسات في دول أخرى  تلكاختزال الفقر تقطع أشواطا معتبرة في بعض الدول، في حين لم تنجح 

وتأتي هذه الدراسة لتقويم أداء مختلف الفاعلين في قضايا مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا  .بالمنطقة
ئج المعلنة والمرجوة بتفحص السياسيات والبرامج واآلليات المسخرة والسياق وآلياتهم، ومدى تحقق النتا

  .العام لدول غرب أفريقيا، وتقويم الفجوة بين األهداف المعلنة والنتائج المحققة للمستهدفين
لقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة ومدخل منهجي ومفهومي ونظري، وثالثة فصول 

السياق األول الفقر ومظاهره في دول غرب أفريقيا، من خالل التعريف بتناول الفصل وسيواستنتاجات، 
الدراسة  كما ستحاول ،لتلك الدول وتجلي أشكال الفقر فيها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

، بما تتضمنه هذه الظاهرة من أوجه متعددة تشكل تهديدا أفريقياآثار الفقر على دول غرب  أهم إبراز
  .اإلنساني األمن ب المنطقة وفقا لمفاهيم ومقارباتلى شعو واضحا ع

الفقر في دول غرب  اإلقليمية لمكافحةو  الوطنية اآللياتالفصل الثاني ستعالج الدراسة في و 
التي  اإلقليمية المختلفةالمنظمات مج الرسمية وغير الرسمية المحلية، وبرا األطرافجهود أفريقيا من خالل 
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 يةتقويم وستقترح الدراسة مقاربة. في قضايا مكافحة الفقر في ظل ظروف العولمةتسعى للعب دور بارز 
  .تلك الجهود األفريقيةل

الفقر في بلدان  لحد منل المستمرة الدوليةالضوء على الجهود الثالث  في حين سيلقي الفصل
سياسات الدول برامج منظمة األمم المتحدة بفروعها المختلفة، وكذا سياسات و غرب أفريقيا من خالل 

منذ  مع إبراز تأثير التغيرات الدولية .قيالتقليص الفقر في أفري ومنظمات المجتمع المدني العالمي الكبرى
على مناهج التنمية ومكافحة الفقر، ومدى فعالية أداء المجتمع الدولي في قضايا  نهاية الحرب الباردة

 كما .المتحدة بتحقيق أهداف التنمية لأللفية مماألخصوصا بعد تعهد  مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا
  .عملية البحث إليهاتم ختم الدراسة بمجموعة من االستنتاجات العامة التي توصلت 

  مدخل منهجي ومفهومي ونظري

  منهجي مدخل: أوال

  :ما يليالمنهجي خمسة عناصر هي ك مدخليتضمن ال
 :المشكلة البحثية .1

وتحقيق الرفاه  ،الفقر مكافحةل برامجالسياسات والاتبعت دول غرب أفريقيا مجموعة من 
إال أن المعطيات الراهنة  .لجهود اإلقليمية والدولية في ذلكمستعينة با ،االقتصادي والمعيشي ألفرادها

وال تنبئ التقارير  .المنطقة في ظل عدم االستقرار السياسي لدول ،تزايد مستمر أعداد الفقراء في أنتظهر 
  :ومن هنا تثار مجموعة من التساؤالت .عليه اآلنوالدراسات المستقبلية بمستقبل أفضل مما هو 

وغرب أفريقيا  ،ما هي العوامل التي أدت إلى استشراء ظاهرة الفقر في القارة األفريقية عامة •
 خاصة؟

 ؟فقرمكافحة الالمتبعة من دول غرب أفريقيا ل لسياساتما هي مضامين ا •
 ؟البرامج الوطنية واإلقليمية والدولية في مكافحة الفقر في دول غرب أفريقياإلى أي مدى نجحت  •
واستشراء كافة  التحوالت الديمقراطية تعثرهل يمكن لدول غرب أفريقيا أن تحقق التنمية في ظل  •

 ؟في المنطقة أشكال الفساد
 هتمام الدولي بقضايا مكافحة الفقر؟كيف يمكن لدول القارة األفريقية االستفادة من عودة اال •
 :مجاالت الدراسة .2

تحدد مجاالتها المكانية تآليات مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا، و هذه الدراسة التقويمية تعالج 
  :والزمنية والموضوعية فيما يلي

 :المجال المكاني  .أ 

عشرة دولة هي  من خمسالقارة األفريقية، وتتكون تتناول هذه الدراسة الدول التي تقع في غرب 
  :كاآلتي
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بيساو وليبيريا  البينين وبوركينافاسو والرأس األخضر وساحل العاج وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا 
ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون والطوغو، وهي األراضي التي تقع ما بين أربع درجات وستة 

 .درجة غرب خط غرينتش ةعشر  وسبع ةعشر  ثل خط االستواء، وما بين خطي ثالدرجة شما ةعشر 
غينيا، ومن تحدها من الشمال الصحراء الكبرى، ومن الشرق الكامرون وبحيرة تشاد، ومن الجنوب خليج 

 القوية عالقاتهال أفريقيا غرب بلدان إلى انياتموري يضيف من الدارسين من وهناك .الغرب المحيط األطلسي
 وٕاقليمي وحضاري سياسي بمجال ارتباطا أكثر هي الدولة هذه أنظ المالح ولكن أفريقيا، غرب دول مع

كما أن هناك من الدارسين من يضيف . انياتموري إبعاد الدراسة فضلت لهذا، العربي المغرب هو آخر
الكامرون وتشاد إلى دول غرب أفريقيا، إال أن ذلك يرجع العتبارات سياسية وٕاستراتيجية بعيدة عن 

  .لعلميةاالعتبارات ا
 :المجال الزمني  .ب 

، فانطالق الدراسة من 2010حتى نهاية سنة  1990تتناول هذه الدراسة الفترة الممتدة من سنة 
ن أعداد الفقراء في دول غرب أفريقيا خالل هذه السنوات زاد بنسب كبيرة، أر بفس سنوات التسعينيات يُ 

والتصحر واألزمات االقتصادية المختلفة التي  المجاعةكوارث حيث تعرضت الكثير من دول المنطقة إلى 
وتغير  ،فريقية مقارنة بباقي دول العالم، وتعثر العملية التنموية للدول األأدت إلى تراكم مشاكل المديونية

إذ . مفهوم الفقر ومؤشرات قياسه تزامنا مع التغيرات الدولية التي مر بها العالم بعد نهاية الحرب الباردة
أما  .حسب مؤشرات التنمية البشرية في العالم األكثر فقراقائمة الدول  بامتياز األفريقيةتصدرت الدول 

كسقف زمني لهذه الدراسة، فالهدف منه تقييم مدى نجاح اآلليات الوطنية واإلقليمية  2010اختيار سنة 
إلى حد ة  وكافية لمدة عشريتين من الزمن وهي فترة معتبر  ،والدولية لمكافحة الفقر في دول غرب إفريقيا

  .ما
 :المجال الموضوعي  .ج 

وباقي  ،اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية التي اتبعتها دول غرب أفريقياتقويم تتناول الدراسة 
لمكافحة ظاهرة الفقر بأبعادها وتأثيراتها المختلفة منذ سنة  واألطراف الدولية ،المنظمات اإلقليمية األفريقية

 .2010إلى غاية سنة  1990
 :الفرضيات العلمية .3

تتضمن هذه الدراسة مجموعة من الفروض العلمية لإلجابة على المشكلة البحثية المطروحة 
 :تتمثل فيما يلي

انتشار الفساد السياسي  زادبين مستوى الفساد ومستوى الفقر، فكلما  رتباطيةإهناك عالقة  •
 .الفقر ياتمستو  تزادواالقتصادي واالجتماعي والمالي 

غابت الديمقراطية ارتفعت  هناك عالقة سلبية بين غياب الديمقراطية وارتفاع مستوى الفقر، فكلما •
 .نسب الفقر
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هناك عالقة عكسية بين نمو الطبقة المتوسطة وانحسار فجوة الفقر، فكلما زاد نمو الطبقة  •
 . المتوسطة ازداد حجم الموارد والتحويالت المطلوبة لرفع األسر الفقيرة فوق خط الفقر

كفاءة وعدالة السياسات  ارتباط بين نمط السياسات التوزيعية ومستوى الفقر، فكلما زادتهناك  •
 .ية التي تعمل على تغيير التوزيع النسبي للدخول لصالح الفقراء قلت نسب الفقرالتوزيع

السياسات والبرامج  ك عالقة سلبية بين أنماط السياسات وفعاليتها ومستوى الفقر، فكلما تركزتهنا •
 .قل الفقر على توسيع خيارات وحريات البشر

  :األهمية العلمية والعملية للدراسة .4
  :األهمية العلمية  .أ 

عودة لالهتمام بقضايا الفقر على مستوى العالم، من قبل الدارسين  شهدت الفترات الراهنة
لكن يبقى االهتمام بالقارة األفريقية غير كبير خصوصا الدراسات باللغة  - كما ذكرنا سابقا-  والباحثين

، لما تعرفه هذه العربية، ومنه جاءت هذه الدراسة حول منطقة مهمة في أفريقيا، وهي منطقة غرب أفريقيا
 ما تحويه بالرغم منالمنطقة من تزايد نسب الفقر فيها بسبب الحروب وعدم االستقرار السياسي لدولها، 

قياس الجدوى السياسية  إضافة على ذلك تحاول هذه الدراسة .المنطقة من موارد طبيعية وبشرية
معرفة العوامل التي جعلت آليات و  واالقتصادية واالجتماعية لبرامج مكافحة الفقر في غرب أفريقيا،

  .دون أخرى المنطقة دولبعض في  عرف نجاحا نسبيامكافحة الفقر ت
 :األهمية العملية  .ب 

نطقة تمثل العمق هذه الم حيث إنتعتبر منطقة غرب أفريقيا منطقة مهمة جدا بالنسبة للجزائر، 
ذلك تعتبر هذه المنطقة بعدا استراتيجيا ومجاال حيويا بالنسبة لألمن القومي  إلى، إضافة هااألفريقي ل

الجزائري، لما تحويه الصحراء الجزائرية من موارد للطاقة، وظهور تهديدات جديدة تزامنا مع الظروف 
وكذا  للمهاجرين غير الشرعيين، ومنطقة عبور نحو أوروبا، عبراوالمتغيرات الدولية، حيث تعتبر الجزائر م

المنطقة تمثل مالذا آمنا بالنسبة لهذه الجماعات، وذلك لطول  إذ إنخطر اإلرهاب والجريمة المنظمة، 
وتمثل هذه المنطقة نقطة تالقي  .أمنيا الحدود الجزائرية مع هذه المنطقة وصعوبة السيطرة عليها

من دول  ، وحركات التمردوعصابات الجريمة المنظمة ،الجماعات اإلرهابية المنحدرة من شمال أفريقيا
، وتحول منطقة "فرقنة اإلرهابأ"بعض الدراسات الدولية أصبحت تتحدث عن  حتى إنغرب أفريقيا، 
 علمية دراسات إلى يحتاج القرار صانع فإن ولذلك .ريجيا إلى بؤرة توتر وتهديد دوليغرب أفريقيا تد

  .الكبرى القوى طرف من البلدان بهذه المتزايد االهتمام خاصة مع المنطقة، هذه حول متخصصة
لعب دور بارز في برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية  إلى الجزائريةة الدول سعيكما أن 

 ،"الغوس-الجزائر" بينا م السياسي المحور غرار على اقتصادي نشاط تأسيسوالذي يقضي ب أفريقيا،
 غرب دول لكل منفذا سيعطي والذي، ونيجيريا الجزائر بين يربط الذي الغاز أنبوب مشروع بإطالق ذلكو 

 أفريقيا، غرب في األكثر أهمية الدولة تعتبر ألنها خاصة، بصفة ولنيجيريا المتوسط، على البحر أفريقيا
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 ليات مكافحتهآالفقر و  بقضايام االهتما األسباب يعتبر لهذه. ةواالجتماعي والسياسية االقتصادية الناحية من
 لهذه العملية األهمية من جانب يظهر ومنه بالشؤون الجزائرية، االهتمام صميم من أفريقيا، غرب في

  .أخرى جوانب إلى إضافة الدراسة،
 :المستخدمة االقتراباتو  المناهج .5

استخدام مركب تحليلي متعدد المستويات  يعتمد على توظف هذه الدراسة منهجا تكامليا توافقياس
والمتغيرات، ويتكون هذا االقتراب من مجموعة من العناصر المفتاحية لمختلف السياسات والظواهر في 
القارة األفريقية، تتمثل في البعد التاريخي والثقافي واالنتربولوجي، والقيادة، وطبيعة النظام السياسي، 

  )1(.ية، والسياق اإلقليمي والدوليواألبنية االجتماعية واالقتصاد
 Naomi" نعومي شازان"منظار التفاعل السياسي الذي اقترحته  كما ستستخدم الدراسة

Chazan،  ويركز هذا االقتراب على البعد التاريخي والعمليات المعقدة  ،اسة العملية السياسية في أفريقيالدر
والعوامل التي تؤثر في القارة، وينطلق هذا المنظار من افتراض مفاده أن عالقة الدولة بالمجتمع تعد 
مركزية لفهم ديناميات الحياة السياسية ألفريقيا، فاألفراد والحكومات مقيدون بعوامل مختلفة، تاريخية 

ية واجتماعية وديمغرافية وتكنولوجية عالمية، وتحدد هذه العوامل شروط التغير والخيارات المتاحة وٕايديولوج
فالقرارات والعمليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال . لدول وشعوب القارة في كل لحظة تاريخية

رجيون وتنظيمات خايقتصر صنعها على القادة والموظفين الرسميين فقط، وٕانما يشارك فيها فاعلون 
  .اجتماعية داخلية

كما يفترض هذا المنظار أن المكونات المفتاحية للسياسة األفريقية أوسع من المجال الرسمي 
والشكلي للدولة، فإذا كانت المؤسسات الرسمية تعد فاعال هاما، فان األفراد والجماعات االجتماعية، وأبنية 

والشبكات التجارية، والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات غير السلطة التقليدية، واألطراف اإلقليمية، 
وبالتالي فإن  .الحكومية تلعب أدوار معتبرة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األفريقية

عية، فهم األبنية المختلفة يعتبر شرطا ضروريا لفهم الحصائل والسياسات االقتصادية، والديناميات االجتما
  )2(.والعالقات الخارجية

الذي يتوافق ، David Easton" دافيد ايستون" لـ االقتراب النسقي أيضا الدراسة ستستخدمو 
مثل  يعتبرها التي، السياسية األنساق صيرورة فهم علىد يساعي والذ، منظار التفاعل السياسيمنهجيا مع 

إطاره التحليلي على مجموعة من " ايستون"بنى  وقد .كائنات حية تتحرك في بيئة داخلية وخارجية معينة
الفروض التي تفيد بأن هناك دائرة متكاملة ذات طابع حركي من التفاعالت السياسية، وتنطلق تلك الدائرة 

                                                           

(1): Laura Neack and Jeanne Hey, "Generational Change in Foreign Policy Analysis," in Laura Neack 
et al. (eds.), Foreign Policy Analysis (New Jersey: Prentice Hall, 1995), p. 10. 
(2): Naomi Chazan et al. (eds.), Politics and Society in Contemporary Africa (Colorado: Lynne 
Rynner Publishers, 1999), pp.23, 24.  
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وتنتهي إلى المخرجات، في حين تقوم عملية التغذية العكسية أو االسترجاعية بالربط بين  ،من المدخالت
  )1(.نقطتي البداية والنهاية

  نظريمفهومي و  مدخل: ثانيا

 األساسية تحديد المفاهيم - 1

 :مفهوم الفقر  .أ 
لم يجمع الدارسون لظاهرة الفقر على تحديد مفهوم موحد لهذه الظاهرة، نظرا لالختالفات الفكرية 
واإليديولوجية من جهة، وتعدد أبعاد هذه الظاهرة من جهة ثانية، وارتباطها بنظريات التنمية المختلفة من 

  .وقد أدت تلك العوامل إلى تشوه مفهوم الفقر وصعوبة تحديد تعريف موحد لهذه الظاهرة. أخرى جهة
ن يكون المرء فقيرا معناه أن يعاني أف ،الحرمان الشديد من الحياة الرضية :يعرف الفقر على أنه

يكون أميا ن أو  تتاح له فرص العالج،ن يصاب بالمرض فال أو  ،والملبس ىن ال يجد المأو أو  ،من الجوع
وبالتالي فإن هذا التعريف يضع حدا أدنى لمستوى الدخل الضروري الذي يجب على . وال يلتحق بالمدرسة

  )2(.ذا النوع بالفقر المطلقكل فرد إحرازه لتحقيق ضمان مستوى معيشي معقول، ويطلق على ه

التي يجب يتم قياس نسب الفقر المطلق وفقا لخط الفقر، والذي يعرف بأنه قيمة اإلنفاق 
ويكون خط الفقر ثابتا بالوحدات الحقيقية عبر الزمن، بحيث يمكن . الوصول إليها حتى ال يعد الفرد فقيرا
ويمكن تقدير خط الفقر من حيث نوع البيانات المستخدمة عبر . اعتبار األفراد الواقعين أسفله فقراء

ول باستخدام بيانات اإلنفاق االستهالكي، ويتميز النوع األ. الطرق المباشرة وغير المباشرة: طريقتين هما
وتمتاز الطرق . في حين يستخدم النوع الثاني بيانات الدخل كمتغير بديل لبيانات اإلنفاق االستهالكي

ن بيانات اإلنفاق واالستهالك أكثر مصداقية من بيانات المباشرة بدقتها عن الطرق غير المباشرة، أل
. ر مراعاة مقدار القوة الشرائية للعمالت المختلفة عبر الزمان والمكانكما يجب عند قياس خط الفق. الدخل

ويميز االقتصاديون بين نوعين من خطوط الفقر، األول مطلق وهو قيمة حقيقية ثابتة مع الزمان والمكان، 
  (3).والثاني نسبي يتغير مع التغيرات في مستوى المعيشة

دوالر لليوم الواحد بعد مراجعة المقياس  1.25غ تستخدم المقارنات الدولية خط فقر عالمي يبلو 
والبالغ واحد دوالر، في حين تستخدم بعض المنظمات الدولية خط  1985السابق الذي حدد في سنة 

 - بين الريف والحضر–الفقر البالغ دوالرين في اليوم، كما تضع الدول خطوط فقر إقليمية ووطنية وقطرية 
وتستخدم دول غرب أفريقيا مجموعة من المعايير . إلى شراك الفقر المطلقبحيث يعبر النزول عنها انزالقا 

                                                           

 .131. ، ص)1997ن، .د.د: الجزائر( المفاهيم، المناهج، االقترابات، واألدوات: المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، ): 1(
(2): Rufus B. Akindola, "Towards a Definition of Poverty: Poor People’s Perspectives and 
Implications for Poverty Reduction," Journal of Developing Societies, v. 25, n. 2 (2009), pp. 121-50. 
(3): Deepak Lal and James S. Coleman, "Poverty and Development," Working Paper Prepared for the 
Kiel Institute Foundation of World Economics International Workshop on: the Ethical Foundation 
of the Market Economy (October 1993), p. 12. 
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السعرات –في تحديد خطوط الفقر الوطنية منها معيار كلفة الحاجات األساسية، ومعيار الطاقة الغذائية 
 .وخط الفقر النسبي وخط الفقر الدولي -الحرارية

 )1(.أفريقيامعايير قياس خط الفقر في دول غرب ): 1(الجدول رقم 

  ةـــــــــــــــــــــــالسن  ةلـــــــــــــــــــــالدو 
كلفة الحاجات 

  األساسية

الطاقة كمية 

  الغذائية

واحد دوالر 

  في اليوم

خط الفقر 

  النسبي

         �  2000-1999  البينين

         �  2003  بوركينافاسو

   �        02-2001  الرأس األخضر
   �        2002  ساحل العاج

         �  1998  غامبيا
         �  06-2005  غانا
         �  03-2002  غينيا

     �      2002  غينيا بيساو
     �      2000  ليبيريا
       �    02-2001  مالي
         �  2005  النيجر
   �   �   �    04-2003  نيجيريا
         �  02-2001  السنغال
         �  04-2003  سيراليون
       �    89-1987  الطوغو

ال يفي  ،مستوى معيشي منخفض :في قواميس علم االجتماع بأنه أيضا يعرف الفقر
ويرتبط هذا  .باالحتياجات الصحية والمعنوية المتصلة باالحترام الذاتي لفرد أو مجموعة من األفراد

ويطلق على هذا . بمستوى المعيشة العام في المجتمع وبتوزيع الثروة ونسق المكانة االجتماعية التعريف
على أساس األفراد الذي يقل دخلهم السنوي عن ثلث  النوع بالفقر النسبي الذي يحدده البنك الدولي

  )2(.المتوسط القومي لدخل الفرد في الدولة المعنية

                                                           

(1) : Commission of the Economic Community of West African States (ECOWAS) and the United 
Nations Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, ECOWAS Poverty Profile 
(Abuja: ECOWAS, June 2008), p.7.  

صيف ( 51. ع بحوث اقتصادية عربية،" مصر، إلىخاصة  إشارةمع : أثر الركود االقتصادي في الفقر"عزة محمد حجازي، ): 2(
 . 108-80. ، ص ص)2010
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يرتبط مفهوم الفقر النسبي أساسا بالجدل حول مفهوم توزيع الدخول، فما يعتبر توزيعا عادال و 
أسمالي، ال يعتبر كذلك في بلد ما، ال يعتبر كذلك في بلد آخر، وما يعتبر عادال في الفكر االقتصادي الر 

لذا فقد جرى التعرض لقضايا . في الفكر االقتصادي الماركسي، أو غيره من المدارس الفكرية االقتصادية
. التوزيع الشخصي أو الفردي والتوزيع الوظيفي والحصص التوزيعية: توزيع الدخول وفقا لثالث أشكال هي

أما الشكل الثاني فال . ن عليها إما أجرا أو ريعا أو ربحاويتعلق الشكل األول باألفراد والدخول التي يحصلو 
يهتم باألفراد، وٕانما بعوامل اإلنتاج وهي العمل ورأس المال واألرض أو الموارد الطبيعية والتنظيم، وقد 

أما . أضيف فيما بعد عنصرين هامين إلى هذه العناصر هي رؤوس األموال البشرية والتكنولوجيا
عنى بالحصص النسبية التي يحصل عليها كل فرد من عناصر اإلنتاج من الدخل الحصص التوزيعية فت

  )1(.القومي
مدى توفر القدرات واالستحقاقات التي تفسر بتوفر الحرية  :على أنه كما يعرف الفقر أيضا

واحترام الذات، والمساهمة في الحياة المدنية، فضال عن المشاركة في اتخاذ القرار، وتوفر حقوق 
ويعرف هذا النوع بفقر القدرة أو الفقر البشري، ويتم قياس فقر القدرة من خالل الرقم القياسي  .المواطنة

للفقر البشري، الذي يقيس أوجه الحرمان من حياة صحية مديدة، ومن القراءة والكتابة، والحرمان من 
ل الطبيعي مستوى معيشي الئق مثل الحرمان من المياه المأمونة وانخفاض وزن األطفال عن المعد

  )2(.ويدل ارتفاع قيمة تلك المؤشرات على انتشار الفقر البشري. ألعمارهم
: يتضح مما سبق أن محاوالت إيجاد مفهوم محدد وواضح للفقر يخضع لمنطلقين أساسين هماو 

 ه يجب التمييز بيننإال أ. المفهوم المادي المتمثل في معايير الدخل، والحاجات األساسية، ومفهوم القدرة
لصور التمايز االجتماعي والالمساواة  خرالوجه اآلبصفته ظاهرة اجتماعية تاريخية، تعبر عن  الفقر

 .التي هي السبب األساسي الذي ظل وما زال يهدد الحياة البشرية والحضارات اإلنسانية ،وانعدام العدالة
اختزال هذه الظاهرة، وال  وبين الفقر بصفته مصطلحا ومفهوما، فالفقر بصفته تجريدا وتنظيرا ال يمكنه

ومنه فإن المسألة ليست ذات طبيعة معرفية ومنهجية فحسب، بل لها طابع . حتى التعبير عن كل أبعادها
عملي أيضا، فالتعريف والمقاربة المختارة لدراسة ظاهرة الفقر لها ارتباط مباشر بالسياسات واآلليات 

  .الممكنة لمكافحتها
لذلك فإن الدراسة ستتبنى مفهوم الفقر متعدد األبعاد الذي يفيد بأن مفهوم الفقر أبعد من مجرد 

ه يعكس الفقر الصحي والتعليمي، والحرمان من المعرفة واالتصاالت، وعدم القدرة إذ إنانخفاض الدخل، 
لذات، وٕافقار البيئة، بل على ممارسة حقوق اإلنسان والحقوق السياسية، وانعدام الكرامة والثقة واحترام ا

                                                           

، 94. ، ص ص)2001دراسات الوحدة العربية،  مركز: بيروت( الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربيعبد الرزاق الفارس، ): 1(
95 . 

 نقسمفي عالم م اإلنسانيمحاربة تغير المناخ، التضامن : 2007/2008تقرير التنمية البشرية المتحدة للتنمية،  األممبرنامج ): 2(
 . 345. ، ص)2007المتحدة للتنمية،  األممبرنامج : نيويورك(



ويعبر هذا المفهوم عن الجوانب الجوهرية، 
كما أنه يربط بين المسائل النظرية والعملية لدراسة ظاهرة الفقر عبر دليل 
خدام الدراسة لذلك المفهوم المركب، سيمكنها من تقويم آليات 

  )2(.دليل الفقر متعدد األبعاد

  

السياسية، يعتبر مفهوم الديمقراطية من أكثر المفاهيم شيوعا وغموضا في حقل العلوم والفلسفة 
إال أن أغلب باحثي . نظرا الرتباطه بالحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدول والشعوب

الدستورية، والجوهرية، : لقد صنف الباحثون أربعة مدارس رئيسية لتعريف الديمقراطية هي
فالمقاربات الدستورية تركز على القوانين التي يسنها نظام الحكم حول 

. األنشطة السياسية، وهنا يمكن التمييز بين أنظمة الحكم المختلفة عبر المقابلة بين تنظيماتها القانونية
الحياتية والسياسية التي يسعى وتركز التعاريف الجوهرية على مقاربات الحقوق األساسية، وعلى الظروف 

أما أنصار التعاريف . نظام الحكم إلى تعزيزها، مثل الحريات الفردية، والعدالة والمساواة االجتماعية
اإلجرائية فيركزون على مجموعة من الممارسات السلطوية، مثل االنتخابات واالقتراع وسبر اآلراء وغيرها، 

(1): UNDP, Human Development Report 1997
16. 

: ترجمة التنمية البشرية، إلى، مسارات لألممالثروة الحقيقية 
 . 96. ، ص)2010المتحدة للتنمية،  األممبرنامج 
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ويعبر هذا المفهوم عن الجوانب الجوهرية،  )1(.وٕافقار أمم بأسرها حيث يعيش المجتمع في حالة من الفقر
كما أنه يربط بين المسائل النظرية والعملية لدراسة ظاهرة الفقر عبر دليل . واألكثر أهمية في ظاهرة الفقر

خدام الدراسة لذلك المفهوم المركب، سيمكنها من تقويم آليات وبالتالي فان است. الفقر متعدد األبعاد
 .مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا بشكل تحليلي وناقد

دليل الفقر متعدد األبعاد): 1(الشكل رقم 

 :مفهوم الديمقراطية

يعتبر مفهوم الديمقراطية من أكثر المفاهيم شيوعا وغموضا في حقل العلوم والفلسفة 
نظرا الرتباطه بالحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدول والشعوب

  .العلوم السياسية يدرسون هذا المفهوم وفقا لمعيار نظام الحكم
لقد صنف الباحثون أربعة مدارس رئيسية لتعريف الديمقراطية هي

فالمقاربات الدستورية تركز على القوانين التي يسنها نظام الحكم حول . ية، وذات التوجه العملياتي
األنشطة السياسية، وهنا يمكن التمييز بين أنظمة الحكم المختلفة عبر المقابلة بين تنظيماتها القانونية

وتركز التعاريف الجوهرية على مقاربات الحقوق األساسية، وعلى الظروف 
نظام الحكم إلى تعزيزها، مثل الحريات الفردية، والعدالة والمساواة االجتماعية

اإلجرائية فيركزون على مجموعة من الممارسات السلطوية، مثل االنتخابات واالقتراع وسبر اآلراء وغيرها، 

                                         

Human Development Report 1997 (New York: Oxford University Press, 1997), pp. 15, 

الثروة الحقيقية : 2010تقرير التنمية البشرية برنامج األمم المتحدة للتنمية، 

برنامج : نيويورك" (االسكوا"المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

  

 

وٕافقار أمم بأسرها حيث يعيش المجتمع في حالة من الفقر
واألكثر أهمية في ظاهرة الفقر

الفقر متعدد األبعاد
مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا بشكل تحليلي وناقد

مفهوم الديمقراطية  .ب 

يعتبر مفهوم الديمقراطية من أكثر المفاهيم شيوعا وغموضا في حقل العلوم والفلسفة 
نظرا الرتباطه بالحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدول والشعوب

العلوم السياسية يدرسون هذا المفهوم وفقا لمعيار نظام الحكم
لقد صنف الباحثون أربعة مدارس رئيسية لتعريف الديمقراطية هي

ية، وذات التوجه العملياتيواإلجرائ
األنشطة السياسية، وهنا يمكن التمييز بين أنظمة الحكم المختلفة عبر المقابلة بين تنظيماتها القانونية

وتركز التعاريف الجوهرية على مقاربات الحقوق األساسية، وعلى الظروف 
نظام الحكم إلى تعزيزها، مثل الحريات الفردية، والعدالة والمساواة االجتماعية

اإلجرائية فيركزون على مجموعة من الممارسات السلطوية، مثل االنتخابات واالقتراع وسبر اآلراء وغيرها، 

                                                          

(New York: Oxford University Press, 1997), pp. 15, 

برنامج األمم المتحدة للتنمية، ): 2(
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  األمملجنة 
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المقاربات ذات التوجه العملياتي  حين إنفي . لحكم ديمقراطي أم الليحددوا على ضوئها ما إذا كان نظام ا
وقد . تقوم على تحديد حد أدنى من العمليات التي يجب أن تعمل باستمرار لكي يمكن وصفها بالديمقراطية

: ، في صياغة كالسيكية، خمسة معايير ذات توجه عملياتي هيRobert Dahl" روبرت دال"اشترط 
والمساواة في حق التصويت، والتفهم أو االستيعاب المستنير، وتنظيم جدول األعمال،  المشاركة الفعالة،
  )1(.وشمول البالغين

بغض النظر عن التعاريف السابقة وما تتضمنه من نقاط قوة وضعف، فإنها تجاهلت نقطة و 
 وتعني. السياسيةمهمة في مفهوم الديمقراطية باعتباره نظاما للحكم، وهي قدرة الدولة على فرض قراراتها 

قدرة الدولة أن المدى الذي يذهب إليه عمالء الدولة في التدخل في مصادر الثروة غير الحكومية 
واألنشطة والعالقات بين الناس يغير التوزيع القائم لهذه المصادر واألنشطة والعالقات، باإلضافة إلى 

مفهوم الديمقراطية في نظام الحكم يعتبر  وٕان كان األمر كذلك فإن حصر) 2(.العالقات بين تلك التوزيعات
إجحافا في حق هذا المفهوم، ألن الديمقراطية تعتبر منهجا في الحياة يمكن أن تأخذ به الحكومات، كما 
يمكن أن تأخذ به المؤسسات المجتمعية األخرى، باعتبار أن الديمقراطية هي آلية تتعلق باتخاذ القرار 

 وجودكذلك،  تعنيفقط، بل  باالنتخاب الحكام لتعيينة إذن ليست وسيلة فالديمقراطي) 3(.لحساب الجماعة
واحترام  للسلطات الشاملة المراقبة تضمن واضحة قانونية وتراتبية ،وممثل لألغلبية ومستقل قوي برلمان

  .، ومجتمع مدني قوي ومستقل، وصحافة حرةحزبية وتعددية ،مبادئ الفصل بينها
ويعني المبدأ . الحرية، والمساواة، والمشاركة: أساسية هي مبادئ ثالث علىة الديمقراطيترتكز 

، االجتماعوحرية ، التعبير، وحرية التنقل حرية ن، مثلللمواطني والسياسية المدنية الحريات احترام األول،
 فيما يفيد مبدأ المساواة على المستويات. الجمعيات تكوين، وحرية االنضمام أو الرأي إبداءوحرية 
 أو، الدين أو، اللون أو، الجنس بسبب ق بين المواطنينوار ف ة واالقتصادية واالجتماعية بعدم وجودالسياسي

  )4(.كما يسعى مبدأ المشاركة إلى إشراك المواطنين في صناعة القرارات المختلفة للدول. الثروةالعرق، أو 

 Arend" ارنت ليبهارت"الذي بلوره ديمقراطية التوافقية لذلك ستتبنى الدراسة مفهوم ال

Lijphart،باإلضافة إلى اعتمادها على أربعة  ، ويجمع هذا المفهوم بين المبادئ الجوهرية للديمقراطية
حكومة ائتالف أو تحالف واسعة تشمل أحزاب األغلبية وما سواها، ومبدأ التمثيل : عناصر رئيسية هي

االنتخابات، وحق الفيتو المتبادل بين األكثريات واألقليات لمنع النسبي في الوزارات واإلدارات والمؤسسات و 
                                                           

المنظمة العربية للترجمة، : بيروت( إسماعيلحيدر حاج : محمد فاضل طباخ، مراجعة: ترجمة الديمقراطية،تشارلز تيللي، ): 1(
 . 26-22. ، ص ص)2010

 .38. ص المرجع نفسه،): 2(
نهضة مصر للطباعة : مصر( 21الموسوعة السياسية للشباب ، )محرر(في سعيد الالوندي " الديمقراطية،"صبري سعيد، ): 3(

 .6، 5. ، ص ص)2007والنشر والتوزيع، 
الديمقراطية وحقوق في علي الدين هالل وآخرون، " مقدمة الديمقراطية وهموم اإلنسان العربي المعاصر،"علي الدين هالل،  ):4(

 .10. ، ص)1998، 4. مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت( الوطن العربي اإلنسان في
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بصفتين  لذا فالتجربة التوافقية تتميز )1(.احتكار القرار، واإلدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة
حيادية هذا النمط من األنظمة في العالقة بين الحاكم والمحكوم، وتحقيق التوطيد : أساسيتين هما

بنية االجتماعية في دول وهذا ما ينطبق على طبيعة األ .السياسي في المجتمعات التعددية واالستقرار
 .غرب أفريقيا المعرضة باستمرار لالنقسامات الدينية، والطائفية، واللغوية، والعرقية، واالثنية

 :مفهوم التنمية  .ج 

أهميته في تعدد أبعاده يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، إذ تبرز 
وقد ظهر هذا  .ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم األخرى، مثل النمو والتخطيط واإلنتاج والتقدم

المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية، للداللة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في 
المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية المجتمع، بهدف إكسابه القدرة على التطور الذاتي 

على أنه مجتمع االستهالك  ،Walt Rostow" والت روستو"وقد وصف ذلك المجتمع من قبل . الحياة
الجماهيري المرتفع، أي أن التنمية كانت تعرف على أنها النمو في االقتصاد الوطني وهياكله، وعلى ذلك 

الدخل الفردي، ومعدل النمو السنوي المتوسط للدخل : شرين همااألساس تقاس درجات التنمية وفق مؤ 
  )2(.القومي

االقتصاد إلى علم السياسة، وظهر  في ستينيات القرن الماضي انتقل مفهوم التنمية من علمو 
عملية تغير اجتماعي متعدد الجوانب للوصول إلى مستوى الدول : مفهوم التنمية السياسية الذي يعرف بأنه

أي أن التنمية بهذا المفهوم عملية ترتبط بتحقيق تقدم على شاكلة النظم األوروبية التي تحقق . الصناعية
نمو اقتصادي، ومشاركة انتخابية، ومنافسة سياسية، وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والوالء للدولة 

ذلك مع ظهور نماذج  وسرعان ما انتقل مفهوم التنمية إلى باقي الحقول المعرفية، وقد تزامن )3(.القومية
بديلة للتنمية، مثل تجارب االتحاد السوفياتي، ودول أوروبا الشرقية، فظهرت مفاهيم التنمية الثقافية، 

  .، والتنمية المستدامةوالتنمية االجتماعية، والتنمية البشرية
بها  لذلك ستتبنى الدراسة مفهوم التنمية على أنه عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع

واإلدارات غير  ،عملية تطول إدارة األسواق بذلك هيو  ،Amartya Sen" أمارتيا سن"الذي بلوره . البشر
والمنظمات غير  ،واألحزاب السياسية ،والمؤسسات التشريعية ،والعالقات بين الحاكم والمحكوم ،الحكومية
ويتحقق إسهامها في الواقع من خالل  .والمجتمع كله عامة ،والمؤسسات العلمية والتعليمية ،الحكومية

                                                           

، )2006االستراتيجية،  تمعهد الدراسا: بغداد(حسني زينه : ترجمة في مجتمع متعدد،: الديمقراطية التوافقيةآرنت ليبهارت، ): 1(
 .8. ص

(2): Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy 
(New Jersey: Princeton University Press, 1984), p. 44. 

: القاهرة( اإلسالميدراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري : اسية المعاصرةنظريات التنمية السينصر محمد عارف، ): 3(
 . 64. ، ص)ن.س.دار القارئ العربي، د
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 فالتنمية )1(.والحريات الفردية لإلنسان رجال أو امرأة أو طفال والخيارات تأثيرها في دعم وتعزيز القدرات
وتوفير فرص حياتية لشحن  ،هي توسيع نطاق الحريات لتمكين المواطن من المفاضلة بين البدائل إذن

 .أفضللهم من أن يرتقوا ببلدانهم إلى مستوى بما يؤه ،القدرة الفعالة للمواطنين
 :مفهوم التنمية المستدامة  .د 

تنامي سلسلة من المشاكل  الى التطورات غير المنضبطة المصاحبة للتقدم الصناعيلقد أدت 
ذات الطابع البيئي، حيث أضحت قضايا التدهور البيئي، والتصحر، والفقر، وعدم المساواة االقتصادية، 
والدفء الكوني، واالنفجار السكاني، وتزايد معدالت انقراض الكائنات الحية بشكل مخيف، واألمطار 

اء واألرض تمثل واقعا مؤلما مالزما للحياة في الحمضية، واستنفاد طبقة األوزون، وتلوث الماء والهو 
العصر الحديث وخاصة مع تعزيز نموذج الحداثة المعولم والتقنيات المتطورة لقدرة البشر على األضرار 

وقد ساهم هذا الواقع في بروز مقاربة دولية جديدة  .بالبيئة وببعضهم البعض بوتيرة لم يسبق لها مثيل
  .دامةيطلق عليها بالتنمية المست

جم طلب المجتمع على موارد أمرا من اثنين، إما تقليص حيتطلب إنجاز التنمية المستدامة  إن
ية الدمج ولكن كيف .العرض والطلب إلى حد ماالفجوة بين الموارد حتى يمكن تقليل أو زيادة حجم  األرض

هي التي تنتج معاني وتعريفات متنوعة ومتنافسة للتنمية المستدامة، وذلك الن  المطالب والموارد بين
مسألة كيفية دمج المطالب والموارد يمكن أن يجاب عليها بعدة وسائل مختلفة، وذلك تبعا الختالف رؤى 
 أطياف الفكر البيئي حيث هناك من جهة كتّاب يحاولون تعديل جانب الموارد من العالقة بينما يقف في

  . الجهة األخرى كتاب يركزون على تغيير جانب الطلب
 1987سنة  هاتقرير في لبيئة والتنمية اللجنة العالمية ل وتتبنى هذه الدراسة التعريف الذي أوردته

  :على أنها
  “ )2(االخالل بالقدرة على تلبية حاجات المستقبل دونمن الحاضر  حاجات وطموحاتتلبية  ”

عملية التنمية المستدامة ال تطالب بتوقيف النمو االقتصادي بل تقر بأن مشاكل ووفقا لهذا التعريف فان 
الفقر والتخلف ال يمكن حلها إال بقيام عصر جديد من النمو تلعب فيه البلدان النامية الدور األكبر وتجني 

 .المنافع األكثر
 :مفهوم الفساد  .ه 

ولعل للدول والمجتمعات،  والسياسية واإلداريةكان الفساد وما يزال جزءا من الحياة االقتصادية 
 ،يقصد بالفساد في المجال االقتصادي للدولةو  .السبب الجوهري في ذلك هو تعدد صوره ووسائله وأهدافه

إال أن المفهوم . استعمال السلطة لتحقيق منافع خاصة سواء كانت سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية

                                                           

(1): Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Alfred A. Knopf Inc., 4ed., 2000), pp. 3, 4.  

المجلس : الكويت(علي حسين حجاج : محمد كامل عارف، مراجعة: ترجمة المشترك،مستقبلنا اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ): 2(
 .66.، ص)1989الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
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إستغالل الوظيفة عامة كانت أم خاصة، عندئذ سيستخدم هذا المفهوم العام للفساد يشمل كل أشكال 
للداللة بشكل أوسع على التصرفات التي تحدث خارج إطار الشرعية، التي يقوم بها أصحاب سلطة 
سياسية أو إدارية، أو داخل إحدى المؤسسات، فيصبح مفهوم الفساد مرادفا لالنحراف، دون أن يكون 

  )1(.ار الذي يجري تقويم هذا السلوك على أساسههناك تحديد واضح للمعي
كل عمل يتضمن سوء : لذلك فقد كان تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد واضحا على أنه

وهو بذلك يعبر عن انحراف في  .استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته
ألجل الحصول على مكاسب تتعلق بالثروة أو  ،نتخابالواجبات الرسمية لمنصب عام بالتعيين أو اال

وفي جوهره  .واستغالل مال الغير أو العام ،والمحسوبية ،واالبتزاز ،هم صوره ما يتعلق بالرشوةأو . المكانة
نتيجة فقدانه سيادة القيم الجوهرية، وعدم احترام القوانين، وغياب  ،يعبر عن حالة تفكك تعتري المجتمع

، 2009وقد أقرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي حول الفساد سنة  )2(.ءلةالشفافية والمسا
سواء أن كان ناتجا من داخل  بأهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تحديد مسار ظاهرة الفساد،

ر وقد تكون هذه الخطوات بداية لظهو  )3(.الشركات، أو ناجما عن دورها في تمويل الفساد الحكومي
  .مقاربات جديدة لمفهوم الفساد وآليات مكافحته

في  ،مصطلح فني يعبر عن جرائم االتجار بالوظيفة العامةكالفساد لذلك ستتبنى الدراسة مفهوم  
 ،وتراجع حجم االستثمار ،وهو ما يؤدي إلى تدهور الكفاءة .ات غرب أفريقياعانيها مجتمعتشكل ظاهرة 

األجور، مما يدفع مرة أخرى إلى مزيد من الفساد ضمن حلقة مفرغة من في وما يتبعه من بطالة وتدني 
  .الفساد
 مفهوم التقويم  .و 

الحياة البشرية،  إذ إنيكتسب مفهوم التقويم أهمية كبيرة لدى دارسي الظواهر االجتماعية، 
ييس، والتفاعالت بين األفراد والمؤسسات وبيئتهم الداخلية والخارجية، أكثر من مجرد استخدام المقا

وقد استخدم . والموازين، والمعايير، واالختبارات إلصدار األحكام المادية والمعنوية على الظواهر المختلفة
إال أنه انتقل فيما بعد لباقي . هذا المفهوم أوال في حقل علم النفس بهدف تقويم النواحي السلوكية لألفراد

في أوساط الدارسين للعلوم االجتماعية، بين من الحقول المعرفية، وقد أثار استخدام هذا المفهوم جدال 
يرى أن التقويم هو عملية تحديد أو تقدير لقيمة األشياء، ويقتصر هذا المنظور على معرفة قيمة شيء 
مادي أو معنوي، أي تحديد قيمة األشياء الكمية والنوعية في ضوء مجموعة من المستويات، أو الحدود، 

                                                           

  31. ، ص)2009الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(سوزان خليل : ترجمة الفساد،بيير الكوم، ): 1(
- 445. ، ص ص)2002( 1. ، ع18. م مجلة جامعة دمشق،" دية واالجتماعية،الفساد ومنعكساته االقتصا"حسن أبو حمود، ): 2(

66. 
(3): Transparency International, "the Scale and Challenge of Private Sector Corruption," in 
Transparency International, Global Corruption Report 2009: Corruption and the Private Sector 
(New York: Cambridge University Press, 2009), p. 3.  
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وبين من يرى أن التقويم هو وسيلة لتحديد نقاط القوة والضعف في . عليهاأو المعايير التي تم االتفاق 
تنفيذ الخطة الموضوعة، والعمل على تدعيم الجوانب القوية، والقيام بتعديل مسار التنفيذ للتخلص من 

يرى عديد الدارسين أن كال التعريفين ال يتسمان بالدقة، القتصارهما على جوانب و  .جوانب الضعف
المفهوم الشامل للتقويم، والذي يفيد بأنه عملية قياسية، وتشخيصية، ووقائية، وعالجية هدفها  محددة من

  ) 1( .الكشف عن مواطن الضعف والقوة، بقصد التطوير لتحقيق األهداف المنشودة

جدوى التقويم والفرق بينه وبين  إن تحديد مفهوم شامل للتقويم أفرز جدال من نوع آخر، حول
وتعددت األسئلة حول من يمكن أن يكون . يتميز بمنطق النسبية ذيالعلوم االجتماعية الالبحث في 

مقوما؟ وما هي الميزات والمهارات التي يجب أن يتوفر عليها المقوم؟ وهل يمكن للتقويم أن يؤثر على 
  كيفية صناعة القرار في الدول المختلفة؟ 

  :في عدة نقاط أهمهاإال أنه يمكن القول أن التقويم يختلف عن البحث 
 .التقويم يخصص، أما البحث يعمم •
 . التقويم يسعى لتحسين شي ما، أما البحث يسعى إلثبات شي ما •
 .التقويم يقدم توصيات ونصائح لصناع القرار، أما البحث يقدم مجموعة من االستنتاجات •
 ماذا؟: ماذا بعد؟ أما البحث يطرح السؤال: التقويم يطرح السؤال •
 ما مدى نجاعة العمل؟ أما البحث يطرح السؤال كيف يعمل؟: ح السؤالالتقويم يطر  •
  ما هو؟: ما قيمة؟ البحث يطرح السؤال: التقويم يطرح السؤال •

وجود كل تلك االختالفات بين التقويم والبحث، إال أن تلك االختالفات تتميز من رغم بال
أخذ على سبيل المثال االختالف األول بالمرونة، مما يجعل المفهومين يجتمعان أكثر مما يختلفان، ون

كما أن . فالتقويم ينطلق من التخصيص إليجاد القيمة، ثم اإلصالح والتفعيل، ليقوم بعد ذلك بالتعميم
أما عن مدى . التقويم موجود ضمنيا في أي بحث علمي حين إنممارسة التقويم تستدعي البحث، في 

مكن أن ال تؤدي الدراسات التقويمية الفردية إلى تحول في تأثير التقويم على صناع القرار في الدول، في
كيفية صناعة القرار، إال أن تراكم الدراسات التقويمية حول ظاهرة أو مشكل معين يساهم بشكل أو بآخر 
في لفت انتباه صناع القرار بوجوب تحسين أو تغيير تلك البرامج أو السياسات المعنية بمشكلة أو ظاهرة 

  )2(.معينة
ضم الدارسون التقويم كمفهوم وكعملية إلى ميادين البحث في العلوم االجتماعية، فظهرت  لقد

البحوث التقويمية كإحدى أشكال التصميمات البحثية، التي ال تبحث عن اكتشاف عالقات بين متغيرات 
ويم وتهتم تصميمات بحوث التق. مستقلة وأخرى تابعة، وٕانما تسعى إلى تقويم ظاهرة أو متغير معين

                                                           

 . 5، 104. ، ص ص)1997دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : ، عماناألردن( القياس والتقويمعبد القادر كراجة، ): 1(
(2): Sandra Mathison, "What is the Difference between Evaluation and Research—and Why Do We 
Care?" in Nick L. Smith and Paul R. Brandon (eds.), Fundamental Issues in Evaluation (New York: 
the Guilford Press, 2008), pp. 189-91. 
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بدراسة الجدوى االجتماعية أو االقتصادية أو المالية أو السياسية لتطبيق برنامج محدد ومطبق حاليا، أو 
فبحوث التقويم تبدأ من برنامج وتحاول قياس جدواه، عكس بحوث تحليل السياسات . سيطبق مستقبال

وستنطلق هذه الدراسة . لالعامة التي تبدأ من المشكلة وتحاول تحديد السياسات الممكن إتباعها للح
التقويمية من البرامج الوطنية واإلقليمية والدولية لمكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا، ومحاولة قياس 

  .جدواها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على دول وشعوب المنطقة
 الدراسات السابقة  - 2

تعتبر دراسة قضايا مكافحة الفقر في أفريقيا من المواضيع التي جذبت العديد من المهتمين في 
" التنمية صنو الحرية"السنوات األخيرة، وذلك في إطار االهتمام الدولي المتزايد بتنمية القارة، ويمثل كتاب 

Development as Freedom ، يا التنمية ومكافحة قفزة نوعية في معالجة قضا" أمارتيا سن"لمؤلفه
في " سن"الكتاب يمثل مجموعة من اإلسهامات والمقاالت التي جمعها  إذ إنالفقر في دول العالم الثالث، 

، وقد أصبح هذا الكتاب بمثابة مرجع رئيسي في صياغة السياسات وتصميم 1999كتاب نشر سنة 
وقد تناول الكتاب نقدا . التنمية لأللفية البرامج الدولية لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية، على غرار أهداف

للنظريات النيوكالسيكية للتنمية، التي تعتمد على نظرية الرفاه االجتماعي، والتي ترى بأن الرفاه يعتمد 
بذلك، بل قدم بديال فلسفيا مقنعا، " سن"ولم يكتفي . على المنفعة المترتبة عن استهالك السلع والخدمات

وأن التنمية ال يمكن . أنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشرعندما عرف التنمية على 
. أن تتحقق إال بمحاربة أهم المصادر التي تقوض حريات الفرد وتقلص خياراته في عيش حياة أفضل

هاك وعلى رأسها الفقر، والفساد، والحرمان االجتماعي، والالمساواة، ومظاهر القمع والديكتاتورية، وانت
" سن"أن الكتاب لم يخصص لقضايا التنمية في أفريقيا لوحدها، إال أن  بالرغم منو . الخ...حقوق اإلنسان

أولى اهتماما خاصا لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باعتبارها من أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعا 
النزاعات وعدم االستقرار السياسي، متزايدا ألعداد الفقراء والجوعى، وانتشار األمراض واألمية، والحروب و 

  .وهي كلها عوامل وقفت في وجه العجلة التنموية في دول المنطقة
 Ivy" ايفي أري"، وAbena Oduro" أبينا أودورو"كما تعتبر الدراسة التي قدمها كل من 

Aryeeتحقيق في الفقر المدقع في غرب أفريقيا: "، تحت عنوان "Investigating Chronic Poverty 

in West Africa والتي صدرت أفريقياهم الدراسات التي تتناول قضايا مكافحة الفقر في غرب أ، من ،
وتتناول . Chronic Poverty Research Centre" مركز أبحاث الفقر المدقع"عن  2003في أفريل 

دولة من دول غرب هذه الدراسة مكافحة الفقر بصورة عامة، والفقر المدقع بصفة خاصة في سبعة عشرة 
ن قضايا مكافحة الفقر في المنطقة أالدراسة ب أقرتكما  - الكامرون وتشاد إلى باإلضافةااليكواس – أفريقيا

بالنسبة لالهتمام الذي تحضاه مناطق أخرى من القارة، بسبب مجموعة من الصعوبات  ،مهملة نوع ما
كما  .الفقر في المنطقة أوضاعحول  الدقيقة اإلحصائياتوغياب  ،التي تواجه الدارسين لهذه المنطقة

 1990بين سنتي  أفريقياالوطنية والدولية لمكافحة الفقر في دول غرب  اآللياتتستعرض هذه الدراسة 
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الدراسة تتحرى االنجازات المحققة في مكافحة الفقر  أن بالرغم منو . وفقا للمفاهيم الجديدة للتنمية 2001و
لم تشر لدور المنظمات  هاإذ إنعنها،  اإلقليمينه يالحظ غياب الطابع أ إال أفريقيا،المدقع في غرب 

جاءت سردا  أنهاكما يعاب عليها  .أفريقيافي مكافحة الفقر في دول غرب  اإلقليميةوتحت  اإلقليمية
الفقر لمكافحة المتبعة  اآللياتتحليل دقيق لمدى نجاعة  إعطاءدون  واإلحصائياتلمجموعة من النتائج 

  .منطقةفي ال
كما أن التقرير الذي أعده االيكواس بالشراكة مع مكتب اإلحصائيات التابع لألمم المتحدة، 

، ECOWAS Poverty Profile" ملف الفقر في االيكواس: "واللجنة االقتصادية ألفريقيا بعنوان
ودعما ، جاء في إطار مشروع ترقية القدرات اإلحصائية لدول المنطقة، 2008الصادر في جوان 

لخطواتها نحو تحقيق أهداف التنمية لأللفية، ويوفر هذا التقرير مجموعة من اإلحصائيات حول أوضاع 
 بالرغم منو . الفقر في منطقة غرب أفريقيا ككل، كما يحوي على تقارير مفصلة لكل دولة على حدى

ر الجوانب السياسية أهمية اإلحصائيات واألرقام التي ارتكز عليها التقرير، إال أنه لم يغفل تأثي
  .عدم اإلسهاب فيها بالرغم منواالجتماعية والثقافية على قضايا مكافحة الفقر في غرب أفريقيا، 

تقويم "أما التقرير الذي أعدته اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالتعاون مع االتحاد األفريقي المعنون بـ
، الصادر في ΙΙΙ "Assessing Regional Integration in Africa ΙΙΙ التعاون اإلقليمي في أفريقيا

، فقد تناول جهود دول القارة في السعي نحو تعزيز التعاون اإلقليمي كآلية ضرورية للخروج 2008جويلية 
من المأزق التنموي، وقد ركز التقرير على تكامل األسواق والتعاون النقدي والمالي وما يمثله من فرص 

كما عبر التقرير عن طموح دول القارة إلنهاء الفقر وتحقيق . اد في أفريقياجديدة لتحرير حركة السلع واألفر 
إال أن التقرير . التنمية، مستدال ببعض التجارب التكاملية الناجحة في العالم، على غرار التجربة األوروبية

ى لم يظهر مدى مساهمة األطراف غير الرسمية، وخصوصا الرؤى المجتمعية لمثل تلك التكتالت، ومد
  .تعبير تلك المشاريع عن طموح شعوب القارة للخروج من حلقة الفقر

التقرير المشترك بين اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالتحاد األفريقي ومجموعة البنك  حين إنفي 
تقويم تقدم أفريقيا نحو أهداف التنمية لأللفية "األفريقي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة للتنمية المعنون بـ

2010 "Assessing Progress in Africa Toward the Mellenium Development Goals: 

MDG Report 2010 يعتبر ثمرة جهود مشتركة لتعزيز المساعي الوطنية 2010، الصادر سنة ،
ي واإلقليمية والدولية الحتواء األبعاد الخطيرة لظاهرة الفقر في أفريقيا، وتحقيق أهداف التنمية لأللفية، الت

ويتناول هذا التقرير مدى نجاعة السياسات . تشهد مؤشراتها تأخرا كبيرا مقارنة بأقطار وقارات أخرى
كما يدرس  - 2010و 1990أي بين سنتي  - واآلليات المتبعة لمكافحة الفقر في القارة لمدة عشرين عاما

  .2015التقرير فرص وٕامكانيات القارة لبلوغ األهداف المسطرة بحلول سنة 
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  راسة ظاهرة الفقراإلطار النظري لد - 3

 :أهم النظريات المفسرة لظاهرة الفقر  - أ

درج المفكرون السياسيون واالقتصاديون واالجتماعيون على ذكر العديد من النظريات واألسباب 
فهناك بعض  .التي يعزون إليها أسباب الفقر، التي ما زالت تعاني منها الغالبية الكبرى من دول العالم

فسرت الفقر  ،ت النظرية التي ربطت بين نسب النمو االقتصادي والفقر، وهناك اتجاهات أخرىاالتجاها
وهناك من أرجعها إلى  ،على أساس توزيع الدخل، وهناك من جمع بين المتغيرين لتفسير ظاهرة الفقر

 :ظريات، وبهذا الخصوص سنتحدث بإيجاز عن أهم الن)الخ...اجتماعية، ثقافية سياسية،( متغيرات أخرى
 :متغير النمو االقتصادي - 1

احتلت العالقة بين النمو االقتصادي والفقر مكانة مهمة في الفكر االقتصادي، فطبقا لصاحب 
أن هناك  ،Thomas Robert Malthus" توماس روبرت مالتوس"نظرية الندرة، االقتصادي االنجليزي 

يزيد بمعدل  -الراجع إلى النمو االقتصادي- عالقة طردية بين النمو االقتصادي والفقر، فمعدل نمو الغذاء 
عدد سكان العالم يتزايد بمتتالية  إذ إنأقل من معدل السكان، مما يؤدي إلى زيادة معدالت الفقر، 

سوف تلتهم زيادة عدد السكان أي زيادة في هندسية، بينما تتزايد موارد الطعام بمتتالية حسابية، وبالتالي 
   )1(.موارد الطعام
فقد ربط النمو االقتصادي بالفقر في نظريته الشهيرة فائض ، Karl Marx" كارل ماركس"أما  

وأوضح بأن النمو االقتصادي في ظل النظام الرأسمالي يقوم على أساس تعظيم األرباح، ويتم ذلك  ،القيمة
ة العاملة بتخفيض أجورها، وتطوير التكنولوجيا الحديثة الموفرة للعمالة، مما من خالل استغالل الطبق
نخفاض إلى حد الكفاف، لالبجيش العاطلين، وهذا بدوره يدفع باألجور  "ماركس"يؤدي إلى وجود ما أسماه 

ل وزيادة معدالت و وعلى ذلك ينتج من النظام الرأسمالي نمو اقتصادي وعدم عدالة في توزيع الدخ
  )2(.فقرال

 في نموذج الدفعة القوية ،Rodan Rosenstein" رودان روزنشتاين"في حين أشار االقتصادي 
ن مصيدة أ، أن العالقة بين النمو االقتصادي والفقر هي عالقة عكسية، و في إطار نظريات النمو المتوازن

نظرا النخفاض رأس المال،  ،تعانيها الدول النامية ترجع إلى استقرار الدخل عند حد الكفاف تيالفقر ال
ن حدوث دفعة قوية من خالل حد أدنى من االستثمارات تؤدي إلى نمو الناتج، وبالتالي تمكن المجتمع أو 

  )3(.من الخروج من مصيدة الفقر

                                                           

صبري عبد  إسماعيل: أحمد فؤاد بلبع، مراجعة: ترجمة الماضي صورة الحاضر،: قادة الفكر االقتصاديجون كينيث جالبريت، ): 1(
 . 92. ، ص)2000، واآلدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت(اهللا 

 .100، 99. ، ص ص)1969دار النهضة العربية، : ن.م.د(راشد البراوي : ترجمة نقد االقتصاد السياسي،كارل ماركس، ): 2(
، ص )2008أكتوبر ( 76. ، ع7. س جسر التنمية،" التطورات الحديثة في الفكر االقتصادي التنموي،"علي عبد القادر علي، ): 3(

 . 19-2. ص
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  :متغير توزيع الدخل - 2

ن أالفقر بمتغير توزيع الدخل، فحسبه  ،David Ricardo "دافيد ريكاردو"فسر االقتصادي   
الدخل على فئات المجتمع يختلف وفقا لمراحل النمو، ففي المرحلة األولى للنمو تحصل فئة توزيع 

ومع  -أصحاب األراضي والعمال- مقارنة بدخول بقية فئات المجتمع ،الرأسماليين على أرباح مرتفعة
وبالتالي استمرار النمو يزيد الريع الذي يحصل عليه أصحاب األراضي نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء، 

األرباح،  مما يؤدي إلى تناقص وينخفض النصيب النسبي للرأسماليين والعمال ،يزيد نصيبهم من اإلنتاج
  )1(.ض األجور إلى حد الكفافانخفالتي تنعكس على او 

منطق إلى ، Ragnar Nurkse "نيركسةراغنار "لـ الحلقة المفرغة للفقر ةفي حين تشير نظري
يؤدي إلى انخفاض  بين أسباب التخلف، والتي تقول بأن انخفاض دخل الفردالسببية الدائري في الربط 

وبالتالي إلى  ،وهذا يؤدي إلى انخفاض الكفاءة اإلنتاجية وانخفاض المستوى الصحي، ،مستوى التغذية
ومن ثم العودة إلى حيث بدأنا، وبهذا ال تستطيع الدول الخالص من تلك  ،انخفاض مستوى الدخل

 )2(.الحلقة

 :وثقافية واجتماعيةيرات سياسية متغ - 3

في إطار النظريات البنائية الوظيفية يستخدم مفهوم عدم المساواة في سياق تحليل التدرج 
حيث ينظر للتفاوت في الثروة والقوة والمكانة بصفته إحدى الحقائق األساسية في تاريخ  ،االجتماعي

المجتمع البشري حتى المراحل البدائية منه، فعدم المساواة جزء من النظام الطبيعي، ويتمثل التحليل 
  :الوظيفي لعدم المساواة في عدد عن القضايا في مقدمتها ثالث هي

الذكاء، الدافعية، ( مختلفين من االستعدادات الفطرية والمهارات المكتسبةتباين أنصبة األشخاص ال •
 ).الطموح، اإلبداع، المثابرة، الخبرة، وغيرها

تفاوت أهمية األدوار والمهام االجتماعية التي يقتضيها تسيير النسق االجتماعي وتحقيق استقراره،  •
 .ه من غيرها من الوظائففهناك وظائف أكبر أهمية وحيوية لوجود المجتمع واستمرار 

حق األشخاص الموهوبين من حيث االستعدادات الفطرية والمهارات المكتسبة أن يشغلوا الوظائف  •
والدخول األقل  ،في حين تبقى الوظائف األدنى .على دخول مادية وغير مادية أكبر نويحصلو  ،األرقى

نصيب العادل للفقراء، وأن محاولة التمرد وتأسيسًا على ذلك يقال أن الفقر هو ال. لذوي العطاء المتواضع
 )3(.عليه من أهم مصادر التوتر في النسق االجتماعي

                                                           

 .  159. ، ص)1993، 1. مطبعة التوني، ج: اإلسكندرية( مبادئ االقتصاد السياسيمحمد دويدار، ): 1(
(2): Takis Fotopoulos, Towards an Inclusive Democracy: the Crisis of the Growth Economy and the 
Need for a New Liberatory Project (London: Cassell Wellington House, 1997), p. 124. 

، ص )1981المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، : الكويت( اتجاهات نظرية في علم االجتماععبد الباسط عبد المعطي، ): 3(
 .5-113. ص
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أما منظور ثقافة الفقر الذي حاول فيه بعض العلماء اإلجابة على بعض التساؤالت حول عالقة 
فقد توصلوا إلى أن الفقراء يصيرون فقراء ألن  ،واستمرارية الفقر من جيل إلى جيل ،الفقر بثقافة المجتمع

ولهم قيم واتجاهات تكرس من  ،وطريقة حياة تختلف عن سواهم من الفئات األخرى ،لهم ثقافة خاصة
ونقص التكامل مع القيم  ،وهم وفق هذا المفهوم يتسمون بالالمعيارية .اإلحساس باليأس وفقدان األمل

ويتشككون في أن تدخلهم  ،ويتسمون بالقدرية ،وال يؤيدون أخالق العملواألعراف وتوجهات الثقافة األكبر، 
  )1(.وال يعتبرون أنفسهم أشخاصًا ذوي قيمة ،في األحداث يمكن أن يؤثر فيها، ومن ثم ال يتسمون بالفعالية

إذ يدعو كما أن هناك توجهات جديدة لدراسة ظاهرة الفقر في أفريقيا في حقل العالقات الدولية 
 Africa and the "أفريقيا وفقر العالقات الدولية: "، في مقالتهBranwen Jones" برانون جونز"

Poverty of International Relations،  إلى دراسة االقتصاد السياسي العالمي للفقر في أفريقيا
اع صوت الفقراء كشكل من أشكال البحث االجتماعي العلمي ذو األهداف التحررية، ويؤكد على أن سم

والمقهورين الذي تركز عليه المدرسة النقدية أمر أساسي، إال أنه ليس كافيا لتفسير ظاهرة الفقر، خاصة 
يعين موقع الظروف  في عصر الرأسمالية الكونية الحالية، ومنه فإن تفسير الفقر في أفريقيا يتطلب مدخال

وينظر لتاريخ وتطور الرأسمالية في مراحلها  ،المياالجتماعية المحلية في عالقات االقتصاد السياسي الع
  )2(.االستعمارية واالستعمارية الجديدة

 ):خط التفكير(اإلطار النظري للدراسة   -  ب

لقد نتج عن إعادة النظر في النظريات النيوكالسيكية للتنمية إلى ميالد رؤية جديدة تعطي 
ا اإلطار من أهم المنتقدين لنظرية الرفاه في هذ" أمارتيا سن"مفهوما أوسع للعملية التنموية، ويعد 

االجتماعي النيوكالسيكية، التي ترى بأن الرفاه يعتمد على المنفعة التي تترتب عن استهالك السلع 
بديال لتلك القناعات النيوكالسيكية، عندما أكد أنه يمكن النظر لعملية التنمية " سن"وقد أعطى . والخدمات

ن زيادة متوسط دخل أب" سن"إقرار  بالرغم منو  .قيقية التي يتمتع بها البشرعلى أنها توسيع للحريات الح
الفرد، والتصنيع، والتقدم التقني، والتحديث االجتماعي هي عناصر مهمة لتوسيع حريات البشر، إال أن 
الحريات تعتمد أيضا على عناصر أخرى، كالترتيبات االجتماعية لتوفير خدمات الصحة والتعليم، 

السياسية والمدنية، التي تهيئ الفرص وتوسع الخيارات الفردية للمشاركة في القضايا العامة،  والحقوق
ووفقا لهذا المنظور فإن تحقيق التنمية يتطلب القضاء على كافة مصادر عدم الحرية، . ومساءلة الحكام

ء االجتماعي، وكافة كالفقر والجوع، وانعدام الفرص االقتصادية، والبطالة، والفساد، والحرمان واإلقصا
 )3(.مظاهر القمع الذي تطبقه الدول

                                                           

(1): Michéle Lamont and Mario Luis Small, "How Culture Matters: Enriching our Understanding of 
Poverty," in Ann Lin and David Harris (eds.), the Colors of Poverty: Why Racial and Ethnic 
Disparities Persist (New York: Russell Sage Foundation, 2008), p. 78.  
(2): Branwen Gruffydd Jones, "Africa and the Poverty of International Relations," Third World 
Quarterly, v. 26, n .6 (2005), pp. 987-1003. 
(3): Sen, op.cit., p. 3, 4.  
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أيضا أن مفهوم الحرية ينطوي على العمليات التي تسمح باتخاذ القرار، والتي " سن"يرى  
وبالتالي فإن األهمية المحورية للحرية تتأتى من . تنعكس على الفرص الواقعية المتاحة فعال للناس

السجل التنموي، بحيث يتم قياس التقدم في عملية التنمية بالنظر إلى مصدرين، ويعنى األول بتقويم أداء 
أما المصدر الثاني فيعنى بكفاءة األداء . مدى توسع الحريات وتوفر الخيارات التي يتمتع بها الناس

التنموي، الذي يتيح لنا قياس مدى مشاركة األفراد في العملية التنموية كشركاء، وليس كأطراف مستقبلة 
 (1) .ج البرامج التنموية التي تطبق عليهم بواسطة طرف آخرلنتائ

وعليه . الغاية األساسية والوسيلة الرئيسية للتنمية" سن"تعتبر عمليات توسيع حريات البشر عند 
فقد ُحددت الحرية على أنها غاية أساسية للتنمية عبر تفادي مختلف أنواع الحرمان، مثل الجوع وسوء 

واالستمتاع بكافة أنواع الحريات المرتبطة بالمعرفة . الصحة والوفاة المبكرة من جهةالتغذية، واعتالل 
في حين تكمن فعالية الحرية كوسيلة رئيسية للتنمية في . والتعليم، والمشاركة السياسية من جهة أخرى

حقيقة أن مختلف الحريات يرتبط بعضها ببعض، وأن الحرية في جانب معين، تساعد على تعضيد 
 (2).نواع األخرى من الحريةاأل

ركز على خمسة جوانب " سن"صعوبة تحديد المكونات اإلنشائية للحرية إال أن  بالرغم من
  :للحرية اعتبرها ذات عالقة تكاملية فيما بينها هي

التي تشمل الحريات المدنية، والتي تتعلق بالخيارات المتوفرة لدى : الحريات السياسية •
المبادئ واألشخاص والمؤسسات الحاكمة، بما يكفل مساءلة ورقابة ومحاسبة المواطنين في تحديد 

السلطات، كما تشمل حريات االنضمام لمختلف األحزاب السياسية، والمعارضة والنقد وحرية الصحافة 
 .وحرية المشاركة السياسية

غالل الموارد تشمل التسهيالت التي تتعلق بالفرص المتاحة لألفراد الست: التسهيالت االقتصادية •
االقتصادية ألغراض االستهالك والتبادل واإلنتاج، كما يجب أن تنعكس الزيادة في تحقيق المكاسب 

 .االقتصادية على كيفية توزيع الزيادات بين األفراد واألسر
تشمل الترتيبات االجتماعية التي تؤثر في الحريات الحقيقية لألفراد مثل : الفرص االجتماعية •

حة، والتي لها تأثير ايجابي على الحياة الخاصة لألفراد من جهة، وتفعل مشاركتهم في التعليم والص
 .النشاطات االقتصادية والسياسية من جهة أخرى

ها إذ إنتتعلق هذه الضمانات بتعزيز الثقة بين الناس في إطار المجتمع، : ضمانات الشفافية •
 .المسؤولية، والخروج عن إطار الشرعية القانونيةتلعب دورا هاما في الحد من الممارسات الفاسدة، وعدم 

يعني ذلك توفير شبكات حماية وأمان اجتماعية للجماعات الهشة والفقيرة، : األمان الوقائي •
كما تشتمل آليات الحماية على البرامج في . كبرامج الضمان االجتماعي، واإلعانات، والمنح الداخلية

                                                           

(1): Ibid, p. 4.  
(2): Ibid, pp. 4, 5.  
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فمهما بلغت كفاءة النظام االقتصادي فإنه . و برامج التشغيلحاالت الطوارئ، كالمجاعة أو التصحر أ
معرض ألزمات وصدمات مفاجئة، ستؤثر حتما على بعض الفئات االجتماعية الفقيرة التي ستعاني مزيدا 

  (1).من الحرمان والتهميش
مقاربته في مفهوم التنمية كعملية لتوسيع خيارات البشر، أو ما يعرف بمقاربة " سن"يبني 

تطاعة، على الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس، بهدف الوصول إلى الرفاه االجتماعي، أي أن االس
توسيع الحريات الحقيقية المتاحة للناس تتحدد بمدى استطاعتهم القيام بأعمال مختلفة، والتي من شأنها أن 

هوم االستطاعة بدال من يستخدم مف" سن"بمعنى أن . تمكنهم من تحقيق نوع الحياة التي يرغبون فيها
استطاعة : ثالث مؤشرات لالستطاعة هي" سن"مفهوم الدخل لتحديد الرفاه االجتماعي، ومن هنا فقد حدد 

  (2).تحقيق مستوى المعيشة، واستطاعة الحياة الصحية، واستطاعة المعرفة
أبعاده والتي تقضي بأن الفقر ب" سن"إن تبني هذه الدراسة لمقاربة االستطاعة التي قدمها 

المختلفة من أهم المصادر التي تقوض الحريات الحقيقية للبشر، سيوفي إلى فهم عميق لمضامين 
السياسات والبرامج الوطنية واإلقليمية والدولية لمكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا، كما أنه سيمثل خطا 

 .واضحا لقياس مدى فعالية هذه السياسات والبرامج

  االستنتاجات
هذه الدراسة فيما يتعلق باإلجابة عن المشكلة البحثية المطروحة، إلى أن آليات مكافحة خُلصت 

ويعود ذلك االختالف إلى . الفقر في دول غرب أفريقيا، عرفت سياسات وبرامج مختلفة ومتغيرة باستمرار
لية لمكافحة تلك تعدد مظاهر الفقر في تلك الدول، كما يرجع إلى تغير القناعات الوطنية واإلقليمية والدو 

ويمكن القول أن آليات مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا مرت بثالث مراحل كبرى بعد . الظاهرة الخطيرة
 .نهاية الحرب الباردة

لقد ركزت األطراف الوطنية واإلقليمية والدولية جهودها خالل المرحلة األولى على تحقيق نمو 
آلثار الخطيرة لظاهرة الفقر، ومنه فقد صممت مضامين سياسات اقتصادي مرتفع كآلية فعالة للتقليل من ا

مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا على أساس تعظيم الناتج القومي اإلجمالي، ورفع متوسط دخل الفرد، 
لتحقيق نمو اقتصادي يعتد به، ومنه فإن سياسات مكافحة الفقر في هذه المرحلة كانت مبنية على مفهوم 

 .التنمية بالبشر
وقد انتقل تركيز الجهود  الرسمية وغير الرسمية في المرحلة الثانية إلى تحسين عوامل اإلنتاج، 
ومنها العنصر البشري، عبر توفير مجموعة من الترتيبات االجتماعية المتعلقة بمستوى المعيشة، 

                                                           

(1): Ibid, p. 10  
(2): Ibid, pp. 19-25.  
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في تعضيد النمو  وقد بقي هذا التوجه في إطار الرغبة. والصحة، والتعليم، بهدف رفع رأس المال البشري
 .االقتصادي دون االهتمام بتوزيع عوائده، وفق مفاهيم تنمية البشر

في حين إن المرحلة الثالثة عرفت توجها مختلفا في التفكير، حيث انتقلت سياسات وبرامج 
مكافحة الفقر من النظر إلى البشر كوسيلة وأداة لتحقيق التنمية، كما كان الحال عليه في المرحلتين 

ومنه فقد تحولت تلك السياسات . بقتين، إلى أن اإلنسان في حد ذاته هو الغاية األساسية للتنميةالسا
والبرامج من االهتمام بتحقيق النمو االقتصادي إلى آليات أخرى، تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر، 

ية، والفساد، بتوسيع خيارات البشر في تجنب مصادر الفقر من جهة، كالحرمان االجتماعي، وسوء التغذ
وتعضيد مصادر الحرية من جهة ثانية، كالترتيبات االجتماعية، والتسهيالت االقتصادية، . والقمع

والحريات السياسية، وتعزيز ضمانات المساءلة والشفافية، وٕاجراءات الحماية االجتماعية، وفقا لمفهوم 
 .التنمية من أجل البشر

كافحة الفقر في دول غرب أفريقيا تعبر عن تطور إن التغيرات التي شهدتها سياسات وبرامج م
متطلبات واحتياجات شعوب المنطقة، وقناعات الدول والتجمعات اإلقليمية لتحقيق التنمية، إال أنها تعبر 

وبالرغم من . أكثر عن محصلة التغيرات التي شهدتها سياسات التنمية الدولية بعد نهاية الحرب الباردة
الدولية المبذولة في استئصال هذه الظاهرة في دول القارة األفريقية ككل، ودول عدم التشكيك في الجهود 

غرب أفريقيا خصوصا، إال أن نجاح سياسات وبرامج مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا تحديدا، مرتبط 
 . بالواقع الداخلي لتلك الدول

رغبة حقيقية، تجسدها  كما يجب أن يكون القضاء على الفقر في دول غرب أفريقيا، منطلقا من
اإلرادة السياسية عبر إستراتيجية واضحة المعالم، ووفقا لرؤية مجتمعية تصاعدية، بدءا بالفرد، ومرورا 

كما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار طبيعة األبنية السياسية واالقتصادية . باألسرة، ووصوال إلى المجتمع
وتراعى فيها أيضا اإلمكانات المادية . ل غرب أفريقياواالجتماعية والثقافية المعقدة والمتعددة في دو 

والبشرية التي تزخر بها المنطقة، وهذا ال يمنع من اتخاذ إجراءات موازية لتطوير القدرات الهيكلية 
والوظيفية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في دول غرب أفريقيا، وذلك ما سينعكس إيجابا على أداء 

 .ة، وفعالية السياسات والبرامج الحكومية وغير الحكوميةالمؤسسات العامة والخاص
وعلى المستوى المنهجي والنظري، فإن الشواهد جاءت لتؤكد صحة الفروض العلمية الموضوعة 
للدراسة، حيث إن الفرضية المتعلقة بتأثير الفساد على مستويات الفقر أثبت صحتها، إذ تأكد أن الفساد 

ألداء االقتصادي والحكومي لدول غرب أفريقيا، وعلى الخيارات السياسية بكافة أشكاله أثر سلبا على ا
واالقتصادية واالجتماعية المتاحة لتحسين األوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، وهذا ما أدى بدوره إلى 

 .عدم فعالية السياسات والبرامج الحكومية وغير الحكومية لمكافحة الفقر في المنطقة
إذ . التي تربط بين غياب الديمقراطية وزيادة مستويات الفقر، فتعتبر صحيحة أما الفرضية الثانية

إن الدول التي تعثرت فيها عمليات التحول الديمقراطي في دول غرب أفريقيا، على غرار مالي، وساحل 
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اح أما الدول التي عرفت نوعا من النج. العاج، والنيجر شهدت زيادة في أعداد الفقراء وشدة في نوع الفقر
في تحوالتها السياسية كغانا مثال، فقد تمكنت من وضع حد لتزايد انتشار هذه الظاهرة، ويرجع ذلك إلى 
إشراك األفراد ومنظمات المجتمع المدني المختلفة في وضع وتنفيذ سياسات مكافحة الفقر، وذلك ما 

 .وب المنطقةأعطى دفعا كبيرا لفعالية تلك السياسات في التأثير على الحياة اليومية لشع
في حين إن الفرضية الثالثة التي ترى بأن نمو الطبقة المتوسطة يساهم في تخفيض فجوة الفقر، 

إذ إن السياسات المنطلقة من القناعات التشاركية العادلة للطبقة المتوسطة ذات . قد تأكد صحتها
والتحويالت لألسر الخصائص االيثارية في مجتمعات غرب أفريقيا ساهمت في ازدياد حجم الموارد 

الفقيرة، ومكنت من اتخاذ إجراءات لصالح األسر األكثر فقرا، مما ساهم في انحسار فجوة الفقر وتقليل 
 .الفوارق المعيشية والصحية والتعليمية بين الطبقات االجتماعية

كما تأكد في الفرضية الرابعة أن النمو االقتصادي شرط أساسي وضروري للتقليل من الفقر، 
نظرا لنتائجه الموثقة على تحقيق المنافع المترتبة عن استهالك السلع والخدمات، إال أن توزيع تلك المنافع 
يجب أن يتم وفق سياسات كفؤة وعادلة، تضمن لذوي الدخل المحدود والفقراء تحقيق مستوى معيشي 

لتوزيعية في غانا فعاليتها وقد أثبت ارتفاع نسب النمو االقتصادي وعدالة السياسات ا. مقبول على األقل
في تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها وكسر حلقة الفقر هناك، وبدرجة أقل نيجيريا التي تمكنت من 
تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وتخفيض معدالت التضخم، مما رفع دخل الفرد، وعمل على ارتفاع القدرة 

منتهجة، وتكريس مظاهر الالمساواة قوض تحقيق الشرائية للمواطنين، إال أن سوء السياسات التوزيعية ال
 .األهداف المسطرة من أجل الحد من الفقر

وتتعلق الفرضية األخيرة بأنماط السياسات وفاعليتها وتأثيرها على مستويات الفقر، فقد تأكد أن 
فراد، فدولة توفير الترتيبات االجتماعية المختلفة تؤثر إيجابا على المستوى المعيشي والصحي والتعليمي لأل

، ويعود 2015الرأس األخضر تعتبر من أقرب الدول في المنطقة لتحقيق أهداف التنمية لأللفية بحلول 
ذلك أساسا الهتمامها المتزايد بتنمية رأس المال البشري، وترقية اإلنفاق الحكومي في ميادين الصحة 

 .والتعليم
على استيعاب كافة أبعاد ظاهرة الفقر، إذ  لقد تميزت المنهجية المتبعة في هذه الدراسة بقدرتها

إن اقتراب متعدد المتغيرات والمستويات ومنظار التفاعل السياسي واالقتراب النسقي وفروا فهما عميقا 
لجميع الظروف التي أحاطت بصياغة وتنفيذ سياسات وبرامج مكافحة الفقر في دول غرب أفريقيا لمدة 

ألدوات المنهجية على إستكشاف المتغيرات التفسيرية التي جعلت كما ساعدت تلك ا. عشريتين من الزمن
الفقر السمة السائدة في دول غرب أفريقيا، باإلضافة إلى قدرتها التفسيرية لالختالفات في فعالية تلك 

أما نظرية االستطاعة فقد مثلت النواة الصلبة لهذه الدراسة، إذ مكنتها . السياسات والبرامج من دولة ألخرى
رسم خط واضح لتحليل أسباب ومظاهر وآثار الفقر في دول غرب أفريقيا من جهة، كما أنها مثلت من 

 .حجر األساس الذي تم من خالله تقويم آليات مكافحة الفقر في المنطقة من جهة أخرى
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وستبقى قضايا مكافحة الفقر تشكل تحديا كبيرا لصناع القرار في دول غرب أفريقيا، ألن ظاهرة 
الظواهر المتجذرة في دول ومجتمعات المنطقة، ودون تحميل أي طرف لمسؤولية فشل  الفقر من

السياسات المنتهجة في القضاء على الفقر في المنطقة، فان الواجب على جميع االطراف وضع حد 
خصوصا أن الحقائق والتجارب التاريخية تفيد بأن ذلك ال يعد أمرا مستحيال، . الستفحال هذه الظاهرة

تحقيقه، إذا توفرت اإلرادة الوطنية واإلقليمية والدولية الصادقة، والجهد المجتمعي المستمر، وفقا  ويمكن
وتعبر أهداف التنمية لأللفية عن فرصة تاريخية لكل دول القارة الستئصال . لمفاهيم الشراكة والمشاركة

 .شأفة الفقر، في ظل الفرص الكبيرة التي توفرها العولمة للنهوض بالقارة
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