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تُ ـ ـعـ ــد الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أك ـ ـبـ ــر م ــان ــح
للمساعدات الخارجية في العالم .مع ذلك ،كان
هناك القليل من التحقيق في كيفية تأثير هذه
الـمـســاعــدة على سـيــاســات ومجتمعات الــدول
المتلقية للمساعدات .من هنا ترصد االستاذة
الجامعية والـخـبـيــرة فــي ش ــؤون الـمـســاعــدات
الخارجية األمريكية جيسيكا تريسكو داردن
في كتابها هذا مساهمة المساعدات الخارجية
األمريكية في العنف والقمع الحكومي الذي
ي ـم ــارس ف ــي ال ـ ــدول الـمـتـلـقـيــة ،ع ـل ـم ـاً أن هــذه
ال ـم ـس ــاع ــدات كـ ــان ق ــد أع ـل ــن ع ــن تخصيصها
لتحسين الـظــروف السياسية واإلنـســانـيــة في
هذه الدول.
وق ـ ـ ــد اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت مـ ــؤل ـ ـفـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ع ـلــى
أرب ـعــة عـقــود مــن الـبـيــانــات ح ــول الـمـســاعــدات

االقتصادية والعسكرية األمريكية ،لتؤكد أن
ه ــذه ال ـم ـســاعــدات ال ـخــارج ـيــة أضـ ــرت بــالــدول
المتلقية أكثر مما نفعت .وتوضح أن العديد
من سياسات المساعدات الخارجية ،وال سيما
فــي ف ـتــرة ال ـحــرب الـ ـب ــاردة ،تـحــولــت إل ــى دعــم
للدكتاتوريين أصدقاء الواليات المتحدة الذين
تــداف ـعــوا لـلـحـفــاظ عـلــى الـمـصــالــح األمــريـكـيــة،
مقابل إطالق أياديهم لقمع الحريات وممارسة
شـتــى أن ـ ــواع الـتـنـكـيــل بـشـعــوبـهــم وانـتـهــاكــات
ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،وذلـ ــك بـعــد أن ح ــول ــوا هــذه
الـمـســاعــدات التنموية لتعزيز تــرســانــة القمع
العسكرية.

وعليه ،تدعو المؤلفة صانعي السياسة في
الواليات المتحدة إلى إعــادة النظر في برامج
ال ـمـســاعــدات الـخــارجـيــة األمــريـكـيــة مـنــذ إدارة
ت ــروم ــان حـتــى اآلن لـمــا لـهــا مــن تــأثـيــر سلبي
فــي سـيــاســات واق ـت ـصــادات الـبـلــدان المتلقية،
إضافة إلى اآلثار السلبية على مكانة الواليات
المتحدة ،إذ غالباً ما يــر َّوج لهذه المساعدات
بــوص ـف ـهــا رس ــال ــة ل ـت ـعــزيــز ال ـق ـيــم األمــري ـك ـيــة
ف ــي الـ ـخ ــارج ،لـكـنـهــا ال تـلـبــث أن تـتـحــول إلــى
دك ـت ــات ــوري ـي ــن اعـ ـتُـ ـب ــروا ف ــي خ ــان ــة األص ــدق ــاء
للواليات المتحدة وأمعنوا في قمع شعوبهم.
وتـعـتـبــر الـمــؤلـفــة  -وه ــذا رأي ُمـخـتـلــف عليه
وغير مسلَّم به  -أن آثار المساعدات الخارجية
األمــريـكـيــة فــي ال ــدول المتلقية كــانــت لها في
الغالب عواقب «غير مقصودة».

