شخصيات اقتصادية

شخصية
رائدة

إسماعيال دينغ يقدم حملة عن شخصية
ليونارد وانتشيكون ،الناشط السابق
الذي يعتزم تدريب اجليل القادم من
االقتصاديين األفارقة

نادرا

ما يكون الهروب من السجن جديرا بعناء احملاولة.
فمعظم الهاربين من السجون يعودون مرة أخرى وراء
القضبان خالل ساعات من هروبهم .ولكن يف عام
 1986أثبتت حماولة للهروب من السجن جدواها عندما استطاع «ليونارد
وانتشيكون» الهرب من سجنه حيث كان «ماثيو كريكو» ،رئيس بنن – ذلك البلد
الصغير يف غرب إفريقيا -يحتجز جميع معارضية السياسيين .فقد استطاع
ذلك الناشط الشاب الهروب من السجن منذ ثالثين عاما والتوجه إىل نيجيريا
اجملاورة .ولدى عودة وانتشيكون إىل وطنه بعد عقد من الزمان كان قد نال
درجة الدكتوراه .ويف وقت الحق قام بالتدريس يف رابطة اجلامعات األمريكية
املعروفة باسم «رابطة اللبالب» ) ،(Ivy Leagueونُشرت له مقاالت يف بعض
الدوريات األكاديمية الرائدة ،كما تم اختياره لعضوية «األكاديمية األمريكية
لآلداب والعلوم» ،وهي واحدة من أقدم جمعيات العلماء األكاديميين وأعالها
مكانة يف الواليات املتحدة.
وقد اتسمت عملية هروب وانتشيكون باجلرأة لكنها مل تكن مثيرة يف
أحداثها .ففي أحد األيام من شهر ديسمبر  1986طلب مراجعة عيادة الطبيب
خارج السجن للعالج من مرض روماتيزم املفاصل الذي اصابه بعد  18شهرا
من التعذيب ألنه جرؤ على املطالبة بإنهاء النظام الديكتاتوري للرئيس كيريكو.
وكان مدير السجن يثق يف هذا الطالب اليساري الذي يبلغ من العمر  30عاما،
وكان قد سبق له زيارة نفس الطبيب مرتين .ولكن هذه املرة ،مل يكن وانتشيكون،
الذي كان يتوقع بقاءه حبيسا لسنوات عديدة أخرى ،يعتزم العودة .فأعد
الترتيبات لكي تنتظره سيارة ودراجة نارية ليستقلهما يف رحلته إىل نيجيريا.
ويعد وانتشيكون ،الذي يعمل حاليا أستاذا يف جامعة برينستون األمريكية،
واحدا من قلة من االقتصاديين األفارقة الذين يمارسون مهنة التدريس يف
إحدى جامعات القمة يف الواليات املتحدة .وتركز أعماله البحثية ،التي حظيت
باهتمام كبير من خبراء اقتصاديات التنمية ،على اجلذور السياسية والتاريخية
للتنمية االقتصادية يف إفريقيا .ويتناول وانتشيكون دراسة أثر جتارة الرقيق
عبر احمليط األطلنطي على التنمية االقتصادية املعاصرة يف إفريقيا ،كما يبحث
يف كيفية تأثير مشاركة املواطنين يف احلد من احملاباة ،وحتسين احلوكمة
الديمقراطية ،وإرساء األساس للسياسات الداعمة للنمو االقتصادي.
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ويقول ناثان نان ،البروفيسور يف جامعة هارفارد وأحد املؤلفين
املشاركين مع وانتشيكون وحمرر «دورية اقتصاديات التنمية»
)« (Journal of Development Economicsإن دراسات وانتشيكون
البحثية تعرض منظورا فريدا للتنمية االقتصادية .فهي تشمل
موضوعات كبيرة ومهمة ،وتستخدم يف نفس الوقت طرائق إحصائية
وأساليب جتريبية دقيقة .ويساعد تركيزه على السياسة ودورها يف
عملية التنمية على سد الفجوة الهائلة القائمة يف الوقت احلايل يف
اقتصاديات التنمية».

رد الفضل للقارة

البروفيسور وانتشيكون ،الذي يعيش يف الواليات املتحدة منذ  24عاما ،هو
من مشجعي فريق «كليفالند كافالييرز» لكرة السلة ،وهو من أشد املعجبين
بنجم الفريق «ليبرون جيمس» الذي تشغله ،مثل وانتشيكون ،رغبة رد الفضل
جملتمعه .فقد كان ليبرون حريصا على الفوز ببطولة «الرابطة الوطنية لكرة
السلة» األمريكية ( )NBAمن أجل مدينته «أكرون» وواليته «أوهايو»؛ أما
وانتشيكون ،فهو يتطلع إىل تدريب اجليل القادم من االقتصاديين األفارقة .فقد
استطاع منذ عامين بعد أن أمضى أربع سنوات يف التخطيط ،أن يفتتح «كلية
إفريقيا لالقتصاد» لتقديم التدريب األكاديمي من الطراز األول لالقتصاديين
الشبان من القارة اإلفريقية .ويعتزم يف املرحلة القادمة افتتاح برامج
للدراسة اجلامعية يف جماالت االقتصاد واملالية واإلدارة واإلحصاء وعلوم
الكومبيوتر .ويتمثل هدفه يف تزويد أعداد كبيرة من األفارقة بالتدريب الالزم
للتصدي ألكثر قضايا التنمية إحلاحا التي تواجه القارة اإلفريقية.
ويف مقابلة مع جملة التمويل والتنمية قال وانتشيكون «إنه من املدهش
ملن يعيش يف إفريقيا أنه يجد بعض أهم التحديات واملعضالت املتعلقة
بالتنمية االقتصادية متجسدة بوضوح أمام عينيه .فاملعضالت كثيرة ،ولكنها
أساسا .فالتاريخ
حتى وقتنا هذا ال تخضع للدراسة التفصيلية إال خارج القارة
ً
االقتصادي يف إفريقيا موضع دراسات بحثية مكثفة يف شتى أنحاء العامل،
ولكن قليال فقط من الباحثين أفارقة املولد يشاركون يف هذه اجلهود البحثية».
ويف العام املاضي ،كتبت غرييف شيلوا ،الزامبية اجلنسية والزميلة الباحثة
لدراسات ما بعد الدكتوراه يف جامعة هارفارد ،بإحدى تدويناتها يف واحدة
من أوسع املدونات انتشارا أن «علم االقتصاد ربما يعاين من مشكلة تتعلق
بإفريقيا» .وذكرت أن الدورية األكاديمية الصادرة عن جامعة أوكسفورد
«دورية االقتصادات اإلفريقية» ) ،(Journal of African Economiesوهي
من املطبوعات املهمة واملؤثرة التي تُعنى بقضايا التنمية االقتصادية يف
إفريقيا ،ال تضم سوى باحث أكاديمي واحد مقره يف إفريقيا من بين أعضاء
هيئة التحرير البالغ عددهم  27عضوا( .ومنذ كتابة هذه التدوينة زاد العدد إىل
اثنين) .وال يوجد باحث أكاديمي واحد مقره يف إفريقيا من بين أعضاء هيئة
حترير «دورية اقتصاديات التنمية» البالغ عددهم  64عضوا.
ووفقا ملا ذكره وانتشيكون ،هناك عامالن يسهمان يف ضآلة مستوى
التمثيل اإلفريقي .أوال ،عدم وجود تدريب يف العلوم اإلنسانية بالتعليم
اجلامعي يف معظم البلدان اإلفريقية .ويقول «إن التعليم اجلامعي أو التعليم
يف مستوى الثانوي غالبا ما يكون تخصصيا بدرجة مفرطة ،بينما يتعين يف
دراسة علم االقتصاد أن يكون الطلبة متعددي االهتمامات» .وثانيا «ضعف
مستوى التدريب يف الرياضيات واإلحصاء ضمن مناهج العلوم االجتماعية».
ويقول وانتشيكون إن ضآلة عدد االقتصاديين األفارقة هي
«خسارة» للمهنة« .ونحن ال ندرك فداحة الضرر» الذي يلحق بدراسة
اقتصاديات التنمية يف إفريقيا من قلة عدد «األفارقة املشاركين يف
البحوث االقتصادية على أعلى مستوى» .فهم يجلبون معهم تفهما
لألوضاع الداخلية «واهتماما متأصال» مما يمكن أن يعزز النتائج
البحثية.

ولتوضيح هذه النقطة ،أوضح وانتشيكون دهشته الزدياد مستوى الفقر
يف قرية والدته يف عام  2009منذ زيارته األخيرة لها يف أواسط السبعينات.
وأصبح مشغوال للغاية بمحاولة تفهم األسباب التي أدت لهذا التدهور ،الذي
تخطى حدود انهيار اجلسر الذي كان يربط بين القرية واجملتمعات اجملاورة.
وقد حفّزت روح اخلبير االقتصادي بداخله حماولة استجالء األسباب اجلذرية
لهذا التدهور ،وهو ما أدى إىل كتابة أوىل دراساته البحثية عن اقتصاديات
الزراعة ،بعنوان «لعنة التربة اجليدة؟ خصوبة األراضي ،والطرق ،والفقر يف
املناطق الريفية يف إفريقيا» (The Curse of Good Soil? Land Fertility,
) ،Roads, and Rural Poverty in Africaالتي اشترك معه يف كتابتها
«بييرو ستانيغ» من جامعة بوكوين يف إيطاليا .ويخلص املؤلفان وانتشيكون
وستانيغ يف دراستهما إىل أن املزيج الذي يجمع بين األراضي عالية
اخلصوبة واالفتقار إىل البنية التحتية يزيد من فقر السكان .ولكن كيف يحدث
ذلك؟ ويقول وانتشيكون« ،عندما تكون معزوال بدون بنية حتتية واألراضي
غير خصبة ،فإنك ترسل أوالدك إىل املدرسة لتلقي العلم ألن األرض فقيرة
للغاية لدرجة ال تفلح جهود األوالد يف إصالحها .ولكن إذا كانت األرض غنية،
فقد ترغب يف إجناب املزيد من األوالد وإرسالهم جميعا للعمل يف املزرعة».

«وعندما توفر التدريب للمواطنين ،فإنك
حتوِّل ما لديهم من حافز شخصي إىل
بحوث اقتصادية متقدمة».
«وعندما توفر التدريب للمواطنين ،فإنك حتوِّل ما لديهم من حافز
شخصي إىل بحوث اقتصادية متقدمة .واألفارقة بوسعهم تقديم
مساهمة كبيرة يف املعرفة االقتصادية عن طريق االستفادة من
وعيهم بثقافتهم وما لديهم من حافز متأصل للوصول فعليا إىل جذور
التحديات التي تواجه القارة اإلفريقية».

رحلة غير عادية

وُلِد وانتشيكون ونشأ يف قرية صغيرة يف وسط بنن ،حيث كانت أسرته
تتعرض لسوء املعاملة من جانب احلكومة .ففي عام  ،1968أُلقي القبض
على والده ،الذي كان يعمل بزراعة الكفاف ،وتعرض لإلهانة واحتجز لعدة
أيام لعدم سداده ضريبة النفوس — وهي ضريبة موحدة تتم جبايتها
على كل مواطن بالغ وكانت تبلغ حوايل  %80من الدخل النقدي ألسرته.
واستمرت هذه األوضاع خالل مرحلة تعليمه األويل ،ويف عام 1971
انضم إىل حركة الطلبة اليساريين للكفاح من أجل حتقيق الديمقراطية
وضد الضرائب اجملحفة على الفقراء .ويف عام  1976ألقي القبض على
وانتشيكون ،عندما كان يف الصف احلادي عشر باملدرسة ،وذلك لكتابة
مقالة يف اجلريدة الطالبية ينتقد فيها النظام احلاكم .ويف العام التايل
نظَّم أول احتجاجاته الطالبية.
وكان حلم وانتشيكون يف إحدى مراحل حياته أن يصبح مدرسا
لعلوم اجلبر .فقد كان متميزا يف مادة الرياضيات .ولكن دراسته تأثرت
بشدة نتيجة نشاطه السياسي ،الذي زاد بعد التحاقة بجامعة بنن يف عام
 ،1979حيث أنشأ جماعة سرية للكفاح من أجل احلرية والديمقراطية يف
البالد .لكنه مل يستمر طويال يف اجلامعة .فقد طردته هيئة اجلامعة بعد
أول إضراب عام للطلبة ،مما اضطره لالختفاء عن األنظار ملدة خمس
سنوات ،لكنه ظل قريبا من اجلامعة وواصل تنظيم األنشطة الطالبية سرا
من خارجها.
ويف منتصف الثمانينات ،تعرضت حكومة بنن لضغوط للحد من
طغيانها .وعاد وانتشيكون للجامعة ،لكنه مل يلمس وزمالؤه التغيير السياسي
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) .(game theoryوكان املوعد النهائي لتقديم الطلبات يف اليوم التايل .وهرع
وانتشيكون عائدا إىل املنزل حيث قام بإعداد طلب التوظيف وأرسله بالبريد
يف نفس اليوم .وتلقى دعوة إلجراء مقابلة شخصية .وقد اضطر وانتشيكون
القتراض مبلغ ألفي دوالر من أحد أساتذته لشراء بدلة وتذكرة طائرة حلضور
هذه املقابلة التي أسفرت عن نتائج طيبة .وخالل أسبوع واحد جاءه الرد
من جامعة ييل متضمنا عرضا وظيفيا ،واستمر يف التدريس بجامعة ييل
من عام  1995إىل  .2001ثم انتقل بعد ذلك للعمل بالتدريس يف جامعة
نيويورك ملدة عقد من الزمن ،حتى اجتذبته جامعة برينستون للعمل بها يف
عام  .2011ويقسِّم وانتشيكون وقته حاليا بين مقر جامعات رابطة اللبالب
يف والية نيو جيرسي وجمهورية بنن ،حيث بدأت تتضح معامل حلمه بتدريب
االقتصاديين األفارقة.

أساس تدريبي وليد

الذي كانوا يتوقعونه .وقاموا بتنظيم مظاهرة احتجاجية كبيرة ضمت طلبة
اجلامعة وطالب املدارس الثانوية وموظفي اخلدمة املدنية .وبعد قرابة ثالثة
شهور فقط من عودة وانتشيكون من خمبأه تم القبض عليه مرة أخرى وأمضى
الفترة املتبقية له يف بنن سجينا — حتى هروبه يف عام .1986
وبينما جند كثيرا من العلماء األكاديميين قطعوا شوطا طويال يف مهنة
التدريس وهم يف أوائل الثالثينات من عمرهم ،فإن وانتشيكون مل يكن قد
حصل بعد على درجة جامعية وهو يف سن الثانية والثالثين .فبعد هروبه
من السجن توجه إىل كندا كالجئ سياسي والتحق على الفور بجامعة الفال
يف مدينة كيبيك .وقد استطاع أن يتجاوز دراسة العديد من املواد الدراسية
اجلامعية واجته مباشرة لدراسة املاجستير يف االقتصاد ،رغم أنه مل تكن لديه
أي خلفية عن هذا الفرع من العلوم .ويقول البروفيسور جيرار غوديه ،أستاذ
االقتصاد آنذاك يف جامعة الفال ،إن «إصراره امللحوظ مع تقدمه يف العمر
بالنسبة لهذه املرحلة الدراسية كانا وراء قرار اجلامعة بمنحه فرصة إلثبات
ذاته عن طريق إتمام الدراسة ملدة سنة واحدة يف جمموعة خمتارة بعناية من
املواد الدراسية اجلامعية .وقد أتمها بنجاح ساحق».
ويقول وانتشيكون ضاحكا «إن درجة املاجستير هي فعليا أول درجة
جامعية أحصل عليها» .وكان قد أمضى عامين بعد ذلك كطالب دراسات عليا
يف جامعة بريتيش كولومبيا يف فانكوفر ،كندا يف عام  ،1992قبل أن ينتقل
إىل جامعة نورث ويسترن بالقرب من مدينة شيكاغو يف الواليات املتحدة،
حيث حصل على درجة الدكتوراه يف االقتصاد يف عام  ،1995متخصصا يف
االقتصاد السياسي واقتصاديات التنمية.
ولكن األمر مل يخل من الصعوبة .فقد عانى وانتشيكون يف سبيل اجتياز
االختبارات التأهيلية ،األمر الذي كاد يؤدي إىل فصله من برنامج دراسة
الدكتوراه .ولكن حلسن حظه ،أخذت اجلامعة يف اعتبارها بعض الظروف
التخفيفية ،بما يف ذلك ظروف زوجته الصحية التي كادت تودي بحياتها
أثناء والدة ابنهما إىل جانب أنه كان قد شارف على االنتهاء من إعداد رسالة
الدكتوراه .ولكن أداءه الضعيف كان مقيدا لفرص حصوله على العمل .ثم
جاءت الفرصة عندما طالع بالصدفة إعالنا يف جملة «الدورية األمريكية
للعلوم السياسية» ) (American Political Science Reviewتبحث من خالله
جامعة ييل عن أستاذ مساعد للعلوم السياسية متخصص يف «نظرية األلعاب»
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تمنح حاليا الكلية اإلفريقية لالقتصاد ،يف مقرها املؤقت بالقرب من كوتونو،
العاصمة االقتصادية جلمهورية بنن ،درجات املاجستير يف الرياضيات
واالقتصاد واإلحصاء وإدارة األعمال .وتمنح كذلك درجة الدكتوراه يف
االقتصاد .وسوف يتخرج أول طالبها بدرجة املاجستير يف شهر ديسمبر
 .2016وتفخر الكلية بشركائها اإلثني عشر من اجلهات األكاديمية ،ومنها
جامعة برينستون ،التي قدمت دعما جزئيا للكلية ملدة أربع سنوات ،والبنك
الدويل ،الذي يموِّل حوايل  20منحة دراسية للطلبة يف برامج الرياضيات
واالقتصاد واإلحصاء.
ويوضح وانتشيكون خططه من أجل التوسع واحلرم اجلامعي الذي يعتزم
بناءه على مساحة  18.5فدان ،ويضم حديقة للنباتات ،ومتحفا للفن اإلفريقي،
ومالعب رياضية ،وجميع املرافق املتوفرة بأي من جامعات أمريكا الشمالية،
مثل جامعة برينستون .ويأمل وانتشيكون افتتاح فروع للكلية يف شرق إفريقيا
(نيروبي) وغرب إفريقيا (أبيدجان) -بحيث تقدم خدماتها يف نهاية املطاف
إىل  15ألف طالب.
وقد صمم وانتشيكون منهجا دراسيا يعتقد أنه سيسمح لطالبه بمنافسة
أفضل الطالب حول العامل .ويركز املنهج الدراسي بشدة على األساليب الكمية
واملهارات البحثية .وسوف يتعرف الطلبة أيضا على أساسيات التاريخ
االقتصادي اإلفريقي .ويقول يف هذا الشأن إن «أحد األمور التي تفصلنا عن
قارات العامل األخرى أننا أقل دراية بأنفسنا .وعلى سبيل املثال ،قليل فقط من
األفارقة سمعوا عن «حماربات األمازون» -وهي وحدة عسكرية منتقاة كافة
عناصرها من النساء يف مملكة داهومي ،اململكة اإلفريقية التي كانت تقطن
يف األراضي املعروفة اآلن باسم بنن .وقد أنشئت هذه الوحدة العسكرية يف
عام  1645على يد امللك هوغيبادجا وظلت قائمة حتى قامت سلطة االستعمار
الفرنسي بحلها يف عام .1894
ويف الوقت احلايل يمضي وانتشيكون ،الذي يبلغ من العمر  60عاما ،أربعة
شهور كل سنة يف موطنه األصلي ،ولكن مع استمرار توسع الكلية يعتزم قضاء
مزيد من الوقت يف بنن .ويقول يف هذا الشأن «إين أرى دوري يف التواجد هناك
لتنشيط العمل البحثي ،وليس إلدارة األمور على أساس يومي» .ولكنه يرغب
أيضا يف البقاء على اتصال وثيق مع جامعة برينستون وغيرها من اجلامعات
األمريكية ،ويقول «حتى بعد تقاعدي ،سأظل دوما إىل حد ما راغبا يف أن أكون
جزءا من مكان كهذا .وهذا هو أحد السبل للتعبير عن امتناين ملا أتيحت يل من
فرص يف هذا املكان ،كما أن احلفاظ على التواصل مع جامعة مثل جامعة
برينستون واملساهمة يف املعارف هو أمر أود له أن يستمر».

باحث انتقائي

كانت مملكة داهومي موَّردا رئيسيا للعبيد لتجار الرقيق األوروبيين خالل
القرنين السابع عشر والثامن عشر .ولذلك كان العديد من األفارقة يتم شحنهم
مكبلين من مملكة داهومي حتى أصبح يطلق عليها اسم «ساحل العبيد» .ويقول
وانتشيكون إن موروث العبودية واسع االنتشار .فهو يذكر يف سنوات صباه
أنه كان يسمع أصدقاءه يتندرون بعبارات مثل «هذا الشخص سوف يبيعك»

أو «يجعلك تختفي» .وكانت تلك التوجهات تبدو مؤشرا على أوضاع جمتمعية
عامة كانت مثار حيرة وانتشيكون :عدم الثقة بين املواطنين الذين عاشوا معا
يف بعض األحيان لعقود طويلة كأصدقاء وزمالء وجيران .ويف هذا اخلصوص
يقول إنه بداهة كان يعتقد أن «ذلك يرتبط حتما بتجارة الرقيق» ،وقد ظلت هذه
الفكرة تسيطر على تفكيره الحقا.

«مدارس اإلرساليات ال تزال تقوم بدور
مهم يف إفريقيا».
وللتعمق يف فهم هذا الشعور بعدم الثقة ،تواصل وانتشيكون مع البروفيسور
نان من جامعة هارفارد ،الذي كان يدرس اآلثار طويلة األجل لتجارة الرقيق
على التنمية االقتصادية .وشرعا يف تبادل اآلراء حول هذا املوضوع وانتهى
بهما األمر إىل املشاركة يف تأليف ورقة بحثية أصبحت الحقا واحدة من أهم
الدراسات التي أعدها وانتشيكون ،بعنوان «جتارة الرقيق وأصول انعدام الثقة
يف إفريقيا» )،(The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa
ونُشرت يف عام  2011يف جملة «الدورية االقتصادية األمريكية» (American
) Economic Reviewواستشهدت بها بحوث أكاديمية أكثر من  700مرة منذ
ذلك احلين .واشترك نان مع وانتشيكون يف إعداد بيانات استقصائية معاصرة
تتضمن بيانات تاريخية عن شحنات العبيد حسب اجملموعات العرقية وذلك
لبيان أن األفارقة الذين تعرض أسالفهم لغارات مكثفة من جتار الرقيق عبر
احمليطين األطلنطي والهندي هم يف الوقت احلايل أقل شعورا بالثقة جتاه
اآلخرين مقارنة بهؤالء الذين مل يتعرض أسالفهم لغارات جتارة الرقيق.
وحول هذا األمر ،يقول البروفيسور نان «إن هذه الدراسة قدمت أدلة قيمة تبين
أن الصدمات التاريخية يمكن أن تكون لها آثار ممتدة ومزمنة على النسيج
الثقايف للمجتمع .وقد عمقت فهمنا لآلثار الضارة املترتبة على جتارة الرقيق.
ونظرا ألن الثقة ضرورية أساسا للمعامالت االقتصادية ،فقد عرضت هذه
الدراسة دليال على إحدى القنوات التي تقوم عليها اآلثار الضارة طويلة األجل
لتجارة الرقيق على التنمية االقتصادية».

جتارب ميدانية

اجنذب وانتشيكون لعلوم االقتصاد بسبب اهتمامه بالرياضيات والتفكير
املنطقي .ولكن شغفه بالعمل كناشط أعاده إىل حبه األول ،أي السياسة.
وكان البروفيسور روجر مييرسن ،املشرف على رسالة وانتشيكون يف جامعة
نورث وسترن ،واحلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد يف عام  ،2007قد
حث طالبه بتنمية مهاراتهم التحليلية يف الهندسة السياسية ،التي تعمل على
إنشاء املؤسسات االجتماعية.
وقد أخذ وانتشيكون بهذه النصيحة بمنتهى اجلدية .وكان العمل
النظري للبروفيسور مييرسن قد أوحى لوانتشيكون «تخيل» بعض احللول
املؤسسية احملددة للمشكالت السياسية واختبارها جتريبيا وبدقة .وكانت
إحدى دراساته البحثية ،التي عرضت نتائج جتربة ميدانية عن احملاباة
) ،(clientelistأو االستراتيجيات االنتخابية القائمة على احملسوبية ،هي
أول جتربة عشوائية منضبطة يف بحوث االقتصاد السياسي تنطوي على
مرشحين حقيقيين يتنافسون يف انتخابات حقيقية.
وقد استطاع وانتشيكون أن يقنع أربعة مرشحين يف اجلولة األوىل
من انتخابات الرئاسة يف بنن يف مارس  2001بالسماح ألعضاء فريقه
البحثي بكتابة رسائل حمالتهم االنتخابية واختبارها مع أهايل القرى .وأعد
الفريق نوعين من الرسائل .استخدمت يف أحدهما وعود انتهازية موجهة —
ببناء الطرق واملدارس والعيادات الطبية ،يف قرية معينة على سبيل املثال.
وقُدمت يف النوع الثاين رسائل عامة حول احلاجة لتحسين مستوى الرفاهية
يف البالد .وتم التعامل مع الناخبين يف القرى التي تلقت رسائل احلمالت

االنتخابية العادية من املرشحين بخالف تلك التي أُعِدت ألغراض التجربة
بوصفهم جمموعة الضبط .وقد تمكنت التجربة من التحقق من صحة احلجج
القائلة بأن املناشدات القائمة على احملاباة ،كالوعود املوجهة ببناء الطرق
والعيادات الطبية ،هي أكثر فعالية من املناشدات القائمة على السياسات
العامة بوجه عام .غير أن احملاباة تصبح أقل جاذبية عندما ينظم املرشحون
حمالتهم االنتخابية على أساس اللقاءات املفتوحة.
ويعتبر وانتشيكون يف الوقت احلايل اقتصاديا انتقائيا وخمتلطا يف جمال
التنمية ،حيث يبحر بسعادة يف جمايل العلوم السياسية واالقتصاد .وعن عمل
وانتشيكون ،يقول أستاذه من جامعة الفال ،البروفيسور غوديه ،املتقاعد حاليا،
إن «أعمال وانتشيكون تُنشر يف دوريات أكاديمية تعنى بالعلوم السياسية
وباالقتصاد ،وهو أمر نادر احلدوث بدرجة كبيرة .فقدرته على سبر أغوار هذين
اجملالين من العلوم بهذه السهولة وسد الفجوة بينهما هو يف حد ذاته إسهام
كبير لعلم االقتصاد ،وأعتقد أنه كذلك بالنسبة للعلوم السياسية أيضا».
ويقول البروفيسور أندريه شليفر ،من جامعة هارفارد« ،إنه عامل اجتماعي
مبدع بصورة هائلة ،ينصب تركيزه دائما على أهم قضايا التنمية ،سواء
كانت سياسية أو تعليمية .فقد تناول يف عمله خالل التسعينات كيفية سير
االنتخابات عندما يرفض اخلاسر قبول النتائج .وقد تبين أن هذه قضية
جوهرية يف الديمقراطيات الناشئة يف إفريقيا.
ويكتب وانتشيكون حاليا كتابا حول التنمية االقتصادية واحلراك
االجتماعي طويل األجل .ويعتزم استخدام بيانات من عينة مؤلفة من ثالثة
أجيال من العائالت لتوثيق التقدم االجتماعي واالقتصادي احملرز من مرحلة
ما قبل االستعمار يف بنن حتى الوقت احلايل .وترجع البيانات إىل أواخر القرن
التاسع عشر( .مملكة داهومي أصبحت مستعمرة فرنسية يف عام  1904ونالت
استقاللها لتصبح جمهورية بنن يف عام  .)1960وهو يهدف إىل الكشف عن
دور التعليم وخمتلف أشكال االستثمارات التي تقوم بها األسر واحلكومات يف
جمال التنمية.
ويعد هذا الكتاب بمثابة متابعة لتقدم سير مشروع حول التعليم واحلراك
االجتماعي سبق أن أدى إىل قيام وانتشيكون بكتابة دراسة بحثية يف عام
 — 2015نُشرت يف «اجمللة الفصلية لالقتصاد» (Quarterly Journal of
) -Economicsوأوضحت كيف أدت مدارس اإلرساليات منذ قرن إىل تعليم
الصفوة يف املستقبل وأثرت تأثيرا عميقا يف هيكل اجملتمع واالقتصاد يف بنن
بعد االستقالل .ويقول البروفيسور شليفر يف هذا الشأن إن «مدارس اإلرساليات
ال تزال تقوم بدور مهم يف إفريقيا ،لكني ال أعتقد أن أحدا أدرك أهميتها الكبيرة
يف بناء ما يطلق عليه االقتصاديون اسم «الطرف العلوي» لرأس املال البشري.
ويف صباح يوم جميل من شهر يونيو ،يف حرم جامعة برينستون الذي
كاد يكون خاويا ،استعرض وانتشيكون يف ذاكرته رحلته منذ أن كان ناشطا
طالبيا إىل مؤسس كلية لتدريب االقتصاديين األفارقة ،وقال «إنها مل تكن
بالرحلة السهلة ،لكنها انتهت نهاية طيبة».
واستطرد قائال «وكان للحظ دوره» .فقد كادت خطته احملكمة للفرار
إىل نيجيريا أن تبوء بالفشل يف اللحظة األخيرة .فعند وصوله نقطة العبور
احلدودية ،كان هناك شرطي يعرفه تماما قائما باخلدمة .فما كان من الناشط
الشاب املذعور — الذي كان على دراية حمدودة بمبدأ احلوافز — إال أن مد
يده إىل جيبه ثم وضع رزمة من النقود يف يد الشرطي .وانتزع الشرطي الرشوة
وحث السائق على مواصلة طريقه.
وخالل دقائق ،بدت كأنها ال نهائية على طريق ترابي من بنن ،وصل
وانتشيكون إىل نيجيريا .ومل يكن وانتشيكون يعرف وقتها أنه كان يقوم بعمل
سيذكره التاريخ — فقد جنح يف حتقيق أكبر عملية هروب من السجن ذات آثار
إيجابية.

■

إسماعيال دينغ كان حتى وقت قريب من فريق العمل يف جملة التمويل
والتنمية ،ويشغل حاليا منصب مدير إدارة التواصل والعالقات
اخلارجية يف جمموعة بنك التنمية اإلفريقي.
التمويل والتنمية ديسمبر
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