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يتناول هذا الكتاب املك ّون من ثالثة عرش فصال ،موضوع االقتصاد
وتأثريه يف تاريخ القوى العظمى بداي ًة من اإلمرباطورية الرومانية
حتى الواليات املتحدة األمريكية الحديثة .ويتمحور الكتاب حول
فكرة أ ّن االهتامم باالقتصاد والتجارة الح ّرة ورفع اإلنتاجية ،هو
رس ضامن بقاء القوى العظمى ،وإهامل االقتصاد واملؤسسات هو
ّ
رس سقوطها .وليس كام يتوقّع بعض املؤ ّرخني الفشل العسكري.
ّ
ٍ
برصد تاريخي لإلمرباطوريات قدميًا.
يوضح الكاتبان هذه الفكرة
فصل لروما القدمية ،والصني ،وإسبانيا ،والعثامنيني،
خصصا ً
وقد ّ
وفصل عن الواليات املتحدة ومشاكلها
ً
واليابانيني ،والربيطانيني،
حل
وفصل آخر عن توصيات الكاتبني بخصوص كيفية ّ
ً
االقتصادية،
املشاكل االقتصادية ،وتفادي السقوط.
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من خالل رصد الكتاب للتاريخ .وقد استنتج الكاتبان أ ّن هناك ثالث
ظواهر أساسية للدول التي بدأت مؤسساتها تفشل يف املساهمة يف
تحقيق النم ّو االقتصادي وهي ،أ ّو ًل :املصالح الخاصة من جامعات
الضغط واللوبيات وغريهم لها تأثري كبري يف سياسة الدولة .وغال ًبا
ما يكون هذا التأثري غري متوا ٍز مع نسبة مؤيّديهم يف املجتمع .ثان ًيا:
تراكم الديون بطريقة تجعل األجيال الالحقة تتح ّمل عبء السداد،
وهذه الظاهرة بدأت تتشكّل يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية،
يف سبعينيات القرن املايض .وثالثًا :اتّباع املؤسسات سياسة وضع
قيود عىل التجارة الح ّرة حتّى تحافظ عىل صدارة رشكاتها الكبرية.
وترسخت هذه الظاهرة يف اليابان بصورة كبرية .ولك ّنها تحدث أيضً ا
ّ
يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأوروبا الغربية ،والصني.

المؤسسات

تأث ّر الكاتبان كث ًريا بكتابPaul Kennedy The Rise and Fall
of the Great Powers Economic Change and Military
 Conflict From 1500 to 2000الذي صدر سنة  ،1987ويع ّد
أ ّول كتاب يرصد تأثري االقتصاد يف صعود القوى العظمى وتدهورها.
وتأثّرا أيضً ا بكتاب Daron Ocemoglu and James Robinson
 Why Nations Failالذي صدر عام  .2012وهو يشابه كتابهام يف
الرتكيز عىل االقتصاد بوصفه مق ّو ًما أساسيًّا لحامية القوى من الفشل.
ولك ّنهام يختلفان بعض اليشء يف تحليالتهام واستنتاجاتهام.

المباحث األساسية في الكتاب
يطرح الكتاب فكرة أساسية تتمثّل بأ ّن املؤسسات القامئة يف ٍ
بلد
ما هي التي تسيطر عىل مسار من ّو الدولة أو تدهورها .ومن ث َّم
يع ّرج الكتاب عىل بعض نظريات النم ّو االقتصادي لبعض املفكّرين؛
أمثال سميث ،وسلو ،وشومبيرت .ولكن الكتاب يتأث ّر أكرث بنظريات
شومبيرت ،وبخاصة يف ما يتعلق باستنتاجاته عن أهمية املؤسسات؛

يطرح الكتاب فكرة تتمثّل بأ ّن املؤسسات هي حجر األساس يف متهيد
الطريق لالبتكار والنم ّو االقتصادي .وتأكي ًدا لذلك ،يعرض الكتاب
مثالً لإلمرباطورية الرومانية ومؤسساتها التي جعلت حدو ًدا آمنة
واحرتا ًما للقانون ،وإقامة املشاريع لفائدة املواطنني (ص  .)39ووفقًا
للكاتب ،ما م ّيز إمرباطورية الرومان عن غريها من البلدان هو
أي دولة حتى القرن التاسع عرش (ص.)2
مستوى معييش مل تشهده ّ
ث ّم يقارن الكتاب بني إمرباطورية الرومان والصني قدميًا ،وكانت
الغلبة للصينيني عىل الرومان يف االخرتاعات؛ فهم أ ّول من اخرتع
البارود والورق ووسائل الطباعة .ولكن مل تكن لديهم املؤسسات التي
تساعد عىل حسن استخدام هذه االخرتاعات لتكون سببًا يف النم ّو
االقتصادي (ص.)39-38

المصالح الخاصة
إ ّن سيطرة املصالح الخاصة عىل قرارات الدولة نو ٌع من الفساد
املؤسيس الذي يبحث فيه الكتاب؛ إذ كان الفساد املؤسيس سب ًبا
مركزيًّا يف تدهور اإلمرباطوريات الصينية ،والعثامنية ،والرومانية؛
ففي روما بدأ الفساد املؤسيس يف عهد هادريان الذي اعتمد عىل
الحرس اإلمرباطوري لقتل معاريض سياساته يف مجلس الشيوخ
(ص .)97ولكن ،كان لهذه السابقة تداعيات كبرية عىل مستقبل روما؛
فقد استوىل الحرس اإلمرباطوري عىل أجهزة الدولة بأكملها ،وتك ّرر
االنقالب عىل اإلمرباطور كث ًريا؛ إذ يف سنة  193قبل امليالد ،حكم روما
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خمسة أشخاص ،وفاز أحدهم بلقب اإلمرباطور باملزاد (ص .)99
ومنذ بداية إمرباطوريتها ،كان يف الصني بريوقراطيون يتحكّمون يف
مقاليد الدولة ،وكانت البريوقراطية تقوى كلّام ضعف اإلمرباطور.
وخري مثال عىل تأثري البريوقراطية السلبي يف اإلمرباطورية الصينية
حتّى أثناء حكم زو دي يف القرن الخامس عرش ،أنّه ع َّبد الطريق
ضخم يف
لتصبح الصني مرك ًزا للتجارة يف املحيط الهادئ ،وبنى مينا ًء ً
غوانزو ،ونظَّم الرضائب عىل التجارة ،وشهدت املالحة يف عرصه تط ّو ًرا
كب ًريا حتى أصبحت الصني رائدة يف صناعة السفن من حيث الك ّم
والجودة (ص  .)118وما إن ّ
توف زو دي ،حتى انقلب البريوقراطيون
عىل جميع إنجازاته ،ومنعوا صناعة السفن الكبرية .وبعدها بعقود
كل من يخالف هذا
كل أنواع السفن .وق ّرروا إعدام ّ
منعوا صناعة ّ
القانون (ص .)122
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من االقتصاد الياباين (ص  .)168وس ّبب حجم الرشكات وتأثريها يف
االقتصاد نو ًعا من الرتابط بينها وبني الحكومة .ودفع الحكومة إىل
تب ّني سياسات تحافظ عىل مصالح الرشكات الكربى؛ كتسهيل القيود
عىل القروض للرشكات الكبرية ،ووضع قوانني معقّدة تص ّعب إنشاء
رشكات جديدة لتحافظ الرشكات الكربى عىل صدارتها .وبحسب
رضت باالبتكارات ،وكانت سبب الركود
الكتاب ،فإ ّن هذه السياسات أ ّ
تتجسد املصالح الخاصة يف الواليات
االقتصادي يف اليابان (ص ّ .)174
املتحدة يف النقابات التي ظهر تأثريها السلبي بوضوح يف والية
كاليفورنيا حيث تسيطر النقابات عىل الكثري من البلديات .ومن ث ّم
كانت النقابات حجر عرثة أمام محاوالت البلديات تخفيض ميزانياتها؛
وذلك بعدم السامح لها بتخفيض أعداد املوظفني يف املجاالت العا ّمة.
وأ ّدى ذلك إىل إعالن الكثري من املدن يف كاليفورنيا إفالسها (ص .)222
عىل سبيل املثال هناك مدينة فاليهو  Vallejoيف كاليفورنيا أعلنت
إفالسها عام  2008لعجزها عن سداد ديونها التي تراكمت بسبب
عدم متكّنها من ضبط امليزانية دون الديون .وكان أكرب مك ّون يف
امليزانية نفقات التقاعد التي كانت متثّل  %80من امليزانية .السبب
الرئيس لهذا العبء هو أ ّن املدينة ،بتأثري النقابات ،كانت تعطي
الحق يف راتب تقاعدي
أي موظف عمل يف املجال العام ملدة سنةّ ،
ّ
مدى الحياة (ص  .)223-222وساهمت النقابات أيضً ا يف تضخّم
الخاص ،حتّى عندما ال تكون هناك حاجة إىل
حجم العاملة يف املجال
ّ
عمل إضاف ّيني؛ فعىل سبيل املثال يف مدينة أورانج كونتي Orange
ّ
 Countyتضاعف عدد رجال اإلطفاء خالل  30عا ًما عىل الرغم من
تقلّص عدد الحرائق إىل النصف (ص  .)229طب ًعا ،مل تصل نسبة تأثري
الخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان إىل مستوى
املصالح
ّ
تأثريها يف اإلمرباطوريات الرومانية والصينية والعثامنية .ولكن،
يهدف الكاتبان إىل تأكيد أ ّن تداخل املصالح الخاصة يف السياسة
يُبطئ النم ّو ،ويكون عبئًا عىل ميزانية الدولة ،ويف بعض األحيان قد
يؤ ّدي إىل تدهور الدول أو انهيارها.

وعانت اإلمرباطورية العثامنية من مشكلة املصالح الخاصة أيضً ا،
تجسدت يف االنكشاريّني؛ إذ سيطر االنكشاريون عىل السلطة
والتي ّ
يف الدولة العثامنية؛ بسبب غموض قانون التوريث ،ما سمح لهم
باختيار الوريث املفضّ ل وتنصيبه عىل العرش (ص  .)152ويف القرن
السابع عرش ،بلغت أعداد االنكشاريني مئة ألف .وأصبح لهم مصالح
كل محاولة إلصالح مؤسساتهم مبا فيها
زراعية وتجارية .وحاربوا ّ
تحديث الجيش الذي تراجع كث ًريا تقنيًّا مقارن ًة بالجيوش األوروبية
(ص  .)153-152ونجح العثامنيون يف كرس شوكة االنكشاريني يف
منتصف القرن التاسع عرش .ولكن يف هذا الوقت ،كانت روسيا تطرق
شامل واملتمردون يف البلقان غربًا .وكانت فرنسا تستويل عىل
الباب ً
أرايض مستعمراتها يف املغرب العريب جنوبًا .ومل تتمكّن الدولة من
كل هذه التح ّديات يف آنٍ واحد (ص .)157-156
مواجهة ّ

الديون وانخفاض مستوى
نقاء معدن العملة

هناك تشابه بني تأثري املصالح الخاصة يف سياسات الدولة يف
اإلمرباطوريات العثامنية والرومانية والصينية قدميًا ،وتأثريها يف
الواليات املتحدة األمريكية واليابان حديثًا حيث سيطرت الرشكات
الضخمة املندمجة عموديًّا وأفق ًّيا عىل اقتصاد البالد ،فهي متثّل %35

كان تراكم الديون وانخفاض مستوى نقاء معدن الفضة يف العملة،
سببني أساسيني يف تدهور اإلمرباطوريتني الرومانية واإلسبانية .ويرى
كل من االتحاد األورويب واليابان
الكاتبان أ ّن تراكم الديون حديثًا يف ٍّ
والواليات املتحدة األمريكية ،سيؤ ّدي إىل النتائج نفسها ،وعىل سياس ّيي
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تلك الدول االستفادة من تجارب اإلمرباطوريتني الرومانية واإلسبانية.
كانت اإلمرباطورية اإلسبانية أ ّول إمرباطورية (ال تغيب عنها
الشمس) .ويف القرن السادس عرش ،اعتمد اإلسبان كث ًريا عىل الفضّ ة
يف مستعمراتهم يف أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية .ويف مطلع القرن
السابع عرش ،انخفضت ك ّميات الفضّ ة التي تصل إىل إسبانيا التي
كانت تخوض حروبًا كثرية يف أوروبا؛ ففي هذا القرن حاربت هولندا،
والربتغال ،وفرنسا (ص  .)133-132وبدأت إسبانيا يف االستدانة مقابل
وعود بحصة من مخزون الفضّ ة يف أمريكا الجنوبية .واستم ّرت يف ذلك
حتى تضاءل مخزونها من الفضّ ة ،وأصبح غري ٍ
كاف لسداد ديونها
(ص )137-136؛ إذ كانت إسبانيا تستخدم الفضّ ة لدعم حروبها
وليس لتحسني اقتصادها وتشجيع التجارة ،ولذلك مل يكن هناك عائد
اقتصادي يساعدها عىل التخلّص من الديون .وأ ّدت رضورة تسديد
الديون إىل تفكري اقتصادي ض ّيق وآين؛ إذ رفعت الدولة اإلسبانية
الرضائب عىل الت ّجار ،ما أ ّدى إىل انخفاض حجم سيطرة الت ّجار
اإلسبان عىل التجارة البحرية بنسبة  %75بعد ما كانت إسبانيا متتلك
أكرب أسطول تجاري يف أوروبا (ص .)138

كان الرومان بعد نهاية القرن الثاين امليالدي يخفضون نسبة نقاء
معدن الفضة يف عملتهم كلّام اضط ّرتهم ظروفهم االقتصادية .وبسبب
استيالء الحرس اإلمرباطوري عىل مقاليد الحكم وظاهرة رشاء الوالء
أي إمرباطور الحكم ،كان عىل
من الجيش برفع مرتّباتهم عند ّ
تول ّ
اإلمرباطور أيضً ا دفع مبالغ هائلة لقادة الحرس اإلمرباطوري ،فأ ّدت
هذه الظاهرة إىل بداية خفض نسب الفضّ ة يف العملة الرومانية
(ص  .)199ويف عام  284للميالد ،تراوحت نسبة الفضّ ة يف العملة
"الفضية" بني 2و %5وذلك حتّى ال تخرس العملة بريقها ولونها (ص
 .)100وتدهور االقتصاد الروماين بسبب فقدان الشعب ثقته بالعملة
وتعامل الناس مع بعضهم بعضً ا يف األسواق باملقايضة ،وانخفضت
عوائد الدولة النقدية من الرضائب بسبب عدم وجود مقياس للربح
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والخسارة .وحاول اإلمرباطور دايوكاليتان أن يفرض ثبات األسعار
لخفض نسبة التضخّم وفرض رشوط كثرية عىل التجارة .ولكن ،مل
تساهم هذه الخطط يف إحياء االقتصاد (ص .)105-104

إ ّن تراكم الديون بصورة هائلة وتوريث األجيال املقبلة العبء،
ظاهرة حديثة بدأت يف سبعينيات القرن املــايض .وكان هدفها
إحياء االقتصاد من حالة الركود وتضخّم األسعار .لقد ابتكر كينس
 Keynesفكرة اإلنفاق باالستدانة .ونجحت فكرته يف التص ّدي للركود
االقتصادي .ولكن املشكلة كام يراها الكتاب أ ّن اإلنفاق االستداين
الحل لالقتصاد الراكد ،وعىل الدولة أن ال ت ُضخّم حجم ديونها يف
هو ّ
وقت النم ّو االقتصادي كام يحدث يف أوروبا والواليات املتحدة ،بل
عىل الحكومات أن تعمل عىل تسديد الديون عند إحياء االقتصاد (ص
 .)70كانت الديون العامة يف الواليات املتحدة األمريكية يف سنة 1974
املحل اإلجاميل .ووصلت يف  2010إىل  %75من
متثّل  %23.9من الناتج ّ
املحل اإلجاميل مقارن ًة بنسبة  %119يف أوروبا (ص  .)8إضاف ًة
الناتج ّ
إىل حجم الديون يحذّر الكتاب أيضً ا من طريقة إنفاقها؛ فالديون
ترصف عىل برامج استحقاق ال تأيت بعائد اقتصادي للدولة؛ عىل سبيل
املثال كانت نسبة نفقات الدولة عىل البنية التحتية مقارن ًة بالنفقات
االستحقاقية  2:1لفائدة البنية التحتية يف سنة  1970وأصبحت يف
عام  2010نحو  1:27ملصلحة النفقات االستحقاقية (ص  .)10ويرى
الكاتبان أ ّن هذه النفقات ال ميكن أن تستم ّر ،وأ ّن الواليات املتحدة يف
تغي جذري يف مؤسساتها السياسية (ص .)11
حاجة إىل ّ

التوصيات الخاصة
بالواليات المتحدة األميركية
هناك توصيات كثرية تو ّجه بها الكاتبان إىل الواليات املتحدة األمريكية
لتفادي األزمات االقتصادية التي أث ّرت سلبيًّا يف الكثري من الدول
يف السابق؛ من ضمنها التساوي يف نفقات التقاعد بني األمريكان؛ إذ
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بغض النظر عن دخولهم
يحصل ّ
كل املواطنني عىل مبالغ متساوية ّ
السابقة (ص  ،)255وتب ّني سياسات اقتصادية تش ّجع عىل النم ّو،
فلو زاد النم ّو بواحد يف املئة فقط من  %2إىل  %3سنويًّا حتى عام
املحل اإلجاميل أعىل بثالثة ترليون دوالر سنويًّا،
 2030سيكون الناتج ّ
ومدخول الفرد األمرييك أعىل بستّة عرش ألف دوالر سنويًّا (ص
 .)278وميكن تحقيق هذا بحسب ما ورد يف الكتاب بتب ّني إصالحات
رضيبية (ص )281؛ فعىل سبيل املثال تخضع الرشكة األمريكية إىل
الرضائب عندما تتعاقد مع املواطنني األمريكيني ،ولك ّنها ال تخضع إىل
أي رضائب عندما تتعاقد مع األجانب .وهذا يؤ ّدي إىل خروج األموال
ّ
خارج الواليات املتحدة األمريكية .وال يساعد املواطنني األمريكان يف
الحصول عىل الوظائف (ص  .)282ويطرح الكتاب أيضً ا فكرة وضع
نص دستوري يُلزم الحكومات بخفض الديون ،ومينعها من االستدانة
ّ
للرصف عىل النفقات االستحقاقية إال يف حالة نشوب حرب (ص -291
.)293

مقارنة بما صدر من قبل
في هذا المجال
تناولت ع ّدة كتب مجال أسباب صعود الــدول واإلمرباطوريات
وتدهورها ،أبرزهاPaul Kennedy: The Rise and Fall of the :
 ،Great PowersوDaron Ocemoglu and James Robinson
 ،Why Nations FailوJared Diamond : Guns Germs and
 .Steelلقد بحثت الكتب املذكورة يف مجال املؤسسات ودورها يف
الوقاية من تدهور الدول واإلمرباطوريات .وأخذ كتاب The Rise
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 and Fall of the Great Powersتأثري الحروب يف امليزانيات بوصفها
محو ًرا أساسيًّا يف تدهور الدول ،وهذا األمر يختلف فيه الكتّاب ،يف
حني ركّز  Jared Diamondيف كتابه Guns Germs and Steel
عىل آثار االستعامر يف مؤسسات أمريكا الجنوبية ومن ّوها .وأضاف
إىل تحليالته القضايا الص ّحية كانتشار األمراض وتأثريها يف التط ّور.
إ ّن كتاب  Why Nations Failهو األقرب إىل كتاب .Balance
ولك ّنهام يختلفان يف النامذج املختارة .ما مييّز كتاب  Balanceعن
جميع الكتب املذكورة أنّه يق ّدم دراسة وتوصيات لحالة الواليات
لكل متابع القتصاد
مهم ّ
املتحدة األمريكية اليوم .وهذا ما يجعله كتابًا ًّ
الواليات املتحدة األمريكية.

نقائص الكتاب
مرشوع الباحثَني اللذين كتبا الكتاب ،مرشوع كبري د َمج ما بني االقتصاد
والتاريخ واملايض والحارض واملستقبل .ولكن ،عىل الرغم من جودة
ككل وكونه فري ًدا من نوعه ،هناك بعض النقائص قد يكون
الكتاب ّ
سببها ميول الكاتبني الرأساملية .ومن أبرز النقائص أ ّن الكتاب يركّز
املحل اإلجاميل معيا ًرا للنجاح والفشل .ويط ّبق
كث ًريا عىل معيار الناتج ّ
وكل املعلومات
هذا املعيار عىل دو ٍل يف املايض مل تعرف شيئًا عنهّ ،
املحل للدول القدمية ُجمعت يف العرص الحديث ،ومن
عن الناتج ّ
املحل
الصعب التأكّد من مدى دقّتها .والرتكيز الكبري عىل الناتج ّ
معيا ًرا وحي ًدا لنجاح الدول يف العرص الحديث ال يضع يف الحسبان
الكثري من التط ّورات األخرى مثل االستقرار ،واألمن والص ّحة ،وتوزيع
الرثوات؛ فعىل سبيل املثال ،شهد القرن املايض ارتفا ًعا كب ًريا يف الرعاية
الص ّحية ما أ ّدى إىل ارتفاع نسبة متوسط العمر املتوقّع يف العامل كلّه،
املحل اإلجاميل .واستخدام
وال تظهر هذه الظاهرة يف معيار الناتج ّ
املحل معيا ًرا اقتصاديًّا وحي ًدا قد يكون مضل ًّل؛ إذ يظهر يف
الناتج ّ
املحل اإلجاميل بسبب
أعوام الفيضانات والزالزل ارتفاع يف الناتج ّ
برامج إعادة التعمري ،عىل الرغم من أ ّن االقتصاد الفعيل مل يَ ْن ُم ،وال
املحل اإلجاميل تراكم الديون يف الحسبان.
يأخذ الناتج ّ

