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يصف املؤلِفان الكتاب بأنَّه محاولة لفهم االختالف يف الرثاء والفقر
بني ال ُّدول وتفسريه .ويقدمان نظرية جديدة يف تفسري فشل ال ُّدول أو
تقدمها ،تقوم عىل املؤسسيّة التي تعمل ال َّدولة وفقها ،ويستبعدان
ال َّنظريَّات التي تعزو التَّط ُّور وال ُّنمو إىل الجغرافيا أو املناخ أو املوارد
الطبيع َّية أو الثَّقافة أو دور الطَّليعة (ال ُّنخبة)؛ وهي نظريات شائعة
السياسيّني واملفكرين.
ويستخدمها عدد كبري من ِّ
يحاول الكتاب اإلجابة عن مجموعة أسئلة مفتاحية ،مثل :هل ميكن
نرش ال َّرفاهية يف العامل؟ وملاذا تفشل الـ ُّدول يف الوقت الحارض؟
وملاذا تفشل معظم محاوالت مكافحة الفقر؟ كيف خطَت أوروبا
خطوات حاسمة وجوهرية باتجاه املؤسس ّية الشَّ املة؟ وكيف ظهرت
املؤسسات املتقدمة حول التِّجارة العاملية وبخاصة عرب األطليس؟
كيف استمرت هذه املؤسسات بالعمل؟ وكيف أسست للثَّورة
الصناعيّة؟ كيف قاومت أنظمة الحكم املطلق التكنولوجيا الجديدة
ِّ
الصناع ّية؟ وملاذا؟ كيف أخرج األوروبيون البالد
التي أطلقتها الثَّورة ِّ
التي احتلوها من دائرة التَّق ُّدم واملؤسس ّية؟ كيف يعمل قانون اإلغالق
واالحتكار يف األنظمة األوليغاركية لتكريس االستخراجيَّة extractive
الصناعيّة من التأثري واالنتشار؟ ملاذا مل تنترش
وحامية ومنع الثَّورة ِّ
الصناعات والتِّكنولوجيا الجديدة يف أماكن كثرية يف العامل؟ وملاذا مل
ِّ
تتحقق ال َّدولة املركزية؟

فهم االزدهار والفقر
هناك فروق كبرية يف مستويات املعيشة يف جميع أنحاء العامل؛ حتى
الصحية
ُرصا يف ال ِّرعاية ِّ
إ َّن أفقر مواطني الواليات املتحدة يجدون ف ً
والتَّعليم والخدمات ،ففرصهم االقتصاديّة واالجتامعيّة أفضل بكثري
الصحراء ،وجنوب آسيا ،والقارة
من فئات واسعة يف أفريقيا جنوب َّ
األمريكية .وعىل الرغم من أ ّن التَّمييز بني كوريا الشِّ املية وكوريا
الجنوبية قبل الحرب العاملية الثَّانية مل يكن ممك ًنا ،فإنهام مختلفان
متا ًما عن بعضهام اليوم .وقد حدث يف املئة سنة املاضية تطورات
أنشأت فجوة واسعة بني دول العامل وأقاليمه ،أكرثها وضو ًحا وصدمة
الفرق بني أوروبا والواليات املتحدة واليابان من جهة ،وبني العامل
الصناعيّة  -التي بدأت
الثَّالث من جهة أخرى ،فقد أنشأت الثَّورة ِّ
يف القرن الثامن عرش يف بريطانيا ثم انترشت يف أوروبا وشامل أمريكا
وأسرتاليا  -عامل ًا جدي ًدا ُمختلِفًا.
ومن أجل تفسري ذلك ،ق َّدم الكتاب نظريَّة لتوضيح املعامل الرئيسة
والسياس ّية يف العامل منذ أقدم العصور ،وتلخص
للتَّنمية االقتصاديّة ِّ
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والسياس ّية
ال َّنظريَّة التَّق ُّدم والفشل يف طبيعة املؤسسات االقتصاديّة ِّ
القامئة؛ سواء أكانت "استخراجيَّة" تعود بالفائدة عىل فئة قليلة يف
املجتمع ،أم "شاملة" تنهض مبستوى املعيشة والخدمات والفرص
االقتصاديّة واالجتامعيّة لجميع املواطنني.
يف املستوى الثاين من التَّفسري يحاول الكتاب اإلجابة عن سؤال :ملاذا
ظهرت املؤسسات الشَّ املة يف بعض أجزاء العامل وليس يف غريها؟
املؤسيس للتَّاريخ ،ثم كيف تشكَّلت
فنظريَّة الكتاب تقوم عىل التَّفسري
ّ
املؤسسات تاريخيًّا وما مسارها؟ والفكرة األساسية للكتاب هي
السياس ّية واالقتصاديّة وبني االزدهار.
العالقة بني شمولية املؤسسات ِّ
املؤسسات "الشَّ املة"  inclusiveهي التي تحمي حقوق امللك َّية
وتكافؤ الفرص وتشجيع االســتــثــارات والتقنيات واملــهــارات
يايس ،وتقابلها املؤسسات
الجديدة املالمئة للتطور
ّ
االقتصادي ِّ
والس ّ
"االستخراج َّية"  extractiveوهي التي تفشل يف حامية الحقوق
االقتصادي .ويف املؤسسات الشَّ املة يجري
وتقديم الحوافز لل َّنشاط
ّ
السياس ّية ،سلم ًّيا ويشارك يف صوغها جميع املواطنني،
السلطة ِّ
تداول ُّ
السوق
ويطبَّق القانون بعدالة وشمول بال استثناء ،ويسود اقتصاد ُّ
السلطة بيد فئة قليلة،
الشَّ املة ،ويف املؤسسات االستخراج َّية ترتكز ُّ
وت ُدار الحوافز والفرص ملصلحة هذه الفئة فقط ،وإذا حدث منو
اقتصادي فال يستفيد منه أغلب املواطنني.
ّ
االقتصادي املستدام ابتكا ًرا وإبدا ًعا يف األعامل واملوارد.
يتطلب ال ُّنمو
ّ
وبطبيعة الحال ،فإ َّن ذلك يقتيض إلغاء املوارد والوسائل القدمية التي
اقتصادي واجتامعي واستبدالها .ويقابل ذلك مقاومة
تتحول إىل عبء
ّ
رشسة للتغيري واإلبداع من األنظمة واملؤسسات االستخراج َّية ،ولو
أدى ذلك إىل الفوىض وغياب االستقرار.
ويف حني تنشئ "االستخراجيَّة" متوالية من الفشل ،فإ َّن "الشُّ موليَّة"
ُكس
تنشئ متوالية من ال َّنجاح واالزدهار ،ولكنها متواليات ميكن أن ت َ
أو تُوقَف يف سياق التَّح ُّوالت املمكن حدوثها أو بسبب أحداث
الصناعيّة ،وقبلها خطوط املالحة عرب
تغي العامل ،مثل الثَّورة ِّ
كربى ِّ
البحار واملحيطات ،والكشوف الجغرافية وما تبعها ،أو األوبئة  -مثل
الطاعون  -التي كانت تقيض عىل نسبة كبرية من السكان.
الصاعات ال َّداخليَّة والخارجيَّة استجابات وتفاعالت
جرت يف أثناء ِّ
مختلفة ،أنشأت فروقًا بني ال ُّدول واملجتمعات ،وهو ما ميكن مالحظته
محيا أو
بوضوح يف تاريخ بريطانيا وفرنسا وإسبانيا .قد يبدو ذلك ِّ ً
املؤسيس للتَّاريخ ،ولكن مالحظة االختالفات
ر ًّدا عىل نظرية التَّفسري
ّ
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السياس ّية والثَّقافية يف إدارة األحداث واملؤسسات ت ُِّبي كيف جرت
ِّ
االختالفات وتشكَّلت متواليات ال َّنجاح والفشل.
فقد ط َّور املستوطنون األوروبيون يف القارة األمريك َّية أساليب يف الحكم
دول ناجحة وأخرى فاشلة ،ويف مقاومة املستعمرين
والصاع أنشأت ً
ِّ
والصني،
واقتباس تجاربهم تالشت إمرباطوريات راسخة مثل اليابان ِّ
واإلنكا يف القارة األمريكية.
املؤسيس ،فإ َّن أوروبا والواليات املتحدة سوف تواصالن
وفق التَّفسري
ّ
االقتصادي الشَّ امل ،وتواصالن أيضً ا تفوقهام
يف القرن القادم منوهام
ّ
عىل غريهام من ال ّدول واألقاليم ،ولك ْن مثة فرص لل ُّدول التي تبدو
اليوم فاشلة أن ِ
تكس القالب وتنتقل من الفشل إىل ال َّنجاح.
الصني – عىل الرغم من
وقد يكون مفاجئًا وفق هذه ال َّنظريَّة أ َّن ِّ
االقتصادي الحارض  -لن تستطيع مواصلة ذلك بسبب
تقدمها
ّ
طبيعتها االستخراجيَّة والتي ستع ِّرض مؤسساتها االقتصاديّة للفشل
وعدم االستقرار ،يف املقابل فإ َّن كوبا تبدو مرشحة للتَّحول إىل
السياس ّية واالقتصاديّة.
الشُّ مول َّية يف مؤسساتها وأنظمتها ِّ
الصني عىل ال ُّنمو
يتوقَّف الكتاب ً
الصينية وقدرة ِّ
طويل عند التَّجربة ِّ
الصني خطوات واسعة يف تطوير
يايس! فقد خطت ِّ
يف ظل التَّسلُّط ِّ
الس ّ
االقتصاد واجتذاب االستثامرات وإنشاء البنى التحتيَّة واملرافق املالمئة
تظل قادرة
الصني سوف ُّ
للتَّطور
االقتصادي .ولك ّن هذا ال يعني أ َّن ِّ
ّ
النمو املستدام.
الصعب تقييم كيف يتحقَّق االزدهار والفشل وتقديره؛
قد يبدو من َّ
فالوفرة املالية املتأت َّية خارج األسواق واإلنتاج (االقتصاد الريعي)،
بعامة تنشئ أمراضً ا اقتصاديّة تهدر الفرص املصاحبة للوفرة ،ولك َّنها
مجال لتحسني مستوى التَّعليم والخدمات
ً
ميكن أن تق ِّدم أيضً ا
والتَّدريب؛ ما ينشئ أسواقًا جديدة مهمة .وال ميكن أيضً ا تقديم
توصيات موح َدة للمجتمعات واألســواق؛ فكل مجتمعٍ مستقلٍ
بذاته ،واملهم أن تدير املجتمعات مواردها عىل النحو الذي يعود
وأل تحتكر املوارد وال ُّنفوذ فئة
بتحسني الحياة عىل جميع املواطننيَّ ،
قليلة من ال َّناس؛ ففي غياب العدالة وال ِّدميُقراط ّية يف إدارة املوارد
وتنظيمها تتشكَّل متوالية من الفشل تبدأ باالستبداد ثم الفساد ثم
الفوىض ،وغياب األمن واالستقرار .وليس مؤك ًدا أيضً ا أ َّن التَّخطيط
السليم يؤدي إىل ال َّنتائج املرغوب فيها؛ ففي تفاعل املراحل والظُّروف
َّ
واالستجابات تتشكَّل احتامالت عدة لل َّنتائج.
يعرض املؤلِفان حالة دول متشابهة جغرافيًا لك َّنها متفاوِتة اقتصاديّا،
االقتصادي بني الكوريَّتني الشِّ املية والجنوبية عىل الرغم
مثل الفَرق
ّ
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من التَّامثل الجغرايف والثَّقايف واللُّغوي والعرقي بني ال َّدولتني .إ ّن
يايس ،إذ يحفز
تفسري ذلك يبدو بديهيًّا ،وهو االختالف يف ال ِّنظام ِّ
الس ّ
يايس يف كوريا الجنوبية اإلبداع واملبادرات االقتصاديّة
ال ِّنظام ِّ
الس ّ
يايس
واالجتامع ّية ،والعكس يف كوريا الشِّ املية ،حيث يقوم النظام ِّ
الس ّ
عىل االستبداد والقمع.
وتحت عنوان "نظريات ال تعمل" يقول املؤلِفان :ال ّدول الفقرية هي
فقرية ليس بسبب طبيعتها الجغرافية وال يعود ذلك إىل الثَّقافة أو
السياسات الصحيحة التي تجعل دولهم ثرية؛
أل ّن قادتها ال يدركون ِّ
فذلك ال يفرس عىل سبيل املثال كيف أصبحت دولة محدودة املوارد
االقتصادي .ويربط املؤلِفان
مثل بوتسوانا من أرسع ال ّدول يف ال ُّنمو
ّ
مستوى الفقر والرثاء بالحوافز التي تنشئها املؤسسات وبتحديد
ِّسياسة الدولة لهذه املؤسسات.
السياسة،
ويف "استقراء التَّاريخ" يعرِض املؤلِفان كيف شكل التَّاريخ ِّ
الصاع ،ويؤكدان عىل فشل ال ّدول
تغيت املؤسسات من خالل ِّ
وكيف َّ
"االستخراج َّية" حتى لو بدت اليوم ناجحة ،مستشهدين باملثال األكرث
السوفيايتّ والشُّ يوعيّة وفشلهام يف تحقيق
حضو ًرا وهو انهيار االت ِّحاد ُّ
واالجتامعي.
االقتصادي
التَّق ُّدم
ّ
ّ
ويعرِض الكتاب تط ُّور املؤسسات عرب ال َّزمن ،وما أصابها من انحراف
ويخص الكتاب ثورة  1688يف إنكلرتا
أو تطوير يؤث ِّر يف ال ُّنمو واإلبداع،
ُّ
غيت ال ُّنخب الحاكمة،
باهتامم خاص بوصفها "نقطة التَّح ُّول" التي َّ
الصناعيّة .ث َّم يَعرِض
السياسة ،وفتحت املجال للثَّورة ِّ
وطريقة عمل ِّ
ِ
للصناعة،
السياسيّة التَّط ُّور
املصاحب ِّ
كيف قاومت كثري من القوى ِّ
وما مارسه االستعامر األورويب عىل العامل من استغالل وإفقار.

الفكرة المنشئة :شركات
وقروض
الصناعيّة  -القامئة عىل اآللة البخاريَّة وما حولها وما
فتحت الثَّورة ِّ
الصناعة وال َّنقل
نشأ عنها  -املجال لتقنيات وأفكار جديدة ومهمة يف ِّ
والسفن البخاريَّة والقطارات
والحياة ،مثل صناعة ال َّنسيج واألقمشة ُّ
وغريها .وقامت رشكات كبرية وصغرية وبنوك لتمويل البناء ومتويل
املرشوعات الجديدة ،ونشأت بطبيعة الحال طبقة جديدة من رجال
األعامل وأصحاب امله ِّن امل ُتق ِّدمة ِ
والحرف ،ورسعان ما طُ ِّبقت األفكار
وشعت قوانني
واملبادرات الجديدة يف الواليات املتحدة األمريكيةِّ ُ ،
حامية امللكيَّة الفكريَّة وبراءات االخرتاع ،وتنظيم االقتصاد الجديد.
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حققت ال ـ ُّدول واملجتمعات التي التقطت التَّح ُّوالت الجديدة
واستوعبتها واستجابت لها اقتصاديًّا واجتامعيًّا وسياسيَّا تق ُّد ًما
صحيح أيضً ا .يف الواليات
وازدهــا ًرا .وبطبيعة الحال ،فإ َّن العكس
ٌ
املتحدة عىل سبيل املثال نشأت مصارف متق ِّدمة ومنترشة يف جميع
الصناعة املرصفية شبكة واسعة من األعامل
األنحاء ،وقادت هذه ِّ
والصناع ّية وال ِّزراع ّية .يف الوقت نفسهُ ،س َّنت
واملرشوعات االقتصاديّة ِّ
ترشيعات لتنظيم العمل املرص ّيف واالمتيازات واالحتكارات ،وميكن
هنا مالحظة العالقة بني العدالة واإلبداع يف التَّرشيعات ،وبني الحالة
والسياس ّية؛ فالتَّرشيعات التي تُك ِّرس الهيمنة واالحتكار
االقتصاديّة ِّ
تُنشئ دكتاتورية سياسية وتُغيِّب عدالة التَّوزيع واملنافع من َّ
الثوة
والوفرة إن تحقَّقت.
االزدهار الذي حدث منذ منتصف القرن التاسع عرش ،وقادته الثَّورة
الصناع ّية ،أنشأ اقتصا ًدا عامل ًّيا جدي ًدا وتجارة دول َّية واسعة ،ولكن يف
ِّ
اللتينية استخدمت الفرص الجديدة لتعزيز االمتيازات
دول أمريكا َّ
واالحتكارات والهيمنة ،وواصلت ال ُّنخب الجديدة اضطهاد الشُّ عوب
للسخرة ،وإجبار عدد كبري من أفرادها
األصل َّية وتهميشها وإخضاعها ُّ
عىل العمل يف املزارع واملناجم بعي ًدا عن مواطنهم األصليَّة .فدخلت
تلك ال ّدول يف حالة عدم استقرار وحروب أهلية وانقالبات عسكرية
ورصاعــات عسكرية طاحنة بينها ،فاجتمعت عليها الدكتاتورية
والفقر والفساد والفشل ،وقُ ِتل عرشات اآلالف ،واعتُ ِقل مئات اآلالف
من املواطنني يف سجون االنقالبات وال ِّدكتاتوريات.

المؤسسات االقتصاديَّة
االستخراجيَّة والمؤسسات
َّ
الشاملة
االقتصادي تب ًعا ملؤسساتها وتأثريها
تختلف ال ّدول يف ما بينها يف ال َّنجاح
ّ
يف االقتصاد واألعامل والحوافز .ولنتخيل – يقرتح املؤلِفان  -ما يتوقعه
املراهقون يف حياتهم يف كوريا الشِّ املية والجنوبية ،إنَّها توقعات
يحكمها التَّعليم ونوعيته ،واألسواق والفرص الواعدة ،واملهارات التي
يحتاجون إليها .ففي كوريا الجنوبية يبني الشباب توقعاتهم عىل
سوق قائم عىل امللكيَّة الخاصة والتنافس ،وفرص تحسني معيشتهم
الصحية .أ َّما يف كوريا
والسيارات وال ِّرعاية ِّ
وحصولهم عىل املنازل َّ
الشِّ املية ،فإ َّن الخيارات محدودة ومحددة أيضً ا ،وبطبيعة الحال إنَّها
واملعييش واالهتامم باملستقبل.
االقتصادي
توقعات تعكس املستوى
ّ
ّ

العدد ١٧
تشرين الثاني  /نوفمبر 2015

إ ّن حقوق امللك َّية الخاصة هي الركيزة يف ال ّدولة الشَّ املة واملحرك
لالستثامر وزيادة اإلنتاجيِّة ،وبغري هذه امللكيَّة فإ َّن رجال األعامل
سقون ،ولن تتشكَّل حوافز
واملوهوبني واملتفوقني يشعرون أنهم يُ ْ َ
لالستثامر والعمل واإلنتاج واالبتكار.

محركات االزدهار
تش ِّجع املؤسسات الشَّ املة حريَّة األسواق التي تضمن اإلبداع وتنمية
املواهب ،وتفتح املجال للتَّنافس الذي يجعل البقاء لألفضل ،ومت ِّهد
الطريق لالزدهار بتوفري التَّعليم والتِّكنولوجيا .وبال َّنظر اليوم إىل
سلسلة االخرتاعات والتَّحسينات التي أدخلها املوهوبون واملبادرون
والسيارات وال ُّروبوتات واألدوية،
اىل الحياة مثل الكهرباء واألجهزة َّ
ميكن مالحظة إىل أي مدى أسهمت املؤسسات الشَّ املة يف تحسني
الحياة .وهنا يكمن التساؤل الذي يحمل اإلجابة يف الوقت نفسه،
ملاذا كان توماس أديسون أمريكيًا ومل يكن مكسيكيًا؟ وملاذا كانت
رشكة سامسونغ كورية جنوبية وليست شاملية؟
ميكن ال َّربط ببساطة بني انخفاض مستوى التَّعليم وبني املستوى
االقتصادي وكفاءة املؤسسات ،فاألسواق الفاشلة واملحدودة تؤدي
ّ
أيضً ا إىل فشل يف بناء املواهب واستقطابها ،ومن الواضح أ َّن هناك
عالقة وثيقة بني التَّعددية واملؤسسات االقتصاديّة الشَّ املة.
السياسيّة "االستخراجيَّة" ملصلحة فئة
يف املقابل ،تعمل املؤسسات ِّ
السوق واملجتمعات ،فنظام
محدودة ،وتقيم الحواجز وتقمع أداء ُّ
والسخرة عىل سبيل املثال كانت تحميه مؤسسات سياس َّية
العبودية ُّ
قمعيَّة .واليوم ،فإ َّن الحالة نفسها أو قريبًا منها ميكن مالحظتها
يف أداء ال ُّنخب الفئوية واملهيمنة يف أنحاء واسعة من العامل الذين
تتشكَّل مصالحها حول الواقع الفاسد وتحميه.

نحو نظريَّة لعدم المساواة في
العالم
مثة عامل غري متكافئ ،ففي البلدان الغن َّية يتمتَّع املواطنون بدخل
الصحيَّة
مرتفع ومست ًوى متق ِّدم من املعيشة والخدمات :ال ِّرعاية ِّ
والتَّعليم وفرص العيش لحياة أطول ،واملياه ال َّنظيفة والكهرباء
والتفيه والطُّرق ،وسيادة القانون واملشاركة يف انتخاب ممثِّليهم يف
َّ
يل .ولك َّن ذلك حلم بعيد املنال يف ال ُّدول الفقرية؛
الربملان والحكم املح ّ
فاملواطنون ال يجدون فرص الحصول عىل الخدمات نفسها التي تزيد

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
لماذا تفشل األمم؟

فرصهم يف التَّق ُّدم ،مثل اإلنرتنت والتلفزيون .ويف ظل هذا التَّفاوت،
ينشأ االستياء والشعور بالظُّلم.
فالتَّق ُّدم واالزدهار ينشآن يف بيئة من املعرفة واالستخدام املرتاكم
والسلع واملنتجات املختلفة؛ ما ينشئ أفكا ًرا خالقة جديدة،
للتقنية ِّ
وتقل العوائق أيضً ا أمام
ويف ظل العدالة والرضا تتشكل الحوافز ُّ
املبادرات واملتفوقني واملوهوبني ،ويكون دور ال َّدولة يف إطالق
هذا اإلبداع وتطويره برتسيخ ال ِّدميُقراطيّة والعدالة والتَّرشيعات
االقتصاديّة املالمئة لتنظيم األعامل واملِلكيَّة .ولك َّن الدستور والقوانني
السلطة
ال ِّد ُميقراط ّية ال تكفي إذا مل تتحول إىل واقع ،ومل يجر توزيع ُّ
السياسيّة بشكل عادل ومالئم ،ومل تُ كّن املجموعات املختلفة من
ِّ
املشاركة لتحقيق أهدافها ومصالحها.
الشكات التي بدأت يف الظهور واالنتشار
يشري املؤلِفان هنا إىل دور َّ
منذ القرن السابع عرش ،وهي مثال جيد للتَّـفاعل بني املؤسسات
السياس ّية واالقتصاديّة ،ومتوالياته االقتصاديّة واالجتامع ّية ،والتي
ِّ
مل يكن بعضها ناج ًحا ،فذلك ال َّنجاح يعتمد عىل التَّفاعل والعالقات
الصحيحة واإليجابيَّة بني املؤسسات ،ولكن يف املحصلة تشكَّلت
مؤسسات تبدو اليوم مستمرة وعميقة الجذور!
ملاذا تبدو عملية القضاء عىل عدم املساواة وتحويل البلدان الفقرية
إىل مزدهرة صعبة؟ يجيب املؤلِفان بأنَّها ليست عملية تلقائ َّية ،ولكن
السياس ّية
يجب أن يتح َّمس املجتمع للتغيري ويُلزِم القيادات وال ُّنخب ِّ
واالقتصاديّة يف هذا االتجاه ،فال تعكس القوانني مصالح أقليات
والسياسة.
مهيمنة عىل االقتصاد ِّ
الصني لفرتة قادمة
ير ِّجح الكتاب أن يستمر ال ُّنمو
االقتصادي يف ِّ
ّ
من الزمان ولكنه لن يتح َّول إىل منو مستدام ،فال ميكن الثِّقة بال ُّنمو
االقتصادي الجاري يف ظل أنظمة استبدادية ،وهو األمر نفسه
ّ
يف روسيا.
وعىل الرغم من اعرتاف املؤسسات ال ّدولية مثل صندوق النقد
ال ّدويل بأهمية الشُّ موليَّة يف املؤسسات ،فإنَّها تركِّز عىل مجموعة من
االقتصادي؛ مثل رفع كفاءة الخدمات
السياسات ألجل تحسني ال ُّنمو
ّ
ِّ
وتحسني أداء الـ ُّدول ومكافحة الفساد ،ولك َّنها تُط َّبق أو ت ُف َرض
بغطرسة عىل ال ّدول؛ ما يجعلها غري مجدية ،أو أنَّها تنفذ بطريقة
ظاهري أو
السياسات عىل نحو
ّ
غري صحيحة ،فيجري تنفيذ كثري من ِّ
يل .وقد أنشأت هذه اإلجراءات الشَّ كلية حالة من عدم اليقني
شك ّ
وعدم الثَّقة ،وعدم االستقرار ،وقد م َّهد ذلك لنظريَّة استقاللية البنوك
السياس ّية وتغط َّية التَّضخُّم.
املركزيَّة ألجل مقاومة الضغوط ِّ
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لقد استجاب روبرت موغايب رئيس زميبابوي لهذه ال َّنصيحة ال ُّدولية
فأعلن يف عام  1995إنشاء بنك مستقل ،وقبل ذلك كان التضخم
حوايل  20يف املئة ،ولكنه ارتفع يف عام  2002إىل  140يف املئة ،ويف
العام التايل ارتفع إىل  600يف املئة ،ثم تضاعف أضعافًا كثرية .ولكن يف
بلد يفوز رئيسه يف "اليانصيب" ،فإنه ال ميكن الثِّقة بقانون أو سياسة
مستقل.
ً
املركزي أن يكون
ت ُطبَّق فيه ،وال ميكن لبنكه
ّ
ويف سرياليون سقط محافظ البنك املركزي الذي كان عىل خالف
مع الرئيس سياكا ستيفنز عن سطح مبنى البنك منتح ًرا كام قيل!
السياسيّني يف األرجنتني
وعىل الرغم من أنَّه مل يع ْد بإمكان القادة ِّ
وكولومبيا طباعة ال ُّنقود من غري غطاء بعد استقالل البنوك املركزية
فيهام منذ عام  ،1990فقد توسعوا يف اإلنفاق الحكومي املم ّول
السياسة عمليات فساد كربى ملكافأة
باالقرتاض ،و ُم ِّررت يف ظل هذه ِّ
املسؤولني وأنصارهم.
االقتصادي ،تحسني
ومن الحلول األخرى التي قُ ِّدمت ملواجهة الفشل
ّ
الصحية وطرق تنظيم األسواق .قد يبدو
أنظمة التَّعليم وال ِّرعاية ِّ
ذلك صحي ًحا ومنطق ًّيا ولكن يف ظل تجاهل الفقر وأسبابه ،فإ َّن هذه
الهنديس
القرسي أو
األنظمة لن تعمل جي ًدا ،ففي هذا التَّدخُّل
ّ
ّ
والتهل ،وقد
والصحة تتعرض األنظمة لعدم الثِّقة َّ
لتحسني التَّعليم ِّ
يفضّ ل عليها  -حتى الفقراء  -القطاع الخاص أو غري املنظم ،وليس
ذلك بالرضورة سلوكًا غري عقال ّين ،فال َّناس غري قادرين عىل الحصول
عىل الخدمات الحكومية أو االستفادة من مرافقها بسبب الفساد
ونقص الكفاءة لدى مق ِّدمي الخدمات.
متثل أفغانستان حالة صارخة للفشل ،فبعد القضاء عىل نظام طالبان،
مل يتمكن البلد من التَّح ُّول اىل االزدهار واالستقرار عىل الرغم من
االنتخابات (ال ِّدميُقراط ّية) واملساعدات ال ّدولية ،وكان املستفيد
األول من جهد اإلغاثة وبرامجها املكاتب واملنظامت القامئة عليها،
واملقاولون واملوظفون الذين يتعاملون معها.
واألمر نفسه حدث يف زائري (الكونغو) وهاييتي وباكستان؛ فقد
استُ ِ
السياس ّية أكرث
خدمت املساعدات الخارج َّية يف رشاء الوالءات ِّ
من استعاملها يف التنميَّة ،وتح َّولت برامج األمم املتَّحدة واملنظامت
ال ّدولية إىل مرشوعات حكومية سياس َّية بدلً من مواجهة الفقر ،ومل
السياسات الحكوميَّة امل ُطبَّقة أسباب الفقر ،ومل تك ِّرس لحقوق
تُالحظ ِّ
امللك َّية والقانون وتحسني حياة الناس العاديني والفقراء ،بل استب ِعدوا
من التَّعليم والخدمات الحكوميَّة.
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مراجعات حول الكتاب
رشت منه طبعات عدة ويف صيغ وأشكال
لقي الكتاب اهتام ًما كب ًريا ونُ َ
مختلفة ،ونال جوائز مهمة ،كام كُتبت حوله عروض ومراجعات كثرية؛
إذ يقول جريد دميوند  -أستاذ الجغرافيا بجامعة كاليفورنيا ومؤلِف
عدد من الكتب املهمة  -يف تعليق له عىل الكتاب ن ُِش يف جريدة
نيويورك تاميز((( :ال ميكن إغفال العامل الجغرايف واملوارد كام فعل
أسيموغلو وروبنسن يف تشكيل الـ ّدول واملجتمعات ويف نجاحها
وفشلها ،وأن يُربط التَّق ُّدم فقط بـ "املؤسسات الشَّ املة" مبعنى
السياسات والتَّرشيعات التي تحفز اإلنتاج وتحميه.
ِّ
نفس االزدهار
ولكن ملاذا انهارت دول ذات مؤسسات ناجحة؟ وكيف ِّ
املؤسيس؟ يقول دميوند:
والتَّق ُّدم عىل مدى التَّاريخ قبل هذا التَّط ُّور
ّ
اعي ،وميكن مالحظة العالقة بني
لقد نشأت ال ّدول حول االقتصاد ال ِّزر ّ
يايس ،فال ِّزراعة لدى كثري
اعي وبني ال َّنجاح ِّ
الس ّ
طول مدة االقتصاد ال ِّزر ّ
السياسيّة واإلداريّة.
من الباحثني واملفكرين أَسست لألنظمة ِّ
إ َّن كث ًريا من البالد التي كانت تدير اقتصا ًدا ناج ًحا تواجِه اليوم حالة
والسخرة ومصادرة
من الفقر والبؤس بسبب سياسات االحتالل ُّ
القرسي لوجهة االقتصاد .ثم إ َّن كث ًريا من هذه
املنتجات والتغيري
ّ
ال ّدول بعد استقاللها واصلت سياسات "استخراج َّية" فاشلة .يقول
دميوند إ َّن فكرة املؤسس ّية التي عرضها املؤلِفان تق ِّدم جز ًءا من
التَّفسري ،ولكن ال ميكن تجاهل عوامل مهمة ومؤثرة ومستقلة أيضً ا
عن املؤسسات ،مثل الكوارث واألوبئة واألمراض املتوطِّنة يف املناطق
السلبي يف اإلنتاج والتَّق ُّدم ،فهي تستنزف
املدارية واالستوائية وتأثريها َّ
املوارد ،وتعوق املشاركة يف العمل واإلنتاج ،وتشغل ال ِّنساء واألُرس عن
العمل .وكيف ميكن تجاهل تأثري الجليد والشِّ تاء يف املوارد والعمل
واإلنتاج أو إغفال درجات الحرارة واملناخ والجفاف واألمطار يف
الصحارى واملناطق االستوائية أو -املعتدلة؟
عامل
يقول دميوند :يشكِّل املوقع الجغرا ّيف بال ِّنسبة إىل خطوط العرض ً
مستقل عن املؤسسات ،وميكن مالحظة ذلك
ً
مهم يف القوة واالزدهار
ً
السلع وشحنها ،فاملالحة
يف اإلنتاج والغذاء ِّ
والصحة ،وكذلك يف نقل ِّ
البحريَّة أو ال َّنهريَّة أو الربيَّة تؤث ِّر يف تكلفتها وفرص وصولها وتصديرها

1 The New York Times, June 7, 2012, at:
http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/aug/16/why-nations-fail/
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واستريادها .ومن املؤكد أ َّن ال ّدول املعزولة عن البحار تواجه تح ِّديًا
اقتصاديًّا ،وميكن املقارنة واملالحظة للعالقة بني اقتصاديّات ال ّدول
وموقعها بال ِّنسبة إىل البحار واألنهار ،مثل أفغانستان ونيبال وكثري من
دول أفريقيا املعزولة عن البحار.
ويؤثر يف مستوى َّ
الثوة أو الفقر توفُّر املوارد الطبيعية مثل املياه
والغابات واملأكوالت البحريِّة ،وال ّدول التي تفقد مواردها الطبيع َّية
متيض إىل الفقر؛ فال ّدول التي أُزيلت منها الغابات مثل هاييتي
وروانــدا وبوروندي ومدغشقر ونيبال مضت نحو الفقر وعدم
يايس.
االستقرار ِّ
الس ّ
ونعلم جمي ًعا من تجربتنا الشخصية – يقول دميوند  -أنه ليس مثة
جواب واحد بسيط عن السؤال :ملاذا يصبح أحدنا ثريَّا أو فقريا ً؟ يعتمد
والصحة واالتصاالت
ذلك عىل املرياث ،والتَّعليم ،والطُّموح واملوهبة ِّ
الشخصية ،والفرص ،والحظ .ويجب َّأل يفاجئنا عدم وجود جواب
واحد أو صحيح عن سؤال ملاذا تكون املجتمعات غنية أو فقرية؟
التكيز الضَّ يق عىل دور املؤسسات ،يتجاهل املؤلِفان  -حسب
ويف َّ
دميوند  -البيئة الشَّ املة امل ُحيطة بالتَّق ُّدم والفشل ،ويرفض املؤلِفان
الصني حاليًا،
األخذ بحاالت الفشل وال َّنجاح املناقضة لنظريَّتهام ،مثل ِّ
وفيتي كأمثلة تاريخية!
وال ُّدولة ال ُعثامنيَّة واالتِّحاد ُّ
الس ّ
االقتصادي ،يرى دميوند أ َّن
وحول تأثري املوارد الوفرية يف التَّق ُّدم
ّ
املؤلِفني اختارا بانحياز حاالت من الفشل وال َّنجاح ،فإذا كان املاس
ال يؤدي اىل التَّق ُّدم يف سرياليون ،فامذا عن الحديد؟ أليس مور ًدا؟
وما دوره يف ال َّنجاح أو الفشل /اللعنة؟ وهناك أيضً ا انحياز أو جهل
تاريخي كام يقول دميوند؛ ففي دراستهام لربيطانيا واليابان يهتم
السياسيّة واالقتصاديّة عىل مدى التَّاريخ،
املؤلفان مبؤسسات ال َّدولتني ِّ
مؤسيس إلثيوبيا أو الكونغو!
ولكن ال يبدو مثة تاريخ
ّ
بالطبع ستكون النتائج املرتتبة عىل ال َّنظريَّة موضع جدل ،ففي
تفسريهام ألسباب فشل املرشوعات االقتصاديّة والتَّنموية التي أدارت ْها
املنظامت ال ّدولية وال ّدول املُتَق ِّدمة ملساعدة ال ّدول الفقرية ،يتمسك
املؤسيس،
املؤلِفان بأ ّن "هندسة االزدهار" يجب أن تركز عىل البناء
ّ
وبغري ذلك لن يحدث التَّق ُّدم ،وهذه نتائج تخالف الحقائق الواقعية
املاثلة يف ال ُّدول الفقرية عن األمراض والكوارث!

