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عبد االله مجيد
http://elaph.com/Web/Culture/2017/8/1163247.html

ر
اإللكتونية:
فيت ،يف موقع مجلة الجديد
وتمت اإلشارة له ،مع عرض ألفكار ماكس ر
ناجح العبيدي
الدين والتنمية االقتصادية
اإلصالح
ي

http://aljadeedmagazine.com/?id=2252

ً
سابقا عرضي لكتابي لهما عالقة بموضوع العرض الحال ،ر
نشتا يف موقع
وكنت قد ترجمت
ي
شبكة االقتصاديي العراقيي ،وهما:
تيمور كوران :اإلسالم ر
والتوة :المعضالت االقتصادية لإلسالم
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/23/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9/

الشيعة اإلسالمية ر
تيمور كوران :التباين المديد :كيف أعاقت ر
الشق األوسط
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ً
أكت ثالثة اقتصادات ف ر
الشق األوسط يف الوقت الحاض ينظرون جميعا إل السلطات
إن حكام ر
ي
ً
ر
تست هذه الورقة
الدينية كمصدر رئيس للشعية .واستنادا إل تحليل اقتصادي واسع النطاق ،ر
ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للمستقبل االقتصادي للمنطقة .ويتمثل أحد المخاطر البارزة [لهذا
ر
الن تعزز النمو
المستقبل] يف استبعاد أولئك األشخاص الذين يدفعون باتجاه السياسات ي
الطويل األجل من مجال المساومة السياسية .political bargaining
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ً
ً
ه :لماذا بعض المجتمعات ثرية جدا واألخرى فقتة جدا؟
واحدة من أهم األسئلة يف االقتصاد ي
وعىل الرغم من أن لهذا السؤال انعكاسات واضحة عىل عالم اليوم ،فإنه بطبيعته مسألة
ً
عش والتاسع ر
جزئيا ،ف شمال غرب أوروبا ف القرني السابع ر
عش،
تاريخية .ويكمن الجواب،
ي
ي
َّ
حيث تشكلت أول االقتصادات الحديثة.
ً
ولكن اإلجابة الكاملة يجب أن تنظر أيضا يف سبب عدم ظهور االقتصاد الحديث يف أجزاء أخرى
من العالم .وينطبق هذا بشكل خاص عىل ر
الشق األوسط ،الذي كان لقرون من انتشار اإلسالم
ً
متقدما عىل أوروبا الغربية من حيث ر
التوة ،والتكنولوجيا ،ورأس المال ر
البشي والثقافة.
ً
ر
وبق ر
الشق األوسط فقتا؟ Rulers,
يعالج ر ي
كتاب األخت  -حكام ودين وثروات :لماذا أثرى الغرب ي
 - Religion, and Richesهذه القضايا .وهو برصاحة ليس الكتاب األول الذي يتناول مسألة
ً
ً
لماذا بعضهم أثرياء جدا وغتهم فقراء جدا؛ وهو لن يكون آخر كتاب .ولكنه يقدم رؤى جديدة
حول انقالب المصائر بي ر
الشق األوسط وأوروبا الغربية.
ْ
يسأل الكتاب السؤال ُ
(المثقل) :ما الدور ،إن ُوجد ،الذي لعبه اإلسالم يف انقالب المصائر؟
باختصار ،إن الجواب الذي يقدمه الكتاب هو أن المسؤولية (أو اإلشادة) ال تكمن يف مبادئ
اإلسالم والمسيحية لما آلت إليه المصائر االقتصادية المقارنة ر
للشق األوسط وأوروبا ،وإنما
ً
الدور الذي لعبه الدين يف السياسة كان مهما لمساراتهما االقتصادية.
ر
حجن األساسية واضح .أنظر للسياسة باعتبارها لعبة مساومة بي
إن المنطق الذي ينتظم
ي
الحاكم الذي يريد البقاء يف السلطة ،والناس يف المجتمع الذي يمكنهم أن يبقوه يف السلطة.
هؤالء الناس إما لديهم القدرة عىل إضفاء ر
الشعية عىل الحاكم (النخبة الدينية ،عىل سبيل
المثال) أو توفت اإلكراه (الجيش ،عىل سبيل المثال) .إن نتيجة الصفقة  -قواني وسياسات
ه رغباتهم.
المجتمع  -سوف تعكس من هو عىل طاولة المساومة وما ي
ً
ً
جيدا بشكل خاص ف إضفاء ر
الشعية عىل الحكم
ا
ر
وألسباب تاريخية ،فإن اإلسالم يلعب دو
ي
اإلمتاطورية ،وعكست العقيدة اإلسالمية المبكرة هذه
السياس .فقد تطور اإلسالم مع
ر
ي
.
ينبغ للمرء أن يتبع
أنه
إل
تدعو
لإلسالم)
أساسية
(مستندات
هامة
أحاديث
وهناك
الحقيقة
ي
ً
ينبغ أن يعزل الحاكم الذي ال يترصف كمسلم جيد.
ولكن
جيد،
كمسلم
يترصف
حاكما
ي
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اإلمتاطورية الرومانية ،مع
ليس هناك مذهب مماثل يف المسيحية ،الذي ارتكزت عليه
ر
مؤسسات راسخة ووسائل إلضفاء ر
الشعية .يف الواقع ،لم تكن المسيحية يف القرون الثالثة
األول من عمرها ف وضع يسمح لها بإضفاء ر
الروماب ،ولهذا السبب ،فإن
الشعية عىل الحكم
ي
ي
العقيدة المسيحية صامتة إل حد كبت حول هذه المسألة.
بالتأكيد ،كان الباباوات يف القرون الوسىط كانوا يشاركون بعمق يف السياسة الدنيوية ،ولكن
ر
ه ببساطة
الحقيقة الرئيسية ليست أن المسيحية غت قادرة عىل إضفاء الشعية عىل الحكم :ي
ً
ليست ّ
الشق األوسط تاريخيا ر
فعالة كما ه ف اإلسالم .لهذا السبب ،استخدم حكام ر
الشعية
ي ي
أكت بكثت من نظرائهم المسيحيي.
الدينية بدرجة ر
ماذا يعن ذلك بالنسبة للنتائج االقتصادية؟ ف بعض الظروف ،فإن إضفاء ر
الشعية الدينية
ي
ي
مفيدة للتنمية االقتصادية ،كما يحتمل أن تكون يف القرون األربعة األول لإلسالم .وبالمقارنة
ً
متشظيا ف ر
الشق األوسط ،كانت الفكرة
مع األوضاع ما قبل اإلسالم ،حيث كان الحكم
ي
ُ
المو ِحدة المرتبطة باإلسالم مفيدة بالتأكيد لالقتصاد.
ً
ر
واإلمتاطورية  -الذي ر
انتش يف حد ذاته جزئيا بسبب قوة
المشتك لإلسالم
لقد ساعد االنتشار
ر
ر
الشعية الدينية  -عىل إقامة شبكات تجارية وشبكات اجتماعية-دينية ،فضال عن العمالت
ر
ر
الن يمكن أن تتغلب عىل قضايا الثقة  trustوتكاليف
واللغات واألوزان والمقاييس المشتكة ي
المعامالت  transaction costsالمرتبطة بالتبادل التجاري البعيد المدى .ونتيجة لذلك ،كان
العراق المسلم وسوريا واسبانيا ر
أكت ثر ًاء من جتانهم المسيحيي.
ً
ومن الصحيح أيضا أن السلطات الدينية ال ترغب عموما يف وضع قواني وسياسات تحبذ
الن تعمل ف صالح النمو ف ر
التنمية .ولم تكن أنواع القواني والسياسات ر
الفتة الممتدة من
ي
ي
ي
العاش مناسبة بالرصورة القتصاد ر
ر
أكت دينامية.
القرن السابع إل
ومع ذلك ،لم تجد السلطات الدينية اإلسالمية ،شأنها يف ذلك شأن أي مجموعة مصالح أخرى
ذات سلطة سياسية ،أن من مصلحتها التفاوض عىل تغيتات يف القواني والسياسات ،خاصة
كتاب تاريخ المطبعة والقيود
عندما تحمل هذه التغيتات ما قد يهدد موقفها .ويحلل ر ي
المفروضة عىل أخذ الفائدة كحالتي تعكسان هذه الفكرة.
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وفيما يتعلق بأوروبا الغربية ،فأنا أحاجج بأن الطريق إل النجاح االقتصادي بدأ بجدية عندما
لعبت النخبة الدينية ،بعد اإلصالح الدين ،دورا ر
أكت محدودية يف الحكم .لم يكن المفتاح [لهذا
ي
التلمانات حلت
ف
االقتصادية
النخبة
أن
حقيقة
ف
ولكن
التغيت] استبعاد الدين من السياسة،
ي ر
ي
محل الكنيسة كمصدر أساس ر
للشعية.
ي
أعضاء النخبة االقتصادية لديهم رغباتهم الخاصة ،وكثت منها ضارة بالنمو  -عىل سبيل المثال،
ً
ً
االحتكارات للصناعات المفضلة .ولكنهم يريدون أيضا ،ألسباب أنانية تماما ،قواني وسياسات
تفيد التنمية االقتصادية ،مثل حماية حقوق الملكية ،واالستثمار يف السلع العامة ،وقانون محايد
ً
نسبيا (عىل األقل فيما يتعلق بالتمويل).
التوتستانتية:
تساعد هذه األفكار يف تفست لماذا ولد االقتصاد الحديث يف اثني من الدول ر
ر
ر
إنجلتا وجمهورية هولندا.
فحن معظم الدول الكاثوليكية يف أوروبا الغربية ،يف الواقع ،شهدت
ً
تراجعا يف حي بدأت اللغة اإلنجلتية والهولندية بالصعود .عىل سبيل المثال ،سقطت إسبانيا
التوتستانتيي عىل الرغم من أنهما كانتا متقدمتان لقرون
وإيطاليا بشكل كبت وراء جتانهما ر
طويلة .األهم من ذلك ،أن االقتصاد الحديث لم يظهر بالتأكيد ف ر
الشق األوسط ،عىل الرغم
ي
من السبق عىل األقل ر
حن سنة  1000م.
ر
الن نشأت يف التاريخ ،فمن
يف حي أن الكتاب يبحث يف المقام األول عن سبب هذه النتيجة ي
ر
الن أقدمها لها آثار عىل مصائر ر
ر
والعشين.
الشق األوسط يف القرن الحادي
الواضح أن الحجج ي
ً
ً
الشعية عىل الحكم السياس ف ر
فالدين ما يزال يلعب دورا هاما ف إضفاء ر
الشق األوسط.
ي ي
ي
أكت ثالثة اقتصادات يف المنطقة  -تركيا وإيران والسعودية  -إل السلطات الدينية
ويتطلع حكام ر
ر
رئيس للشعية.
كمصدر
ي
تقدم تركيا حالة مفيدة بشكل خاص ،حيث أن ر
الشعية الدينية أصبحت يف اآلونة األختة فقط
ً
جزءا من قائمة الخيارات للحاكم يف محاولة لتأمي حكمه  -وقد استخدمها الرئيس أردوغان عىل
نحو ّ
فعال .وعىل الرغم من أن تركيا جمهورية علمانية منذ سنة  ،1923فقد أصبحت يف
ً
ً
ً
النصف األخت من العقد نظاما استبداديا اكتسب رشعيته جزئيا من خالل اللجوء إل العقيدة
الدينية التقليدية.
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ً
ً
سيظل التنامج ر
قائما ف المستقبل المنظور ف ر
ر
الشق األوسط.
وحن عندما يتم
موضوعا
الت يك
ر
ي
ي
ً
ر
إنشاء بعض مظاهر الديمقراطية ،هناك دائما إغراء الشعية الدينية لحاكم يريد أن يتبع
سياسات ال تحىط بشعبية أو منافس يريد إطاحة النظام الحاكم.
ماذا يعن ذلك لمستقبل اقتصادات ر
الشق األوسط؟ يف المدى القصت ،سيكون العديد من
ي
هذه االقتصادات يف مأمن من االضطرابات بفضل احتياطياتها النفطية الضخمة .لكن
التوقعات المتوسطة والطويلة األجل تبدو أشد وطأة ،إذ أن بروز الوقود البديلة يؤدي إل
التكنولوج اإلمدادات من خارج المنطقة .كيف
انخفاض الطلب عىل النفط ،ويزيد التقدم
ر ي
ستعن ردود أفعالهم بالنسبة
سيتفاعل القادة السياسيون مع هذه التغتات ،وماذا
ي
القتصاداتهم؟
هناك سببان يدعوان إل التشاؤم ر
أكت من التفاؤل بشأن المستقبل االقتصادي والسياس ر
للشق
ي
ً َّ
ر
الن أتاحتها طفرة الموارد لمرة واحدة.
األوسط .أوال ،تم تبديد جزء كبت من الفرص االقتصادية ً ي
وعىل الرغم من تنويع دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤخرا لمحفظتها االقتصادية ،فإن معظم
ً
ً
دول ر
الشق األوسط الغنية بالنفط ما تزال تعتمد اعتمادا كبتا عىل عائدات النفط من أجل البقاء
يف عالم يتصف بعائدات منخفضة .ولذلك ستكون الجهود الرامية إل تنويع اقتصاداتها أساسية
يف هذه العملية.
ً
ثانيا ،مع جفاف عائدات النفط وتناقص قدرة الحكام عىل رشاء الدعم عن طريق اإلعانات
أكت عىل ر
والكسب غت ر
الشعية الدينية مرتفعة .وهذا
المش ًوع ،فإن احتماالت االعتماد بشكل ر
ً
عن استبعادا حرصيا ألولئك الناس الذين يدفعون باتجاه يستهدف النمو يف األجل الطويل من
ي ي
العال وما إل
مجال المساومة السياسية :قادة الصناعة التحويلية والسياحة والتمويل والتعليم
ي
ً
ذلك .هنا يأمل المرء أن يكون هذا التكهن خاطئا.
* أستاذ مشارك يف جامعة چاپمان يف الواليات المتحدة األمريكية.
** كاتب يف قضايا التأمي
حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين .يسمح بإعادة النشر بشرط اإلشارة إلى
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