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فيها ،لكنها تذهب �إىل كونها جم�� ّرد تقليد مل��ا ح�صل يف
بريطانيا .وهي جتارب و�إن حققت تقدّما ال ب�أ�س به ف�إنها
مل تته ّي�أ لها العوامل احلا�ضنة التي توفرت يف بريطانيا،
وال �سيما يف تزاوج الإرادة ال�سيا�سية مع خمتلف العنا�صر
الأخرى ال�ضرورية من م�ؤ�س�سات وابتكارات.
وعلى مدى ثالثة ف�صول ،ال�سابع والثامن والتا�سع ،تنحو
فريا زامانيي لتناول تراجع الريادة الإجنليزية وحت ّولِ
النهو�ض االقت�صادي باجتاه ف�ضاءات جديدة داخل �أوروبا
وخارجها .حيث حتاول امل�ؤلفة ف ْه َم التطور االقت�صادي
املنبعث خ��ارج �أوروب���ا �أوال ،ال �سيما يف �أمريكا واليابان.
فالتطور االقت�صادي يف �أمريكا يعود بالأ�سا�س �إىل عوامل
وف���رة ال��ث�روات الطبيعية ،وق�� ّل��ة ع���دد ال�����س��ك��ان ،وات�����س��اع
الرقعة اجلغرافية .وبالتايل من الطبيعي �أن ي�ؤدي توفر
هذه العنا�صر �إىل منو اقت�صادي مت�سارع ،وهو ما اختلف
جذريا مع واق��ع احلالة اليابانية التي ينعم فيها البلد
برثوات حمدودة وكرثة يف عدد ال�سكان ،الأمر الذي �أملى
على ال�سيا�سات االقت�صادية �أن تنحو باجتاه خمططات
تنموية مغايرة ،تتلخ�ص يف �إ�صالح امل�ؤ�س�سات والإ�شراف
عليها من فوق ،ناهيك عما ّ
مت تد�شينه من تعاون وثيق
بني امل�ؤ�س�سات اخلا�صة وتكامل يف �أ�شغالها.
ث��م تتناول امل���ؤل��ف��ة بالتحليل تطور املالية ال��دول��ي��ة بني
ن��ه��اي��ة ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر وب���داي���ة ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن،
حيث ب��د�أ نظام املديونية والإق��را���ض واملعامالت البنكية
ي�شهد تر�سخا على م�ستوى مو�سع .مدرِج ًة �ضمن ذلك
املحور حديثا عن مرحلة اال�ستعمار الغربي ،ولت�صل �إىل
خال�صة مفادها �أن املنتفعني بعائدات اال�ستعمار لي�ست
الدول امل�ستعمِ رة ،بل �أ�صحاب امل�شاريع ومالك امل�ؤ�س�سات
وخمتلف امل�ستثمرين .فقد ك��ان��ت �شعوب تلك البلدان
ّ
التق�شف
ت��رزح حت��ت �ضغط ارت��ف��اع ال�ضرائب و�سيا�سات
يف الداخل ،يف وقت كانت فيه مغامن اال�ستعمار تتكد�س
لدى بع�ض اخلوا�ص على ح�ساب عامة النا�س ،من خالل
ت��وظ��ي��ف ق���وة ال���دول���ة و���س��ط��وت��ه��ا ل�����ص��احل��ه��م ،م�ستغلني
بذلك حتى �أبناء وطنهم.
لينتهي التحليل يف الف�صول ال��ت��ال��ي��ة ،م��ن العا�شر �إىل
الرابع ع�شر� ،إىل احلديث عن � ْأمركة �أوروبا على م�ستوى
اقت�صادي ،خ�صو�صا ُبعيد احل��رب العاملية الثانية .فقد
�ساهمت �أمريكا يف دف��ع عجلة التنمية يف �أوروب��ا املنهارة
بعد احلرب من خالل �ض ّخ ما يعادل  850مليار دوالر يف
تلك االق��ت�����ص��ادات املت�ضررة ج���راء وي�ل�ات احل���رب .وهي
املرة الأوىل يف التاريخ التي ي�ساهم فيها املنت�صر يف م ّد يد
العون للمنهزم .وهكذا تطور الدخل القومي يف البلدان
املهزومة واملت�ضررة من احلرب ب�شكل فوري ومت�صاعد.
ف��م��ن ال���ع���ام � 1948إىل ��� 1952ش��ه��د ال���دخ���ل ال��ق��وم��ي يف
�أملانيا تطورا بـ  61يف املئة ،ويف النم�سا بـ  44يف املئة ،ويف
�إيطاليا بـ  31باملئة ،ويف فرن�سا بـ  27باملئة ،يف حني �شهد
النمو يف الواليات املتحدة  14باملئة .ير ّكز الكتاب كذلك

على «ال��ع��ق��ود الثالثة الذهبية» التي عرفها االقت�صاد
الأوروب���ي ب�ين �سنوات  1945و  .1973وه��ي ال��ف�ترة التي
�شهدت تقل�صا للفجوة االجتماعية بني �سائر املواطنني
وازدي����ادا ملحوظا مل�ستوى ال��رف��اه ولن�سب اال�ستهالك،
ح��ت��ى �أن ب��ل��دان��ا �أوروب���ي���ة ���ش��ه��دت ق��ف��زة خ��ارق��ة يف تلك
الفرتة �أخرجتها من طور مرت ّد �إىل طور متقدم .وحالة
�إي��ط��ال��ي��ا ال��ت��ي ك��ان��ت خ��زان��ا لت�صدير امل��ه��اج��ري��ن وال��ي��د
العاملة وعنوانا للتفاوت امل��زري بني ال�شمال واجلنوب،
حتولت يف ظرف وجيز �إىل بلد متطور ،ا�ستطاع �أن يغد َو
من بني �أقوى االقت�صادات يف العامل .لكن التحول البارز
يف �أوروب���ا وه��و ما ب��د�أ يط ّل مع مطلع �سبعينيات القرن
امل��ا���ض��يِ ،وف���ق زام��ان��ي��ي ،م��ع ال��ت��وج��ه نحو ال��ع��ومل��ة� ،أو ما
تطلق عليه بالثورة ال�صناعية الثالثة .لت�صل الكاتبة �إىل
احلديث عن فكرة االحتاد الأوروبي ،التي باتت مطروحة
كح ّل للوقاية االقت�صادية بغر�ض الو�صول �إىل خلق قوة
�أوروبية نافذة على م�ستوى عاملي.
تخ�ص�ص الكاتبة الف�صلني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر
من م�ؤلفها للحديث عن التطورات االقت�صادية احلا�صلة
يف �آ�سيا ،يف كوريا واليابان وال�صني وماليزيا واملتمحورة
حول تدخل الدولة القوي يف ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية،
مع توظيف ا�ستثمار كثيف يف املجال ال�صناعي وت�شجيع
للم�ؤ�س�سات املحلية وعرقلة للم�ؤ�س�سات اخلارجية .ثم
تع ِّرج على تناول ال�سيا�سة الليربالية اجلديدة املتبناة يف
االحتاد ال�سوفياتي �إبان فرتة بوري�س يلت�سني وما خلفته
من دم��ار اقت�صادي .ثمة مرجعية ثرية للكتاب يف تت ّبع
حت��والت القوة االقت�صادية يف �أوروب��ا ويف �أرج��اء العامل.
مع ا�ستعانة للكاتبة بالعديد من اجلداول �ضمن م�ؤلفها
لتو�ضيح التطورات ب�شكل تلخي�صي ومي�سر على القارئ.
ويف الف�صل ال�����س��اب��ع ع�شر والأخ��ي�ر م��ن ال��ك��ت��اب تتناول
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ال��ك��ات��ب��ة ���ص��ع��ود ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل��دي��دة بو�صفها ���ش��ك�لا من
�أ���ش��ك��ال ال��ت��ج��دد يف ال��ن��ظ��ام ال��ر�أ���س��م��ايل ،م��ع م��ا خلفته من
�أزمات على م�ستوى البنوك وهو ما ج ّر منذ العام � 2007إىل
�أزمة قوية يف الأو�ساط الأوروبية و�إىل تراجع قيمة اليورو،
ما فر�ض على تلك الدول الدخول يف �سيا�سات تق�شف خ ّلفت
تراجعا يف اال�ستهالك .لكن ذل��ك الو�ضع مل يتوقف عند
ذلك احلد بل �أفرز ت�شككا يف م�ستقبل املجموعة الأوروبية،
دفع بع�ض البلدان للتهديد باخلروج من تلك الرابطة �أو
التلويح بالتخلي عن عملة اليورو.
نلحظ ر�ؤي����ة ح��ا���س��م��ة ل���دى ف�ي�را زم��ان��ي��ي ت��خ�ترق كتابها،
كون التطور هو حتمي يف �أوروبا دون غريها مبوجب توفر
عنا�صر ح�ضارية حمورية يف ال�ش�أن .يربز من تلك العنا�صر
�أ�سا�سا الإرث امل�سيحي و»القيم امل�سيحية» وال ندري �أين كان
ذلك املخزون الروحي ،طيلة قرون الرتدي والفو�ضى ،قبل
ح�صول النه�ضة الأوروب���ي���ة؟ ف��زع��م الف�صل ب�ين املجالني
ال��دي��ن��ي وال��دن��ي��وي ،م��ا ك��ان منبعه اله��وت��ي��ا ،والكني�سة مل
تتخل عن ذلك التحكم باملجالني �سوى مع ح�صول ما ي�شبه
الثورة يف املجتمعات الأوروبية ،ال �سيما مع الربوت�ستانتية
والتنوير ،بعد �أن ُطردت الكني�سة من املجال ال�سيا�سي.
ك��م��ا �أن ال��ت��ح��ل��ي��ل ل��ل��ت��ط��ورات االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ن��ق��و���ص��ة يف
الف�ضاءات الأخرى يُع َر�ض ب�شكل مبتور �أحيانا ،وال تتعر�ض
ال��ك��ات��ب��ة �إىل ال����دور التعطيلي لأوروب����ا لتلك ال��ف�����ض��اءات.
�صحيح �أن �أوروب����ا ق��د غ�يرت ال��ع��امل ،ول��ك��ن تغيريها ج��اء
مفرو�ضا غ�صبا يف العديد من البلدان ،بعد تدمري البنى
احل�ضارية يف الف�ضاءات امل�ستع َمرة ،ولذلك ارتفعت �أ�صوات
بعد رح��ي��ل اال�ستعمار ت��ن��ادي ب��ال��ع��ودة �إىل ال���ذات وت�صفية
بقايا التبعية ،وهي عمليات لي�ست هينة يف ظل خلق عقلية
بديلة مت�س ّربة يف التعليم واالجتماع واالقت�صاد ،بلغت يف
بع�ض البلدان ح ّد تغيري الل�سان وحرف الكتابة.
----------------نبذة عن امل�ؤلفة:
فريا زمانيي �أ�ستاذة جامعية تد ّر�س التاريخ االقت�صادي يف
جامعة بولونيا الإيطالية� .سبق لها �أن ن�شرت يف دار ن�شر
�إيل مولينو �سل�سلة من امل�ؤلفات« :الت�صنيع والتفاوت بني
اجل��ه��ات يف �إيطاليا» ( ،)1981و»م��ن الأط���راف �إىل املركز»
( ،)1990و»الثورة ال�صناعية و�سيا�سة االندماج الأوروبية»
(.)1990
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ملاذا غريت �أوروبا العامل؟ ..لفريا زامانيي

عز الدين عناية *

يتمحور كتاب «ملاذا غريت �أوروبا العامل؟» حول امل�س�ألة االقت�صادية ،وحتديدا حول الريادة الأوروبية يف هذا املجال احليوي واحلا�سم يف التط ّور احل�ضاري .حيث حتاول
�أ�ستاذة التاريخ االقت�صادي الإيطال ّية فريا زامانيي تف�سري تلك الريادة من خالل تت ّبع التطورات احلا�صلة يف هذه القارة على م�ستوى تنامي القوة االقت�صادية ،ومن ثمة
ت�سرب تلك التحوالت التنموية وانت�شارها يف كافة �أرجاء العامل .ومقارنة تلك الريادة مبا ح�صل من حماوالت مماثلة يف ح�ضارات �أخرى ،مل ي�سعفها احلظ يف حتقيق انت�شار
ّ
وا�سع �أو ب�سط هيمنة فعلية ،وكذلك مل تكن مغرية حتى ُتقلَّد �أو ُت َتذى خارج جمالها الذي ت�شكّلت فيه� .إذ ثمة ت�سا�ؤل مطروح يف الأو�ساط العلم ّية �أال وهو ملاذا ح�صلت
تقدما تقنيا وع�سكريا يف زمانها؟ فريا زامانيي
الثورة ال�صناعية يف �أوروبا دون غريها من الف�ضاءات ،مثل �آ�سيا �أو �إفريقيا ،برغم تواجد ح�ضارات عريقة وغنية حازت ّ
يف �إجابتها عن هذا ال�س�ؤال تدعم �أطروحتها حول ريادة �أوروبا ب�إبراز حمورية التطور احلا�صل على م�ستوى امل�ؤ�س�سات االجتماعية واالقت�صادية ،وال �سيما على م�ستوى
التقدم يف �أوروبا مع اقرتاب من حتقيق مطلب العدالة االجتماعية (احلقوق) وتر�سيخ مبد�أ امل�ساواة
القيم التي متثل الدافع املتني املتواري لتلك التحوالت .حيث ت�ضا َف َر
ّ
االقت�صادية (الرفاه االجتماعي).

تخ�ص�ص امل�ؤلفة الف�صول الأربعة الأوىل من كتابها �إىل
القوى االقت�صادية التي عرفها تاريخ الب�شرية ،من خالل
مقارنات بينها حتدد على �ضوئها عوامل القوة وال�ضعف
فيها ،وعوامل االنح�صار واالنت�شار التي ميزتها .تنطلق
فريا زامانيي يف دعم �أطروحتها من خالل ر�صد مظاهر
ال��ت��ط��ور االق��ت�����ص��ادي يف ال���ع���امل ،م��ن��ط��ل��ق�� ًة م���ن م��راح��ل
م��ت��ق�� ّدم��ة يف ال��ت��اري��خ ،ت��ع��ود �إىل ت�����س��ع��ة �آالف ���س��ن��ة قبل
امليالد ،لتبلغ �إىل حني تفجر الثورة ال�صناعية يف الع�صر
احلديث وانعكا�ساتها على كافة �أرجاء املعمورة .فال ريب
�أن احل�ضارات ال�شرقية ب�أنواعها ،ال�سومرية والآ�شورية
والبابلية وامل�صرية والقرطاجية والهندية وال�صينة،
وحتى ح�ضارات �أمريكا اجلنوبية قد �شهدت ت�شكل نواتات
ث��ورات ح�ضارية ،م ّثلت ف��رادة وق��وة �ضاربة يف ع�صرها،
ك�ش�أن ابتكار مفهوم الدولة احلا�صل يف �أوروك (الوركاء
ال��ع��راق��ي��ة) ال���ذي �أخ���رج الب�شرية م��ن جمتمع ال ّ
�لادول��ة
�إىل جمتمع الدولة ،ولكن تلك التطورات على �أهميتها
وري���ادت���ه���ا ح��ي��ن��ه��ا ،مل ت�����ش��ه��د يف ح��ي��زه��ا م��ي��زة ال�تراك��م
وخا�صية التواتر ،وكذلك مل تت�سم بطابع عاملي ،حيث مل
ت�س ِر عدواها كما ح�صل مع التجربة الأخرية الأوروبية.
مذ ّكرة �أن الأر�ض كانت عامرة بالرثوات الطبيعية التي
بقيت ج��ام��دة �أو دفينة �إىل ح�ين ب��ل��وغ ال��غ��زاة الأج��ان��ب.
وت���ورد الكاتبة يف ال�����ش���أن ح��ال��ة �أم��ري��ك��ا ال�شمالية ،حيث
ت��واج��دت فيها جم��ت��م��ع��ات �شبه م�ترح��ل��ة ومنغلقة على
ذاتها ،وذلك �إىل حدود �أواخر القرن ال�ساد�س ع�شر ،ومل
يح�صل تطورها �سوى بحلول الأوروبيني.
وبح�سب الكاتبة يتم ّثل املحدد الرئي�سي الإ�سرتاتيجي
يف تطور خمتلف املجتمعات يف الر�ؤى الفل�سفية الدينية
ل��ل��ع��امل ،ويف التنظيم االج��ت��م��اع��ي امل��ت��و ّل��د ع��ن��ه ،امل��دع��وم
ب�سائر امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والتنظيمات االجتماعية.
ويف حت��دي��ده��ا مل��ع��اي�ير ال��ت��ط��ور ت���ل���ك ،ت�����س��ع��ى زام��ان��ي��ي
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للمقارنة بني امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الفالحية املتقدمة
يف �أوروب�����ا وال�����ص�ين وال��ف�����ض��اءات الإ���س�لام��ي��ة ،م�ستثنية
الهند م��ن ذل��ك بتع ّلة غ��ي��اب حتقيق مكت�سبات ب���ارزة يف
ال�����ش���أن .ف�� ُم��ث�� ّل��ث ال�����ص�ين و�أوروب������ا وال���ب�ل�اد الإ���س�لام��ي��ة،
ِوف��ق زام��ان��ي��ي ،ه��و الف�ضاء املتميز على الب�سيطة ال��ذي
اخ��ت��زن اب��ت��ك��ارات زراع��ي��ة م��ر ّك��ب��ة ،وتنظيمات اجتماعية
راق��ي��ة ،و ُن��ظ��م �سيا�سية �صلبة ،دفعت بالب�شرية للخروج
من ط��ور اقت�صادي �إىل ط��ور �آخ��ر و�أهّ لتها للوقوف على
عتبة التحول احلديث ،وهو ما اقتن�صت �أوروبا خال�صته
ودف��ع��ت ب��ه �إىل م�����ش��ارف ال��ك��ون��ي��ة م��ع امل��رح��ل��ة احل��دي��ث��ة.
وللإملام بالعوامل الأ�سا�سية للتباين تقارن الكاتبة بني
الأب���ع���اد ال��رئ��ي�����س��ي��ة للمجتمعات ال��ث�لاث��ة :ن��ظ��ام احلكم
ال�سيا�سي ،و�سري نظام العدالة ،ونظم اجلباية وال�ضريبة.
وبح�سب الكاتبة مت ّيزت �أوروبا يف هذه املقارنة مبحددات
�أربعة �أ�سا�سية :املفهوم امل�سيحي للكائن الب�شري ،بو�صفه
القيمة الوحيدة املطلقة؛ والعالقة الأفقية الرابطة بني
الأ�شخا�ص املت�أتية من القيم امل�سيحية؛ والإ�شادة بالعقل
ك�سبيل ذه��ن��ي؛ ويف النهاية الف�صل ب�ين ال�سلطات وما
اجن��ر عنه م��ن متييز ب�ين املجالني الديني وال�سيا�سي.
مُق ّرة الكاتبة � ّأن احل�ضارتني ال�صينية والإ�سالمية قد
�شهدتا م��ا مياثل تلك ال��ت��ط��ورات ،لكنها مل تتحول �إىل
منط اجتماعي يغري باالتباع لدى �أمم �أخرى الحتذائه
والن�سج على منواله ،وه��و م��ا جعل تلك ال��ت��ج��ارب ،على
تقدمها ،تنكفئ على ذاتها وفق تف�سري فريا زامانيي.
ب��ع��د ت��ل��ك امل��ق��ارن��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع��امل��ي ،ت��رك��ز زم��ان��ي��ي
يف الف�صلني اخل��ام�����س وال�����س��اد���س اهتماماتها يف حتليل
خ��ا���ص��ي��ات امل��دي��ن��ة الأوروب���ي���ة م��ن��ذ ال��ق��رن احل���ادي ع�شر،
ودور االك��ت�����ش��اف��ات اجل��غ��راف��ي��ة يف ت��ط��ور ن�شاط التجارة
العاملية .حيث �شهدت �أوروبا �أ�سرع حركة ت�صنيع ،وكانت
�أ ّول قارة ت�شهد انت�شار النقل عرب ال�سكك احلديدية نتاج

ح��رك��ة الت�صنيع امل��ب�� ّك��رة .كما ك��ان��ت ال��ق��ارة ال��ت��ي �شهدت
�أرق���ى �أ���ش��ك��ال التنظيم االج��ت��م��اع��ي ،ويف ال��راه��ن احل��ايل
الأق���رب �إىل ن��ظ��ام امل�����س��اواة وح��م��اي��ة ال�����ش��رائ��ح ال�ضعيفة
وال��ت��ط��ور االق��ت�����ص��ادي ،لتنتهي ب��احل��دي��ث ع��ن التربعم
ال�صناعي الأول يف بريطانيا ،واملت�أتي ج��راء توفر نظام
�سيا�سي م�ؤ�س�ساتي ي�شجع على التجديد ،وما رافقه من
ت�شريع قانوين ميلي �ضريبة على الأغنياء بق�صد �إعادة
توزيعها عند احل��اج��ة على امل��ت�����ض��رري��ن ،وي��ق��دّم �سل�سلة
م��ن ال�����ض��م��ان��ات يف ح���ال ال��ت��ع��ر���ض �إىل ال��ع��وز واحل��اج��ة
والإف�لا���س .فمفهوم �ضمان حق ال��رف��اه قد ن�ش�أ مع �سنّ
«ق��وان�ين ال��ف��ق��راء» (�( )Poor lawsسنة  )1601التي
هدفت لتقدمي العون للمحتاجني عند ال�ضرورة ،وهي
من ال�ضمانات االجتماعية التي �أقرتها الدولة لتحمي
بها �شرائح وا�سعة م��ن االن��ه��ي��ار ،وت��دف��ع بها لالنطالق
جم���ددا يف عملية ال��ن�����ش��اط االج��ت��م��اع��ي والإن���ت���اج ،وم��ن
ثمة ا�ستئناف امل�ساهمة يف ال���دورة االقت�صادية .ف�ضال
عن �سيا�سات �أخ��رى �أقرتها الدولة ،ت�شجع على االبتكار
التقني واملبادرة احل��رة ،ناهيك عن اتخاذ تدابري ح ّولت
العمل املنزيل و�أخرجته من �إط��اره ال�ضيق الأُ���س��ري �إىل
العمل احل��ريف وم��ن ث َّمة نحو امل�صانع ال��ك�برى ،وه��و ما
ترافق بتطور الآليات البخارية التي بد�أ معها اال�ستغالل
ُ�ب�رزة �ضمن ذل��ك التحليل
ل��ل�ثروات يف باطن الأر����ض .م ِ
دور ال���دول���ة احل��ا���س��م يف ت��وج��ي��ه ال��ع��م��ل��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
ور�سم اخلطط التنموية ،حيث بقدر ما كانت امل��ب��ادرات
فردية ج��اءت مدفوعة �أي�ضا بت�شجيع الدولة ورعايتها.
وبرغم �أن زامانيي تركز يف تلك الريادة الربيطانية على
تو�سع من نطاق
التحوالت االقت�صادية احلديثة ،جندها ّ
ر�ؤيتها لت�شمل الف�ضاء الأوروبي متت ّبعة بوادر التطور يف
كل من بلجيكا و�أملانيا و�إمرباطورية هاب�سبورغ ورو�سيا
و�إي��ط��ال��ي��ا و�إ���س��ب��ان��ي��ا ،م��ب�رزة خم��ت��ل��ف ���س��ي��اق��ات ال��ت��ط��ور

