رمضان  1438هـ  -مايو 2017م

الكمي للمخاطر؛ و�أخ�ي�راً ،ام�ت��داد ه��ذا النظام
�إىل بقية العامل .كما مت التطرق يف هذا اجلزء
�إىل الأخ �ط ��اء واخل �ط ��وات ال �ت��ي حت ��دث �أح�ي��ان��ا
والتي تر�سي �أ�س�س التمويل احلديث .وي�ستك�شف
ال �ك �ت ��اب �أي �� �ض ��ا ك �ي��ف وج � ��دت الأ� � �س� ��واق امل��ال �ي��ة
با�ستمرار طرقا لت�سييل الأ�صول غري ال�سائلة.
وت�ك���ش��ف ��س�ج�لات امل �خ�بر ال���ص�ي�ن��ي ال ��ذي يعود
�إىل القرن ال�سابع �أ ّن��ه ميكن ا�ستخدام �أي �شيء
تقريبا بقيمة �إعادة البيع ك�ضمان للقر�ض؛ ويف
القرن اخلام�س ع�شرّ ،
مت تطوير �سوق امل�ضاربة
امل�ستقبلية يف �أرب ��اح كا�سا دي ��س��ان جيورجيو،
وهي كيان مت ت�شكيله للتعامل مع ال�ش�ؤون املالية
ملدينة جنوة.
و�أخ� �ي ��را ،غ ��وت ��زم ��ان ي �غ �ط��ي جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة
م��ن الأح � ��داث ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ه��ام��ة ال �ت��ي ت�ت��أث��ر
ب��ال�ت�م��وي��ل .ف�ف��ي ال �ق��رن ال���س��اد���س ع���ش��ر ،قامت
�شركة الهند ال�شرقية الإجنليزية و�شركة الهند
ال���ش��رق�ي��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة ب�ت�ج��ارة وا��س�ع��ة للتوابل
م��ع �آ��س�ي��ا .وق�ب��ل فقاعة بحر اجل�ن��وب �أ�سقطت
ك�ل�ت��ا ال���ش��رك�ت�ين ،ح�ي��ث �أ�� �ص ��دروا ك�م� ّي��ات هائلة
م��ن الأ��س�ه��م وال���س�ن��دات .ويف الع�شرينيات من
ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر ،وحت��ت ت��أث�ير امل���ص��ريف لو
جون� ،أ�صدرت فرن�سا الأ�سهم على �أ�سا�س بع�ض
امل�م�ت�ل�ك��ات اال��س�ت�ع�م��اري��ة ال�ف��رن���س�ي��ة يف �أم��ري�ك��ا
ال�شمالية .وبعد خ�سائر فيما �أ�صبح يعرف با�سم
فقاعة امل�سي�سيبي ،باعت فرن�سا الأرا� �ض��ي �إىل
الواليات املتحدة .و�شهد منت�صف القرن التا�سع
ع�شر ن�شر «ال�ب�ي��ان ال�شيوعي» ،وك ��ارل مارك�س
وف��ري��دري ����ش �إجن �ل��ز حت��دي��ا ل�ل��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ال�ت��ي
ا�ست�شهدت ب ��الأم ��وال واالدخ� ��ار واال��س�ت�ث�م��ارات
ك�ج��ذر للم�شكلة .و�أخ �ي�را� ،سعى ج��ون م��اي�ن��ارد
كينز اخلبري االقت�صادي الالمع يف كامربيدج
للت�أثري على الظروف املفرو�ضة على �أملانيا بعد
احل��رب العاملية الأوىل ،و�أ��ص�ب��ح �أي�ضا م�شاركا
رئ�ي���س�ي��ا يف امل �ن��اق �� �ش��ات ال �ت ��ي ج� ��رت يف م ��ؤمت��ر
بريتون وودز يف �أعقاب احل��رب العاملية الثانية،
وال �ت��ي �أ ّدت �إىل ت�شكيل ال�ب�ن��ك ال� ��دويل .وك��ان
كينز ،يف جميع م�ساهماته ،م�ؤمنا كبريا مبزايا
اال�ستثمار والقيمة االجتماعية لأ�سواق الأوراق
املالية.
وم � ��ع ذل� � ��ك ،ف� � � ��إنّ ال� �ن� �ج ��اح ال �ن �ه ��ائ ��ي ل�ل�ب��وت�ق��ة
الأوروب�ي��ة ،وفقا لغوتزمان ،ن�ش�أ يف امل�ستعمرات
الأم��ري�ك�ي��ة� ،أوال بتجاربهم م��ع البنوك الربية
(حتى مت حظرها من قبل الربملان الربيطاين)
ثم مع �شركات الأرا�ضي املدعومة عادة من قبل
امل�ستثمرين الهولنديني والربيطانيني .مع كل
احلما�سة احلالية املحيطة ب��ال��دور ال��ذي لعبه
�إل�ك���س�ن��در ه��ام�ل�ت��ون وزي� ��ر اخل ��زان ��ة الأم��ري �ك��ي
ال�سابق� ،إال �أنّ غوتزمان بدال من ذل��ك؛ يعطي
�إب��راه �ي��م ف ��ان كيتو�ش وع ��ددا م��ن االئتمانيني

الهولنديني الآخرين االئتمان الأ�سا�سي لكونهم
ق��د ع� ��ززوا ال ��دي ��ون امل �ب �ك��رة ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة.
ل� ��ذا ،ف� � ��إنّ االئ �ت �م��ان احل�ق�ي�ق��ي ل �ن �ج��اح �أم��ري �ك��ا
ي�ج��ب �أن ي��ذه��ب �إىل امل�ستثمرين الهولنديني
يف ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر ال��ذي��ن ط ��وروا االبتكار
امل ��ايل ل���ص�ن��ادي��ق اال��س�ت�ث�م��ار امل�غ�ل�ق��ة ،مم��ا �سمح
للم�ستثمرين ال�صغار مب�شاركة ال�ع��ائ��دات من
الأ� �ص ��ول اخل �ط��رة ،دون ن���س�ي��ان ال ��دور ال��داع��م
لإك�سندر هاملتون.
اجلزء الرابع ،يتحدث عن ظهور الأ�سواق العاملية،
ويبد�أ الكاتب مبناق�شة مثرية لالهتمام ملارك�س،
وخ��ا��ص��ة ر�ؤي �ت��ه يف التمويل امل�ع��ا��ص��ر ،وت�صوره
حول الروابط العاملية والديناميات اجلغرافية
وال�سيا�سية .ي��رى الكاتب �أن هناك ر�ؤى رائعة
يف جت��ارب ال�صني ما قبل ال�ث��ورة ،وقبل احلرب
العاملية الأوىل والثورة الرو�سية .حيث حاول كل
بلد اعتماد ابتكارات مالية جديدة ور�أ���س مال
من اخلارج مع حماولة �إر�ساء ال�شرعية حلكومة
جديدة .وانتهى كالهما �إىل �أنظمة ا�ستبدادية
تعتنق الأيديولوجية املارك�سية ،مما ي��دل مرة
�أخرى على حاالت الطوارئ التاريخية التي تن�ش�أ
مبوجبها االبتكارات املالية �أو تفي بوفاتها .كما
تطرق غوتزمان لتو�صيات كينز امل�ألوفة للجميع
من نظريته العامة ،حيث تطرق كينز لأهمية
الإنفاق احلكومي وكيف ي�ؤثر على النظام املايل
واال�ستثماري للدولة.
«العامل املايل اجلديد» ظهر بعد احلرب العاملية
الأوىل ،ولي�س احلرب العاملية الثانية على ح�سب
و� �ص��ف غ ��وت ��زم ��ان .غ�ي�ر �أن� ��ه م ��ن ب�ي�ن ال�ك���س��اد
ال�ك�ب�ير ال ��ذي �أع �ق��ب ذل ��ك ،ي ��رى غ��وت��زم��ان �أن
ظهور االبتكارات املالية مفيد ،بدءا من التنظيم
احلكومي لأ�سواق الأوراق املالية ،وتنفيذ خطة
وط �ن �ي��ة ل�ل���ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي ،وحت���س�ي�ن��ات يف

ت�صاميم �صناديق اال�ستثمار امل�شرتكة ،وكل ذلك
ي ��ؤدي �إىل ت�ط��ورات يف النظريات املالية مل��ا بعد
احل��رب ،ف�ضال عن البحوث التجريبية املكثفة
يف �أ�صناف احل��رك��ات يف �أ�سعار الأ�سهم .وتكمن
حت��دي��ات امل�ستقبل ،يف �إن���ش��اء ن�ظ��ام م��ايل عاملي
يوثق به ب�شدة يف الأزم��ات ،ويف توفري �ضمانات
لل�سكان يف �سن العمل احلاليني يف جميع �أنحاء
ال �ع��امل ب� ��أن ن�ف�ق��ات�ه��م ال�ط�ب�ي��ة وا�ستحقاقاتهم
التقاعدية يف امل�ستقبل ميكن متويلها .وينبغي
ت�شجيع امل �ح��اوالت ال��رام�ي��ة �إىل م��واج�ه��ة ه��ذه
التحديات ب��االب�ت�ك��ارات امل��ال�ي��ة اجل��دي��دة� ،سواء
من املبادرات اخلا�صة �أو العامة ،حيث �إنّ التاريخ
يبني �أن نتائج لتوقعات اجلمهور ال�سلبية كانت
دائما كارثية بالن�سبة للح�ضارة.
على الرغم من �أنّ جذور التقنيات املالية قدمية
ومنت�شرة ،ف��إنّ تطوير التكنولوجيا املالية �أمر
�أ�سا�سي و�سيظل ي�ؤثر ت��أث�يرا كبريا على تطور
امل�ؤ�س�سات املالية .غالبا ما يكون التفكري املايل
�صعبا ،ويتعر�ض لل�صدمات والفقاعات لأك�ثر
من �ألف عام .وت�سهم �أدوات من قبيل اخليارات
وال �ع �ق ��ود الآج� �ل ��ة وم ��ؤ� �س �� �س ��ات م �ث��ل الأ�� �س ��واق
والبنوك وال�شركات يف جعل التمويل مو�ضوعا
م �ع �ق��دا .وك �م��ا ه ��و احل� ��ال ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م�ج��االت
الأخرى ،ف�إنّ التمويل يتطلب زيادة التخ�ص�ص
لفهمه وتنفيذه .املقارنات بني الثقافات لتنمية
امل�شاريع تك�شف كيف �أ�صبحت ال�شركات كيانا
هاما يف االقت�صاد العاملي احلديث .و�أنّ التنمية
املالية العاملية ،التي ترت�سخ جذورها يف التاريخ،
تظل ركناً �أ�سا�سيا للتنمية ال�سيا�سية اليوم .ومع
حترك العامل نحو ح�ضارة عامل ّية جماعية ،تظل
الأدوات املالية �أ�سا�سية جلميع املعنيني.
غوتزمان ال يتجاهل اجلانب املظلم من التمويل،
ول�ك� ّن��ه يعطي �أط��روح��ة رائ �ع��ة ،ت���ض��يء ب�براع��ة
ع�شرات م��ن الأم�ث�ل��ة احل� ّي��ة� ،شاملة يف نطاقها
اجلغرايف والزمني .ويتيح الكتاب منظو ًرا عميقًا
لأي �شخ�ص يحاول التعامل مع امل�شاكل احلالية
يف دور التمويل والتنظيم امل ��ايل يف جمتمعنا.
والكتاب ي�صنف �ضمن �أف�ضل الكتب االقت�صادية
لعام  ٢٠١٦ح�سب بلومبريغ والفاينن�شال تاميز.
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غير كل شيء :كيف جعل التمويل الحضارة
المال ّ
ً
ً
ممكنا لويليام غوتزمان
أمرا

محمد السالمي *

يف �أعقاب الأزمات املالية الأخرية ،من ال�سهل �أن نرى �أن التمويل يتم متثيله ككرة حطام� ،شيء يدمر الرثوات والوظائف ،ويقو�ض احلكومات
والبنوك .بينما يرى امل�ؤرخ املايل ويليام غوتزمان يف كتابه «املال غري كل �شيء» عك�س هذه النظرة ال�سلبية متا ًما ،حيث يرى �أنّ دور التمويل
جعل منو احل�ضارات ممكنا .ويو�ضح غوتزمان �أنّ التمويل هو �آلة الزمن ،وهو التكنولوجيا التي ت�سمح لنا يف نقل القيمة �إىل الأمام واخللف مع
ويبي الكاتب كيف كان
مر الع�صور كان لها ت�أثري ح�ضاري يف تنمية املجتمع الب�شري ثقافي ًا ومعرفي ًاّ .
مرور الوقت ،و�أن االبتكارات املالية على ّ
التمويل موجودا يف حلظات رئي�سية من التاريخ؛ دفع �إىل اخرتاع الكتابة يف بالد ما بني النهرين ،وحتفيز احل�ضارات الكال�سيكية من اليونان
وروما لت�صبح �إمرباطوريات كبرية ،وحتديد �صعود وهبوط ال�سالالت يف �إمرباطورية ال�صني ،والبعثات التجارية التي قادت الأوروبيني �إىل
العامل اجلديد .كما يو�ضح تطور �أ�سواق الأوراق املالية واملنتجات املالية املعقدة ،والتجارة الدولية على مدار التاريخ الب�شري.

ف�غ��وت��زم��ان ه��و �أ� �س �ت��اذ امل��ال �ي��ة والإدارة وم��دي��ر
امل��رك��ز ال ��دويل للتمويل يف جامعة ي�ي��ل .خالل
عمله يف اجل��ام�ع��ة ،ن�شر غ��وت��زم��ان ال�ع��دي��د من
الكتب ذات ال�صيت الكبري ،وتتمحور �أبحاثه يف
تاريخ التمويل يف ال�صني �إىل �أ��ص��ول ال�شركات
وت��اري��خ ف�ق��اع��ات ��س��وق الأ��س�ه��م .ي�ت�ن��اول الكتاب
الأخ�ير لويليام غوتزمان «امل��ال غري كل �شيء»،
ثالثة موا�ضيع رئي�سية يف تاريخ التمويل ،والتي
تت�ضمن :تطور التمويل من الع�صور القدمية
�إىل الوقت احلا�ضر ،وم�ساهمة خمتلف البلدان
يف تطوير النظام املايل احلديث ،وت�أثري التمويل
على الأحداث العاملية الكربى.
ر ّك � ��ز اجل � ��زء الأول ع �ل��ى ت �ط ��ور ال �ت �م��وي��ل م��ن
امل�سمارية �إىل احل�ضارة الكال�سيكية ،حيث يبد�أ
الكتاب باحل�ضارات املبكرة وحت��دي��داً يف مدينة
�أوروك يف ب�لاد م��ا ب�ين ال�ن�ه��ري��ن ح ��وايل 5000
قبل امليالد .حيث ت�شري احلفريات امل�سمارية �أن
ال�سكان بجميع �أ�صنافهم من رع��اة ،ومزارعني،
وم�ع�ل�م�ين ،وغ�يره��م � �ش��ارك��وا جميعا يف عملية
الإقرا�ض ،واالقرتا�ض ،واال�ستثمار �أي�ضا ،وذلك
با�ستخدام الف�ضة كو�سيلة للتبادل .كما �أن ابتكار
التقومي من قبل ال�سومريني ل 360يوما بحد
ذات��ه �إجن��از كونه مريحا للعقود املالية ،ويجعل
ح���س��اب��ات ال�ف��ائ��دة �أ��س�ه��ل .ويف ال ��واق ��ع ،ال ي��زال
ي�ستخدم �إىل الآن حل�ساب م�ستحقات الفائدة
على ال���س�ن��دات يف الع�صر احل��دي��ث .يف املقابل،
ف�إنّ االبتكارات يف بالد ما بني النهرين ا�ستمرت
يف احل�ضارات التي �أتت بعدها .كما �أدى اكت�شاف
مناجم الف�ضة يف اليونان �إىل العمالت الف�ضية



ال �ي��ون��ان �ي��ة ،ال �ت��ي و��ض�ع��ت م�ك��ان��ا ب�ي�ن ال�ع�م�لات
الأك �ث�ر �أه�م�ي��ة يف ال �ع��امل م��ن �أي وق ��ت م�ضى.
� ّأم ��ا روم��ا بنيت على اب�ت�ك��ارات ال�ي��ون��ان وو�سعت
التمويل بطريقة معقدة وب�شكل غري م�سبوق.
و��ش�م��ل ال�ت�م��وي��ل ال��روم��اين ال�ع�م�لات وال�ب�ن��وك
وال�ع�ق��ود ال�ب�ح��ري��ة وال ��ره ��ون ال�ع�ق��اري��ة و�أم �ن��اء
اخلزينة العامة.
يرى الكاتب� ،أنّ ما مي ّيز الثقافات ب�أنّها «هياكل
مل�ؤ�س�سات مرتابطة من اللغة والأف�ك��ار والقيم
واخل��راف��ات وال��رم��وز ،فهي متيل �إىل �أن تكون
ح �� �ص��ري��ة ،وق �ب �ل �ي��ة .واحل� ��� �ض ��ارات ،م ��ن ن��اح�ي��ة
�أخ� ��رى ،م�ف�ت��وح��ة ل �ل �ع��ادات والأف �ك ��ار اجل��دي��دة.
وه � ��ي ن �ظ ��م م �ع �ل ��وم ��ات جم �ت �م �ع �ي��ة م �ت �� �ش��اب �ك��ة،
وف��و��ض��وي��ة ،وغ��ال�ب��ا م��ا ت�ك��ون م��رب�ك��ة .وال ت��زال
تنمو يف ثراء وتنوع وتعقيد اخلربة املجتمعية؛
مما يقود لتو�سيع وتعميق �آثار االبتكارات املالية
التي حدثت خالل التاريخ ،وهو �أنّ �إعادة توزيع
القيمة االقت�صادية هو ال�سمة الأ�سا�س ّية التي
ت�سمح باحل�ضارات لأن تن�ش�أ يف املقام الأول.
� ّأم ��ا اجل��زء ال �ث��اين ،فيتحدث ع��ن «الإرث امل��ايل
لل�صني» ،وكيف ف�شل التقدم التكنولوجي لأ�سرة
�سونغ لتوليد ثورة �صناعية �أو املزيد من التقدم
ال�ع�ل�م��ي ال ��ذي ح ��دث يف وق ��ت الح ��ق يف �أوروب� ��ا،
ه��ذا الف�شل �أدى �إىل التباعد امل��ايل بني ال�صني
و�أوروب� ��ا .وك��ان العامل الأ�سا�سي يف الف�شل هو
ع��دم تطوير ال�صني ال��دي��ون ال�سيادية �سواء يف
م��دن�ه��ا ال��رائ�ع��ة �أو للحكومة امل��رك��زي��ة .وفقط
مع فتح املوانئ ال�صينية يف القرن التا�سع ع�شر
نتيجة امل�ع��اه��دات مل ت�ل�ج��أ احل�ك��وم��ة ال�صينية

ريا �إىل ديون الدولة ،وحتى حينها كانت �أول
�أخ ً
��س�ن��دات احل�ك��وم��ة ال�صينية تطفو على �أ��س��واق
ال ��دي ��ون ال��دول �ي��ة .ل�ك��ن ع�ن��دم��ا دخ �ل��ت ال�صني
الأ�سواق العاملية يف �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر،
فعلت ذلك مع االنتقام� .أ�صبحت �شنغهاي ب�سرعة
واحدة من املراكز امل�صرفية الكربى يف العامل يف
الع�شرينيات من القرن املا�ضي ،ولكن فقط عن
طريق التخل�ص من �إرث الإمرباطورية .يقول
الكاتب« :كان هناك نقا�ش كبري يف هان حول دور
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة مقابل ملكية الدولة ،خا�صة
فيما يتعلق بامللح واحلديد والتجارة البحرية،
ويف نهاية املطاف ملكية الدولة هي التي فازت».
بعد ذلك ،قدمت الدولة االئتمان للتجار و�أمراء
احلرب عندما كانت بحاجة لتعبئة امل��وارد ،مما
�أدى يف نهاية املطاف �إىل خلق النقود الورقية
يف عهد �أ�سرة �سونغ .ويختم غوتزمان ب�أنه من
امل�ستحيل �إن�شاء نقود ورقية بدون فئات كاملة.
وهكذا ،ارتفعت قيمة العملة وانهارت يف نهاية
املطاف مع الدولة «.
اجل ��زء ال �ث��ال��ث ،ه��و اجل ��زء الأك �ب�ر م��ن ال�ك�ت��اب،
ي �ت �ح��دث ع ��ن «ال �ب��وت �ق��ة الأوروب� � �ي � ��ة» ،ب� ��دءا من
واختتاما ببدائل
الديون ال�سيادية يف البندقية،
ً
�أم��ري �ك �ي��ة ل �ل��دي��ون ال �� �س �ي��ادي��ة ،وغ��ال �ب��ا م ��ا يتم
ال�ت��أم�ين م��ن ق�ب��ل امل�م��ول�ين ال�ه��ول�ن��دي�ين .ي��رى
غوتزمان مراحل التنمية املالية يف �أوروب��ا على
ال�ن�ح��و ال �ت��ايل� :أوال ،ظ�ه��ور امل��ؤ��س���س��ات امل��ال�ي��ة؛
املرحلة الثانية ،تطوير �أ�سواق الأوراق املالية؛
وم ��ن ث ��م ،ظ �ه��ور ال �� �ش��رك��ات؛ راب� �ع� �اً ،االن �ف �ج��ار
املفاجئ للأ�سواق املالية .وبعد ذل��ك ،التحديد

