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 السلطة والتاريخ والتنمية االقتصادية

 
  سوليفان.جون د :بقلم

  
 

 .المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة John D. Sullivan  سوليفان. جون د
 

 
إن السؤال الذي يتردد حول السبب الذي يجعل بعض البلدان تتقدم والبعض اآلخر يتخلف عن الركب،  

 قدم البروفيسور جون    ١٩٩٤دفـع باالقتصـاديين وعلمـاء السياسة كل إلى حلبة اآلخر، وفي عام              
األستاذ الفخري لمادة االقتصاد بجامعة كولورادو بعض اإلجابات على   John P. Powelson باولسون 

مطبعة جامعة متشيجان   " (قرون من المحاوالت االقتصادية     " هـذا السؤال في كتابه الصادر بعنوان        
ختبارات الزمن وأثبتت األحداث العالمية     ، والجدير بالذكر أن هذا الكتاب قد صمد أمام ا         ) ١٩٩٤عام  

 .األخيرة صحة الكثير من النقاط التي أثارها
 

وفحـوى المفهوم األساسي في هذا الكتاب أن التنمية االقتصادية الدائمة إنما هي نتيجة لتوزع السلطة                
يلة، بين مجموعات مختلفة في المجتمع، وتحدث عملية توزيع السلطة هذه على مدى فترات زمنية طو           

ونتـيجة لمفاوضـات الجماعات بعضها مع بعض، أو تغيير أنماط التحالفات القائمة مع مجموعات                
أخـرى ذات نفوذ أكبر، وميل الجماعات األضعف إلى أن تصبح أقوى مما كانت عليه، وعلى مدى                 

.  وقالزمان تؤدي هذه العملية إلى خلق المؤسسات التي بدورها تكون بمثابة األساس القتصاديات الس             
 يتمخض في النهاية عن إفراز عدة مؤسسات متنوعة على الصعيد           -أو توازنها -إن توزيـع السلطة     

السياسـي، والتـي تعـد من مقومات األنظمة الديمقراطية الليبرالية المفتوحة، ومع محاوالت الحكام               
ض في لفـرض تطـور مؤسسات السوق تشهد السلطة ميالً نحو التمركز، كما أن غياب عملية التفاو           
 .صناعة القرار بين الجماعات األكثر تأثراً يقوض بال أدنى شك الهياكل والمؤسسات الليبرالية

 
 تنطوي على جوانب سياسية بقدر ما تنطوي على جوانب          - أو باألحرى غيابها   –إن مشـاكل التنمية     

سف أن  إن المشاكل إنما هي مشاكل مؤسسات، ولكن من المؤ        "  :Powelsonاقتصـادية، أو كما ذكر      
أخفـق علمـاء االقتصاد في تخطي حدود مجالهم، ولم يدركوا أن التنمية االقتصادية ال تقتصر على                 
كـونها ظاهرة اقتصادية، بل هي عامل من عوامل استقرار المؤسسات السياسية التي تؤدي وظيفتها               
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اسة ومن ثم فإن تغيير السي    " بصـورة جـيدة، والتـي تعـد مسـؤولة عن مصالح المجتمع المختلفة             
االقتصـادية دون معالجة مشكلة الهياكل المؤساستية التي تفتقر إلى الديمقراطية لن يؤدي إلى انتشار               

 .الرفاهية على المدى الطويل
 

فتوزيع السلطة بالمعنى االقتصادي يسمح لألفراد      " إن توزيـع السلطة والديمقراطية  شيئان مختلفان،         
 مؤخراً، ومن ثم يمكننا  Powelsonكما ذكر" القتصاديةبحـرية االختـيار بين األنشطة والمعامالت ا  

القول بأن توزع السلطة يسبق أسلوب اإلدارة الديمقراطية، وال يعد عامالً مساعداً،  وإنما هو محور                
العملـية ذاتهـا ومسـببها، وبالمـثل فإن وجود المؤسسات في ديمقراطية ال يعني أن هذا المجتمع                  

إن الرئيس شافيز   :"  قائالً   Powelsonويضيف البروفيسور   . طةالديمقراطـي يشـهد تـوزيعاً للسـل       
   ."الفنزويلي حاكم ديكتاتوري بالرغم من أنه قد أتى إلى الحكم منتخباً

 
إن أكثـر ما يثير القلق هو انعكاس الوضع في البلدان المتقدمة والسير نحو المركزية بدالً من توزيع                  

اه ليس بالجديد، بل بدأ في المجتمعات التي عرفت قديماً أن هذا االتج Powelson  السـلطة، إذ يـرى   
بدأت الحكومات التي تحظى بتأييد شعبي ترى       "  بتكريسـها لمـبدأ توزيع السلطة، فمن وجهة نظره          

وجود بعض المشاكل في االقتصاد، وظنت أنها قادرة بما أوتيت من قوة على إصالحها، وهو فرض                
سلطة تمخض الوضع عن سياسات أقل استجابة لألوضاع،        جانـبه الصـواب، ومع تزايد مركزية ال       
 ."ورويداً رويداً أفسحت المجال لحكم األقلية

 
ويبين التاريخ أن التنمية االقتصادية تبلغ أوجها عندما يتولى القطاع الخاص وضع القواعد عوضاً عن 

القواعد بصورة أساسية من    طبقة النبالء أو الحاكم المطلق أو الزعماء الدينيين، ففي هذه الحالة تستمد             
المعـامالت االقتصـادية ومـا يتفق عليه األفراد مع بعضهم البعض، حيث تقابل تلك االتفاقات بكل                 

راسخة ومعترف بها،   " قواعد"االحترام، ويجري تكرارها بصورة مستمرة، وبعد عدة سنوات تصبح          
اتها تغيراً عبر الزمان، فعندما     وقـد يجـري تبنيها كقانون ثابت، ومن المقدر أن تشهد هذه القواعد ذ             

يتطلب األمر نمطاً سلوكياً جديداً كي يالئم موقفاً معيناً، ويكتب النجاح لهذا النمط الجديد، يعاد بصورة                
متكـررة حتـى يصبح نمطاً راسخاً، وتحدث ظاهرة السوق الحرة بالنسبة للمؤسسات عندما تتوقف               

 .ل لوقف هذا االتجاهالحكومة أو أي جماعة أخرى ذات نفوذ عن التدخ
 

 في كتابه على ذلك بما حدث في اليابان ، إال أن األحداث األخيرة تشير               Powelsonويدلل البروفيسور   
إلـى إخفـاق هذه العملية،  فاليابان اآلن غارقة في مستنقع النمو البطيء والكساد، ويعد هذا التدهور                  

الحات الضرورية، ولعل هذه الحقيقة قد      االقتصادي نتيجة لوجود هيكل سياسي عاجز عن تقبل اإلص        
 عن اليابان، وأصبح اآلن يرجع أسباب االنهيار لمركزية السلطة، إذ أوضح  Powelsonغيرت رأي 
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التركيز السياسي للسلطة وقدرة الحكومة على إيجاد اعتمادات جديدة لدعم البنوك           :" فـي كـتابه أن      
 ."زمة الراهنةالخاسرة والشركات الخاسرة قد أدى إلى إحداث األ

 
ويـرتبط الحديث عن الفوائد التي تجنى من جراء توزيع السلطة بالجدل الدائر داخل مجتمع القائمين                
على قضايا التنمية بشأن الهيكل المناسب لبرامج الدعم والمساندة، فمن ناحية هناك مجموعة ترى أن               

سياسة الصناعية، ومن ناحية    التنمـية تسـتخدم فـي أفضل  صورها كأداة لتمكين الدولة من تولي ال              
أخـرى هـناك من يرى أن السياسة الصناعية  والبيروقراطية إنما يعيقان التنمية والحريات المدنية                
والديمقـراطية، ويتضح هذا الجدل في روسيا بين هؤالء الراغبين في تبني نموذج مماثل لشرق آسيا                

أكثر حرية يقوم على اقتصاد السوق،   فـي مجـال السياسـة الصناعية، وأولئك المؤيدين لتبني منهج            
وبالـرغم من حتمية وضوح االختيار بالنسبة للنموذج الروسي وال سيما في ضوء األخطار الناجمة               
عـن تمكـين الحكومة، إال أن األمر أكثر صعوبة إذا ما أردنا تبني مثل هذا النظام في بلد مثل الهند                     

 .ناكحيث يبدو النموذج الكوري أكثر مالءمة للتطبيق ه
 

ويـبدو أن المفاوضات وااللتزامات الناجمة عنها تطبق على نطاق محلي، ولكن السؤال الذي يفرض               
 أنه  Powelson نفسه هنا هو كيف تستطيع وكاالت التنمية الدولية مد يد العون في هذا الصدد، ويرى 

 أن تسهم في عملية     إذا كـان من الممكن لهذه الوكاالت أن تكون ذات نفع على اإلطالق فينبغي عليها              
يتحتم أن تهدف جهود التنمية الدولية إلى مساعدة الفالحين         :" توزيع السلطة، ويقول حول هذا المعني       

وصـغار الشـركات لتوفيـر التمويل لنفسها، ومن ثم يكتسبون سلطات ونفوذ يتناسب مع الحكومات        
زويال التي تسعى لمركزية    النخـبوية، وأال يسـاعدوا حكـومات مماثلة لحكومة الرئيس شافيز في فن            

ويـنطوي مثل هذا التحول على صعوبة في التطبيق إذ يتحتم على معظم وكاالت التنمية               ." السـلطة 
العمـل مـن خـالل الحكومات، أو على األقل أن تحصل على إذن الحكومة كي يسمح لها بممارسة                   

 الفقراء من خالل تقديم     نشـاطها، وعلى النقيض من ذلك بمقدور المنظمات األهلية العمل مباشرة مع           
المشـورة والنصـح فـي المجال الزراعي، وتقديم القروض الصغيرة، فضالً عن توعية الشركات                
الخاصـة الصـغيرة، وعلـى أية حال ال يوجد حاالت سابقة شهدنا فيها توزيع دائم للسلطة بمساعدة                  

 .وكاالت التنمية
 

زيد من توزيع السلطة، بل ستزداد قوة       وبـذلك سـيؤدي النشـاط الـتجاري المتزايد والعولمة إلى م           
الـتفاوض مـع المجتمع الذي يضم شركات وبنوك صغيرة في البلدان األقل نمواً، ومن ثم تفتح لها                  
المجـال للوقوف في وجه الحكومات الديكتاتورية، كما ستسهم التكنولوجيا الجديدة كذلك في اإلسراع              

تشار استخدام التليفونات الخلوية في البلدان النامية       فـي عملية توزع السلطة، فعلى سبيل المثال فإن ان         
مكـن األفـراد من تجاوز حكوماتهم واستطاعوا تبادل المعلومات بحرية، وعلى الرغم من ذلك يرى            

Powelsonلن يحدث تغير مؤسسياً سريعاً إلى أن تفقد األنظمة في هذه البلدان نفوذها"  أنه". 
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