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نافيجيتور

أسهل يصبح كي والخرائط البيانية والرسوم الجداول من الكتاب هذا يخلو أن تعمدت
املرتب التقليدي واملصادر املراجع فهرس من أيًضا يخلو وهو للقراءة، جاذبية وأكثر
خاصة بحث أداة ثمة ذلك من وبدًال الختامية. الحوايش يف مذكورة املصادر كل ألن هجائيٍّا،

«نافيجيتور». أسميها:
للقراء خاصة أُعد (www.volatileworld.net) إلكرتوني موقع و«نافيجيتور»
يفصفحاته، املطروحة باملادة املتعلقة اإلحصائية املعلومات من هائًال قدًرا ويحوي املهتمني.
والعمليات الظواهر من العديد توضح وخرائط بيانية ورسوًما جداول ترى أن ويمكنك
الحائر، عاملنا من شتى أنحاءً لك تعرض التي الخاصة صوري أيًضا وفيه أبحثها، التي

الكتاب. هذا يف عنها تحدثت ومناطق
االستثنائي اإللكرتوني امللحق هذا يف املعروضة البيانات تحديث يجري ذلك، عىل عالوة
أحدث عىل الحصول من القارئ يتمكن كي عام، كل أو سنوي نصف أو فصليٍّا بانتظام،

برسعة. املعلومات
اإلحصاءات استطالع يف يرغبون الذين أولئك أجل من أُعد «نافيجيتور» فإن وبالطبع
واملؤرشات البيانية الرسومات يستسيغون والذين التعمق، من بمزيد األداء ومؤرشات
خلفية مجرد من أكثر «نافيجيتور» إن الفوتوغرافية. والصور وألوانها الخرائط وأشكال
مستخدمو سيظل اآلن من سنوات فبعد الكتاب، لتكملة إحصائية ومعلومات رضورية
التي املوضوعات عىل استجدت التي التغريات أحدث مواكبة عىل قادرين «نافيجيتور»
صحيحة، األحداث ومنطقية والحقائق العلمية التفسريات وستظل الكتاب. هذا يف طرحت

ستتغري. اإلحصائية البيانات لكن

www.volatileworld.net
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أثناء بها استعنت التي واملصادر باملراجع شامل جدول عىل «نافيجيتور» ويحتوي
يكون يكاد فذلك كاملة؛ علمية سرية هذا وليس الكتاب. يف املطروحة املوضوعات تحضري
أن غري الكتاب. هذا ملوضوعات التخصصات متعدد الواسع النطاق إىل بالنظر وارد، غري
واالقتصاد، اإلنسانية قضايا يف أكثر التعمق من البحث محبي يمكن سوف «نافيجيتور»
األصلية املصادر من الكثري عىل املراجع ويحتويمرسد واملايضواملستقبل. والتنمية، والعالم
أصلية وثيقة عىل لالطِّالع الغالب يف واحدة نقرة تكفي بحيث اإللكرتونية، روابطها مع

سواء. حد عىل والطلبة للباحثني عونًا سيكون هذا أن شك وال هامة.
املجتمع النقاشحول فيها يتواصل أن يمكن مدونة عىل «نافيجيتور» يحتوي وأخريًا،
حياله. وتوقعاتنا هذا، كل من مكاننا ذلك يف بما اإلنسانية، ومصري العاملي واالقتصاد الدويل
شائقة. األمور هذه يجدون ممن اآلخرين ومع معي فكريٍّ تواصٍل يف القارئ يبقى وبهذا
وتعزز واملكان الزمان عرب نوعها من الفريدة رحلتنا تدعم ممتازة أداة «نافيجيتور»

أفضل. مستقبل عن املتقلب عاملنا بحث رحلة إنها قيمتها؛
يسهل قد — إصبعه تحت باألحرى أو — القارئ يد متناول يف «نافيجيتور» وبوجود

الصحيح. الطريق إيجاد
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األول الفصل

والكلامتواملعنى العامل

والسياسية، االقتصاد يف واألكاذيب واألخطاء الحقيقة تأتي أين من
األول املقام يف الحقيقة لتأتي عمله يجب الذي وما

ة. ومعربِّ بسيطة كلمات باستخدام تفسري أفضل الصعبة االقتصاد علم مفاهيم تفرس
العلماء هؤالء وأفضل ويفرسونه. يجري ما االقتصاد علماء يصف أن ويفرتض

عندما: تطرأ املشاكل لكن إقناعنا. وبإمكانهم يحدث ما يعرفون

إقناعنا. يستطيعون ال لكنهم يحدث، بما علم عىل يكونون •
حال. أي عىل إقناعنا يحاولون لكنهم يعلمون، ال أو •

به. إقناعنا يحاولون ا عمَّ تختلف األمور حقيقة أن يعلمون أو •

ظاهر ورغم الرسالة. توصيل يف مساعدتهم نحاول أن إال يسعنا ال األوىل، الحالة يف
املؤلفات، دعم إىل بحاجة االتجاه هذا يف فالجهود السهلة، باملهمة تلك ليست األمر،
الحكومية، غري التقدمية واملنظمات املستقلة، اإلعالم ووسائل والتعليم، املعرفية، والربامج
يعلموا ألن بحاجة لكنهم اإلطالق، عىل قلة ليسوا وهؤالء الحسنة، النوايا ذوي واألشخاص

أوًال. األمور تجري كيف
ذلك ومع فعليٍّا األمور تجري األشخاصكيف هؤالء يعلم ال عندما الثانية، الحالة ويف
نناقشهم أن عندئذ الرضوري ومن بني. خطأ عىل يكونون بمفهومهم، إقناعنا يحاولون
بما خطأ؛ عىل يكون أن املمكن من شخص كل ألن اآلخر، للرأي اهتمامنا نعري وأن بهدوء،
يكونون خاطئة نظر وجهات يطرحون األشخاصالذين أن نعرف أن ويمكننا نحن. ذلك يف
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ومشاطرتها الحقيقة إىل الوصول يحاولون هم نظرهم، وجهة فمن النية. حسني أحيانًا
يتطلبه ما وكل للحقيقة، الوصول أجل من الكفاح يف حلفاء هم ثم، ومن اآلخرين. مع
أخطاءهم، يدركون نجعلهم أن الصحيح، املسار عىل أنفسنا) وضع (أو لوضعهم األمر

معنا. مشرتكة رؤية إىل ويتوصلون
مجال يف األكاذيب. نرش األشخاص يتعمد عندما أي األسوأ، هي الثالثة والحالة
يصب الحقيقة وتحايش الحقيقة. ال النتائج، هو املهم — يوميٍّا يحدث وهذا — السياسة
باعتبارهما يستخدمان والكذب الصدق أن يف السبب هو وهذا النتائج، مصلحة يف أحيانًا
الذين االقتصاد علماء من الكثري وقوع يف السبب يفرس وهذا السياسة. يف مفيدتني وسيلتني
لكنها علمي، مؤتمر أي يف حسن أمر الحقيقة إن األكاذيب. رشك يف السياسة عالم دخلوا
األضواء تحت — هذا وقتنا يف — تقام عادة التي السياسية، املنافسات يف كذلك ليست
الحكومة تعلن أن املعقول غري من كان حال، أي فعىل التليفزيون. مصوري عدسات وأمام
القومي الدخل أن ،١٩٨٩-١٩٩٠ عام مطلع يف سياستها طرح عند املأل، عىل البولندية
ماليني ثالثة هناك سيكون وأنه التاليني، العامني خالل تقريبًا باملائة ٢٠ سينخفضبنسبة
أو كهذه، بسياسات ليقبل يكن لم الشعب إن سنوات. أربع غضون يف العمل عن عاطل
طغى لكن تحذيرات،1 األمناء االقتصاد بعضعلماء أطلق وقد تطبيقها. عن املسئولني يقبل
انتحار بمنزلة سيكون األمر كان روسيا ويف وطاعة. خضوًعا األكثر نظرائهم ضجيج عليها
الجديدة الليربالية سياسات تطبيق بأن ١٩٩٢ عام يف اعرتفت الحكومة كانت لو سيايس
النصف، يتجاوز ما إىل اإلنتاج خاللها سينخفض عجاف سنوات سبع إىل تفيض سوف

االجتماعي. اإلقصاء سيواجهون السكان من عظيًما قطاًعا وأن
عىل — ذلك حيال والتساهل االقتصاد، مجال يف الحقيقة مواربة ا جدٍّ السهل من
األخرى. املعرفية الفروع من غريه من االقتصاد يف بكثري أكثر — البنيِّ رضره من الرغم
بوجود وإقناعهم الناس، خداع يسهل االقتصاد مجال يف أنه هو لذلك آخر سبب وهناك
واالستثمار والرتاكم االدخار مثل: االقتصادية العمليات ضمن فعليٍّا موجودة ليست عالقات
آجًال أو عاجًال يتبني بترصيحات االقتصاد علماء يديل وعندما والتمويل. والتجارة واإلنتاج
وال يكذبون؟ كانوا أم خطأ، عىل كانوا هل إشكالية: أمام نحن نُرتك صحيحة، غري أنها
ما. حد إىل وكاذبني ما، حد إىل مخطئني كانوا أنهم باستثناء ربما أخرى؛ احتماالت توجد
من كثري تجارب إىل بالرجوع منها الكثري نجد أن يصعب ال التي — واألمثلة الحجج هذه
جيدة، وكأنها سيئة أمور ظهور أسباب فهم يف تساعد أن ينبغي — عدة فرتات يف الدول

األخطاء. لتجنب الالزمة باملعرفة تمدنا أن أيًضا وينبغي
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وأعني الحقيقي، العلم يف للحقيقة الوصول أجل من النضال خالل الرضوري، ومن
أيًضا للحقيقة الوصول يتطلب ما وكثريًا نقديٍّا. مسلًكا نشجع أن الرفيع، العلم بذلك
استحالة يف تتمثل معتادة مجازفة من ذلك يصاحب مما الرغم عىل نزيهة، علنية مناظرة
لكسب طريقٌة فهذه ذلك ومع عام. عادي نقاش يف أحيانًا والزيف الحقيقة بني التمييز
نرش ألن نظًرا للغاية، مهم هذا االقتصاد، فيها بما االجتماعية، العلوم ويف للحقيقة. حلفاء
هناك كان أن حدث لقد تطبيقها. عىل يساعدان مهمان عامالن وتبسيطها البحوث نتائج
دفاعهم عىل عقابًا رءوساألشهاد، عىل حرًقا يُعدمون ثم الخازوق إىل وثاقهم أشخاصيشد
اليوم، أما بذلك. حكمت وغاشمة متعصبة تفتيش محاكم ألن املأل، عىل العلمية الحقيقة عن
الجسدي اإلرهاب لهذا ة بهمَّ للتصدي استعداد عىل اإلعالم وسائل من قطاعات فهناك
لكنه القصري، املدى عىل قاسيًا كان بأنه أنفسنا نذكر أن ينبغي الذي والسيايس، والنفيس

الطويل. املدى عىل فعاًال يكن لم
ناحية، فمن حدين. ذو سالح — اإلعالم وسائل أي — وأداته العلني النقاش إن
أخرى، ناحية ومن الناس، من أوسع جمهور إىل املعرفة شعلة تمرير دونهما من يستحيل
سوى إذن خيار من وما نفسه. الجمهور ذلك إىل الوصول من والدهماء الكذابني يمكِّنان
من ممكن قدر بأقل الرضبات لتسديد — الكلمة — بالسيف والتلويح الهراوات حمل

اإلطالق. عىل سهًال أمًرا ليس وهذا املعاناة.
الرضوري ومن الحقيقية. بأسمائها األشياء ندعو أن هي للقتال طريقة وأفضل
تقدًما التقدم نواصل كي — وديناميكياتها وآلياتها مصادرها — الالعقالنية جوهر فهم
ومجاراة الفكري للكسل االستسالم من أصعب األحيان بعض يف يكون قد وهذا عقالنيٍّا.
التاريخ دروس أكثر «أحد يقول: ساجان كارل كتب البسطاء. الحمقى أو الدجالني حجج
تعرُّضنا عىل دليل رفضأي إىل نميل الكفاية، فيه بما طويًال ُخدعنا إذا أننا هو للحزن إثارًة
— نعرتف أن للغاية املؤلم ومن الخداع. تملََّكنا لقد الحقيقة. باكتشاف نبايل وال للخداع،
عمليات عىل يؤثر قد الخداع من النوع وهذا السذاجة.»2 غاية يف كنا بأننا — ألنفسنا ولو
الناس تضليل كيفية عن الكثري ُكتب وقد الناس. من غفرية أعداد عىل بدورها تؤثر مهمة
وخزعبالت هراء يف ثقتهم واضعني طويلة، فرتات الخطأ عىل يرصوا أن يمكن وكيف بالعلم،
مجال يف املوضوع هذا حول ُكتب ما نادًرا األسف، مع لكن وخداع.3 وخرافات زائف وعلم

االقتصاد.
وصًفا األمر هذا العالم»4 الرتهات اجتاحت «كيف كتابه يف وين فرانسيس يصف
الرتهات مع التعامل يجب وربما ذكيٍّا. وصًفا هذا، كل وفوق ما، حد إىل وهزليٍّا ساخًرا
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يف هينًا دوًرا تلعب ال فهي السياسية؛ والعلوم االجتماع علم يف خاصة فئة باعتبارها
االقتصاد.

قدر األمور ط بسِّ أوًال: يأتي؛ كما وهي سهلة، االقتصادية َّهات الرتُّ صياغة وصفة إن
يشء كل فسيتحسن يشء كل خصخصنا إذا املثال: سبيل عىل تقول كأن باِلغ. ثم اإلمكان،
عىل يعتمد هذا فأكثر. أكثر يشء كل فسيتحسن يشء كل منا أمَّ إذا العكس: عىل أو رسيًعا.
بعيدة العواقب إىل وين ويشري لتشويشها. عقولنا إىل الهراء فيها يُدخل التي الزمنية الفرتة
هناك «ليس الجديدة: الليربالية الثاترشية عبارة مثل لعبارات الفارغة) التفسريات (أو األثر
كان الثانية، الحالة يف أنه من الرغم عىل التاريخ»؛5 «نهاية فوكوياما عبارة أو آخر»، خيار

فوكوياما. لفكر التأويل سوء من كبري قدر ثمة
الثاترشية كانت حينما حتى تنفد، لم التنمية لتحقيق البديلة الخيارات أن البديهي من
حلمها عن بديلة خيارات أي تتقبل أو تلحظ أن ورفضت ازدهارها أوج يف الجديدة الليربالية
نحو الجديدة الليربالية فيه تتجه الذي الوقت يف أيًضا، اآلن البدائل تنفد لم كما بالهيمنة.
جمة تظل التي املشاكل كل مع البرشية كحال يميضقدًما، فهو للتاريخ؛ وبالنسبة األفول.

التاريخي. املستوى عىل حتى
الذي العمل!» عن تتوقف أو تبتكر أن «إما شعار الرتهات تلك عىل األخرى األمثلة ومن
عاقل شخص من ما أنه ومع اإلدارة. كليات يف شائًعا مذهبًا هذا كان فقد مؤخًرا، ظهر
االقتصادي والتقدم اإلنتاجية من مزيد تحقيق يف البالغة االبتكار أهمية ينكر أن يمكن
قدرات أي وجود دون من كاملة لقرون ممكنًا كان التطور أن أيًضا نعلم فإننا عام، بوجه
والغالبية الوطنية) (االقتصادات الدول أغلبية تتوقف ال هذا، يومنا يف وحتى بارزة. ابتكارية
عىل أمورها تجري بل االبتكار، موهبة لغياب نتيجة العمل عن الرشكات من العظمى

التقليد. عىل االعتماد بفضل كريًما عيًشا وتحقق يرام، ما
واستحداث املبتكر والعمل التفكري عن العاجزين أولئك ليسوا يموتون الذين إن
تنافس أن ا جدٍّ املمكن فمن املنافسة، عن العاجزون بل جديدة، ومنتجات إنتاج أساليب
وأساتذة التجاري العمل ورموز والحكومات اإلعالم، وسائل ترديد لكن ابتكار. دون من
الشعارات هذه ملثل اإلدارة، علم وخرباء التخصصات، كل من واالستشاريني التجارة، كلية
النجاح لتحقيق الحقيقية املتطلبات عن االنتباه برصف الخاطئ الفهم يشجع الجوفاء

شخص. لكل ليس لكنه االبتكار، يف البارعني ألولئك االبتكار إن وأسبابه.6 التجاري
عىل له، حد ال رضر يف واألكاذيب الرتهات من وغريها األمثلة هذه تسببت ولألسف
الكلمات من عالم يف نعيش ال نحن حال، أي فعىل سواء. حد عىل والفكري املادي املستويني
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األفعال تلك من والكثري والضارة. الخاطئة األفعال فيها بما أيًضا، األفعال من بل فحسب،
أي تحقيق إمكانية وباتت بالفعل، واألرضار الخسائر عانينا لقد عواقبه. إصالح يمكن ال
التي التضحيات تسفر عندما فحتى هذا. يف دور دوًما وللزمن املايض. من شيئًا مكسب
األجيال تعاقب يميض النفع، بعض عن النهاية يف البعض كاهل أثقلت التي واألعباء بُذلت

اآلخر. العالم يف أمسوا قد الثمن دفعوا الذين أولئك يكون بحيث
كان الذي الجهد يتذكرون سنٍّا األكرب األشخاص يزال ال االشرتاكية، بعد ما عالم يف
حني يف بالزراعة، الجماعي القرسي العمل نظام تطبيق طريق عن إسعادهم إىل يرمي
يف والضارة الساذجة املتسلطة الفكرة عبء يتحملون سنٍّا األصغر األشخاص يزال ال
لتطبيقها الفاشلة الجهود أدت فقد بالصدمة». «العالج تعرفباسم التي الجديدة، الليربالية
تلك من بكثري أقل عالجية فوائد عن وأسفرت تالفيها، املمكن من كان باهظة تكاليف إىل
وجود حقيقة لكن آخر.7 نوع من لتغيريات اللجوء طريق عن تحقيقها املمكن من كان التي
أشخاصيرغبون (أو بالصدمة» «العالج املسمى الهراء هذا مثل نسيان أشخاصيفضلون
املسألة؛ جوهر إدراك رضورة توجب ما) حد إىل نجح قد بأنه واآلخرين أنفسهم إقناع يف
وال ونصف. جيلني مدى عىل البائسة الجماعي العمل حالة يف حدث ما أدركنا كما تماًما
عندما تزيف دائًما التي — فحسب التاريخية للحقيقة بالوصول الرضورة هذه تتعلق
الحق وقت يف دراسته عند االقتصادي الفكر تفسري دقة وبعدم — قريبة بعصور تتعلق
التاريخية التطور عملية ألن نظًرا الحقيقة، أهمية تفوق أهمية أيًضا لها إن بل لظهوره.
من الكثري لتاليف بعد األوان يفت ولم العالم، من شتى أنحاء يف مختلفة مراحل إال هي ما
والدروس اآلخرين، تجارب من الصحيحة استخالصالنتائج هو اآلن يلزم ما فكل األخطاء،

أخرى.8 بلدان يف واإلخفاقات اإلنجازات من املستفادة
جزء لتوزيع برنامج وهو العدالة»، «أسهم يسمى برنامج تنفيذ حاليٍّا إيران تحاول
هذه بيع بكثري األفضل ومن السكان. من رشيحة أفقر عىل مجانًا الدولة أصول من
التأميم إلغاء عن الناتج الدخل استغالل ثم املال، رأس أسواق يف ممكن سعر بأعىل األصول
كانت لقد ومظاهره. الفقر أسباب من للحد هادفة اجتماعية برامج تنفيذ يف (الخصخصة)
دوافع عىل والقائمة اقتصاديٍّا العقيمة املجاني التوزيع خطأ تجنب فرصة اإليرانيني لدى

االشرتاكية. بعد ما دول بعض تتجنبه لم الذي الخطأ نفس وهو أيديولوجية؛
اسم عليه يطلق كان فيما تمثلت َّهات الرتُّ مع تجربة لنا كانت أيًضا، بولندا ويف
أوىل صفحة سيما ال للجرائد، األوىل الصفحات تَصدَّر الذي الشامل»، الخصخصة «برنامج
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من االقتصادي املردود أن الحق وقت يف للجميع واضًحا بات وعندما بعينها. صحيفة يف
مواجهة مرحلة بالفعل بدأنا قد كنا األيديولوجي، الجهد يستحق يكن لم النظام هذا وراء
إىل الرامي االجتماعي الهدف وال الجزئي، االقتصاد إىل التحول هدف تحقق فال العواقب:
الربنامج هذا إىل دعوا الذين أولئك طموحات لبت العواقب هذه وسطى. طبقة تكوين رسعة
والقانونيني املاليني للوسطاء اإلطالق عىل هينة ليست مصالح وخدمت املماثلة، والربامج

عظيمة. استفادة استفادوا الذين
فقد الثابتة. الرضيبة هي: أخرى سيئة فكرة لتجنب فرصة اآلن أمامنا بولندا ويف
الرتهات تغلبت حيث التنفيذ، موضع الفكرة هذه الدول من جاراتنا بعض وضعت
تعالج أن معينة مرحلة يف الدول هذه عىل سيكون لكن السليم. املنطق عىل االقتصادية
يف السن كبار إعالة من تتمكن لن أنها حقيقة سوى آخر سبب يوجد لم وإن الوضع،
ستضطر متزايدة متقاعدين نسبة ومع التصاعدية. للرضائب اللجوء دون من املجتمع
ومتلقو املتقاعدون يدفعها التي تلك من أعىل رضائب دفع إىل املجتمع يف العاملة الفئة
األكثر األشخاص عىل إذن االجتماعي. الدعم منظومة ستختل وإال املعاقني، من اإلعانة
الثابتة الرضيبة إن االجتماعي. الدعم منظومة ستختل وإال أعىل، رضائب يدفعوا أن ثراء
ورائها). من االستفادة يمكنهم َمن (وكل عنها املدافعون يدَّعيها التي بالبساطة ليست
الهراء ترويج يمكن الناس. من كبرية أعداًدا تستهوي يجعلها مفرًطا تبسيًطا تُبسط لكنها
قدراته يف ومبالغ بسيط ناجع، شامل عالج وكأنه: تصوره تقليدية وصفة عىل بناء التقليدي
ويف الرضائب؟! دفع يحب الذي ذا فمن الناس، من الكثري تزعج أنها يبدو ملشكلة الشفائية،
ُخدعوا األشخاص بعض أن إال املجتمع. يف ألقلية مجاملة الثابتة الرضيبة تمثل الحقيقة
هذا وراء من الغرض هو وهذا فادح. نحو عىل يرضهم مفهوم يف بسذاجة ووثقوا بالفعل،

آخرين. أشخاص ملصلحة األشخاص بعض خداع االقتصادي؛ الهراء من النوع
فعندما الطريق، تِضل أن ا جدٍّ السهل من حيث الغابة، وسط طريًقا االقتصاد يشبه
يكون ال لكنه سلكه، الذي الطريق نفس وكأنه الطريق يبدو أدراجك تعود كي تستدير
بعد األقل عىل تماًما، وواضٌح طبيعي أمر االقتصادية العالقات يف التغريُّ وعملية كذلك.
يكون قد بذاته، قائٌم اقتصادي لوٌن والتغريُّ الحضارة. تطور مراحل من معينة مرحلة
التغري يحدث أحيانًا بحثها. يجري التي العمليات أو الظواهر جوهر إىل ويمتد العمق، بالغ
بني التغري وترية من أرسع بوترية يحدث أنه حد إىل التاريخية، الناحية من بالغة برسعة
قدرة عدم وراء الكامنة األسباب أحد وهذا يليه. وآخر االقتصاد علماء من جيل ظهور

14



واملعنى والكلمات العالم

نظرية رؤية عىل الحصول يستطيعون ال فهم التغري. مواكبة عىل األحيان بعض يف العلماء
اهتمامهم يركزون أحيانًا أنهم واألسوأ األمس. بعيون إليه ينظرون ألنهم للحارض دقيقة
يتشبثون وعندما الحاليني. والزمان املكان مع ويتناقض مضت، ألزمنة يعود تصور عىل
ثم ومن الحقيقة، ما يعرفون ال فهم خاطئًا. فهًما األمور فهم يف يبدءون البالية بأفكارهم
مالئمة كانت التي األزمنة مع تالشت لقد يعرفونها؟ ال كانوا إذا الحقيقة ينرشون كيف

أيًضا. الرؤى تتغري أن بد وال يتغري. الزمن إن لها.
أكثر دول إىل االقتصاديون يتطلع غالبًا التغيري، مع التكيف من بدًال األسف، ومع
ويستعريون نضًجا، أكثر ومؤسسات تفوًقا أكثر وتكنولوجيات ثقافاتمختلفة، وذات تقدًما
فيما يواجهون إنهم حتى كاملة، فكرية مذاهب وحتى نظرية، وعنارص تفسريات، منها
للقدم حذاء فردتي ينتعل كمن يجعلهم وهذا املحلية، الظروف مع التكيف يف مشكلة بعد
فكري اتجاه بهيمنة التأثر ظل يف األخرية السنوات يف شائًعا األمر هذا أصبح وقد اليرسى.
املصالح أصحاب مجموعات أكثر اآلخرين عىل فرضتها التي الجديدة، الليربالية هو واحد،
تجاهل جرَّاء باهًظا ثمنًا بلد من أكثر دفع لقد ضخم. دويل مال رأس بمساندة قوة،
يدَّعي الذي الساذج الشهري الجديدة الليربالية شعار ظل يف والقومية اإلقليمية االختالفات
تطبيق عند املحلية االختالفات لتجاهل دعوة يعد وهذا الجميع»، يناسب واحًدا «مقاًسا أن
تجارة دائًما ذلك يشكل باهًظا ثمنًا البلدان تدفع عندما حتى لكن االقتصادية. السياسة

ما. لشخص مربحة
التي لأليديولوجيات عشوائي استرياد إىل يؤدي تقدًما االقتصادات أكثر عىل والرتكيز
يشكل االقتصاد ويف بالدها. يف السائدة االجتماعية العلوم بأنها وتوصف بشعبية تحظى
— الخارج نظريات عىل باالعتماد — املحليون واملعلقون املحللون يتألق وعندما وباءً. هذا
لهم ليكن لكن كالشمس، يتألقوا بأن هؤالء يطالب أحد من وما مستعار. بنور يتألقون

شمعة. حتى أو هم، يخصهم جيد مصباح األقل عىل
(ال نوبل جائزة عىل وحائٌز مرموق اقتصادي عالم يخص أن أحيانًا بالفعل ويحدث
أشاد عندما حدث ما وهذا بالثناء، املحليني االقتصاد علماء أحد دائًما) الصفتان تجتمع
— شهرة االقتصاد علماء أكثر أحد وهو — كولومبيا جامعة من ستيجليتز إي جوزيف
لنظرياته.9 العميل التطبيق عند إيجابية نتائج إىل توصل بولندي اقتصاد عالم بنظريات
االقتصاد عالم خصوم استشاط الحقائق، عن النظر برصف ذلك؟ جرَّاء حدث فماذا
ويدَّعي جديدة، ليربالية ميول ذو أيديولوجي ناشط وحاول غضبًا، املحليني البولندي
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مقاطعة إىل ودعا نوبل، جائزة عىل الحائز العالم رأي يسفه أن األكاديمي، العمل ممارسة
ملتطريف يروق ال بولندي اقتصادي لعالم ومبتكرة ُمثبتة بآراء استشهد ألنه هذا وكل أعماله،
عدم حقيقة «إن يقول: الحزب» «سياسة عن املفوَّه املدافع كتب وقد الجديدة. الليربالية
«العوملة كتابه من فقرة عىل االطالع عند تظهر أن يمكن باالهتمام ستيجليتز أعمال جدارة
بوصفه جچيجوشكوودكو قاله بما مستشهًدا فيقول بولندا عن للحديث يفردها ونقماتها»
تبني كانت ذاته الوقت ويف تدريجية، خصخصة سياسة بولندا طبَّقت «لقد موثوًقا: خبريًا
الذي القانوني والنظام املال، تقرض التي كالبنوك السوق، القتصاد الحيوية املؤسسات
تتورط «لم بولندا إن ستيجليتز يقول النزيهة.» اإلفالس وإجراءات بالعقود يفرضااللتزام
االقتصاد اعتبارات فوق التضخم معدل خفض تضع ولم رسيعة، خصخصة تطبيق يف
لعملية ملموس ديمقراطي دعم تقديم مثل أخرى مسائل عىل ركزت بل األخرى، الكيل
البنية وتهيئة … منخفضة البطالة معدالت عىل لإلبقاء ترمي جهود عن أسفر مما اإلصالح؛
هذه بأن الشعور مقاومة الصعب ومن … السوق» اقتصاد لعمل الالزمة املؤسسية التحتية
وما ستيجليتز أن يف السبب هو وهذا آخر. بلد حق يف تقال أن يجب كان الرائعة الكلمات
سبق، مما واضح هو وكما االعتبار.»10 يف أخذه يجب ال ومشاكلها أخرى دول عن يكتبه

الهدامة. للمشاعر أو للحماقة، حد من ما
اللغة إىل — اإلنجليزية — املعارصة للعلوم املشرتكة العاملية باللغة يكتب ما نقل إن
ضوء يف مفهوم أمٌر وهذا واسع. نطاق ومنترشعىل شائع إجراء اللغة، تلك كانت أيٍّا املحلية،
املتحدة الواليات يف وخصوًصا باإلنجليزية، الناطقة الدول يف هائًال تفوًقا االقتصاد تفوق
هنا كذلك تكون قد هناك مالئمة تكون التي األشياء أن هي واملشكلة العظمى. وبريطانيا
يشري االقتصاد علم من كبريًا جزءًا أن هو بسيط لسبب وهذا بالرضورة، ليس لكن أيًضا،
تعامالت يف ويشرتكون ألنفسهم، حياة الناس يصنع ظلها يف التي املتغرية الظروف إىل
الواقع وهذا الواقع، مع العلم هذا يتواءم أن يجب ِعلًما االقتصاد لكون ونظًرا جماعية.
ويف هنا، اليوم يزال ال حني يف ما، مكاٍن يف الغد يحلُّ فقد واملكان؛ الزمان باختالف يختلف

موجوًدا. األمس يزاُل ال آخر مكاٍن
العمليات يف تتحكم التي اآلليات عمل طريقة فقط يفرس ال االقتصاد علم أن رأيي يف
املوارد وتدفق والرشاء، والبيع واالستثمار، واالدخار واالستهالك، اإلنتاج أي — االقتصادية
يُشكِّل لكنه العمليات، هذه سياق ضمن تجري التي االجتماعية واملعامالت — واملصادر
االقتصاد وعلم وتحقيقها. املدى طويلة للتنمية فعالة اسرتاتيجيات لصياغة أساًسا أيًضا
املؤرشات، يضع معياريٍّا وعلًما هي، كما األشياء ر يصوِّ وصفيٍّا علًما كونه بني يجمع الجيد
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ينبغي االقتصاد علم إن أي األمور. عليه تكون أن ينبغي الذي الصحيح النمط إىل ويرشد
أساًسا يشكل أن أيًضا ينبغي بل للمستقبل، وسلبية مجردة توقعات بصياغة يكتفي أال

تنفيذه. ولكيفية فعال تنموي برنامج إىل للتوصل
أو اإلنشائية الهندسة أو الطب أو الفيزياء عكس عىل — االقتصاد علم أن هي املشكلة
تجري أن يمكنك مختربات توجد فال األساس. يف تجريبيٍّا علًما ليس — الزراعية الهندسة
أوًال، الفرضية تعلن عادة بل ما، اقتصادية فرضية صحة من لتتأكد التجارب بعض فيها
يف — تبني ولقد بعد. فيما إال واملجتمع االقتصاد يف الحية للكائنات مواءمتها تتبني ال ثم
ويف للغاية. مكلف للحقيقة للوصول الطريقة هذه اتباع أن — تاريخية مناسبة من أكثر
مدى من سنوات مدى عىل تحققنا عندما بهذا مررنا تحديًدا، العالم من بنا الخاص الجزء
الكثري حل يف ساهم الذي املركزي، التخطيط فعالية حول ُوضعت التي الفرضيات صحة
االقتصاد عىل عبئًا يشكل نظام إىل انتهى لكنه االشرتاكية، من األوىل املرحلة يف املشكالت من
من كثري يف — مبارشة هذا تلت فقد كافيًا؛ يكن لم هذا وكأن التكيف. عىل قدرته ويضعف
الجديدة. الليربالية يف الشامل ل التحوُّ لسياسة الضارة اآلثار — االشرتاكية بعد ما دول

من عمليٍّا العلمية الفرضية تأكيد عىل القائم — الرباجماتي االقتصاد تطبيق أردنا إذا
ألن تنفيذه؛ يف املهارة نتحرَّى أن الرضوري فمن — الواقعية االقتصادية العمليات خالل

تجارب. فرئان ليسوا الناس
ولألسف، النجاح. إلحراز كافية قوته تكون ال األحيان بعض يف لكن إذن، قويٌّ العلم
ألشباه الغلبة تكون األحيان بعض ففي الثاني. املقام يف العلمية الحقيقة تأتي ما كثريًا
من أكثر البساطة، يف املفرطة التفسريات إىل بشدة يميلون الذين الجهالء، أو العلماء
حني برباعة األمر هذا بريطاني أدبي ناقد لخص وقد املعقدة. العلمية الرباهني إىل ميلهم
عىل أننا يف بيننا املشرتكة الرئيسية اإلخفاقات تتمثل وقد … بلهاء لدينا «كلنا يقول: كتب
األنانية املثالية التافهة قناعاتنا توافق كانت إذا سخافة الرتهات أكثر لتصديق استعداد
ستسيطر أو — تسيطر الذين أولئك أن بسذاجة نظن أننا ويف العالم، عن مسبًقا املتصورة
يف هو ما إال أعينهم نصب يضعوا لم وحياتنا عقولنا عىل وأموالهم وكالمهم خرافاتهم —
وسائل يف تجدهم أن املمكن من بل تحديًدا، سياسيني قادة البلهاء يكون وال مصلحتنا.
الثقافية والحركات األخرى، االقتصادية والكيانات الجنسيات، متعددة والرشكات اإلعالم،

األنواع.»11 جميع من األيديولوجيات ومؤيدي العقائدية والنظم
معرفة إىل أوًال بحاجة نحن لكن للبالهة. االكرتاث وعدم البلهاء، تجنب األفضل من
سواء اإلطالق، عىل سهًال ليس وهذا واملنطقية. املفهومة املفاهيم عن البالهة تمييز كيفية
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«االقتصادي اسم يُعترب العام الرأي فعند األخرى. االجتماعية العلوم يف أو االقتصاد علم يف
أولئك ليسوا املشهورين االقتصاديني لكن املشهور». «االقتصادي السم مرادًفا املرموق»
شاشات عىل يظهرون الذين أولئك إنهم بل املهمة، والعمليات الظواهر يكتشفون الذين
كل هي الشهرة بل كثريًا، يهم ال هذا يكتبونه وما الصحف. يف مقاالت ويكتبون التليفزيون
عموالت عىل يحصلون والذين املضللة، اآلراء ذوو املرصفيون املحللون تحول فقد لهم، يشء
الصحف نرى وهكذا العام. الرأي يشكلون «مستقلني» اقتصاديني إىل اإلعالنيني، الرعاة من
لكن النسخ، من باملاليني وأحيانًا واآلالف باملئات تصُدر الهراء من قصاصات تحوي التي
يسعى ما وكثريًا فقط. باملئات نسخ يف تصدر تفصيلية حقائق تحوي التي العلمية الكتب
منهما كالٍّ إن األساتذة. وراء الصحف تسعى أن ويندر الصحف، وراء حثيثًا سعيًا األساتذة
ُطحن إذا يحدث كما األمور، تجري هكذا أيًضا. آخرين يغذي وكالهما اآلخر، عىل يتغذى

السنابل! وتضيع القشور، وتبقى تُطحن، فالحبوب القمح،
ما وهذا واملعرفة. الحكمة هما والغطرسة للغباء عالجني أفضل أن الواضح ومن
لآلخرين، وأنصت كثريًا، اقرأ أخرى: بعبارة باالهتمام. جديًرا كفاًحا بالكلمة الكفاح يجعل
محاولٍة ففي فكِّر؛ هذا: كل من واألهم لإلصغاء، املستعدين أولئك إىل وتحدث قليًال، واكتب

الشاعرة: تتساءل الكلمات لتطويع جاهدة

الغث أخذت ملاذا
ثمني أنه عىل
أحتاج وماذا

الخطأ.12 تكرار ألتجنب

العلم. مجال يف للشعر مكان فال يرض، ال واإلبداع الخيال من القليل أن من الرغم عىل
نتغافل ما كثريًا أننا ا جدٍّ املستغرب من فعلية، جوهرية مشكلة عىل الرتكيز يوجب وهذا
مجرد من أكثر وهذه االقتصادية. السياسة ويف االقتصاد، يف والكذب الحقيقة وهي: عنها
إذا أخطاء نرتكب أن املمكن فمن خطأ. عىل ومن صواب عىل منا من معرفة إشكالية
اإلحصاءات طبقنا أو خاطئة، معلومات بقاعدة استعنا أو زائفة، افرتاضات إىل استندنا
مشبوهة أيديولوجيات تسيطر وقد خاطئة. استنتاجات إىل توصلنا أو الدقة، تعوزه تطبيًقا
ربما بل أسوأ، تكن لم أخرى أيديولوجيات وجود الحًقا يكتشفون ثم أيًضا، الناس عىل
فيهم بمن فالبرشجميًعا، األخالقية؛ الناحية من غفرانه ممكن هذا وكل بكثري. أفضل كانت

يخطئون. االقتصاد، علماء
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إليها يتوصل التي واالكتشافات شتى. دروبًا يسلك واالقتصادي السيايس الفكر إن
واإلنكار. النفور عىل تبعث أخرى أحيان يف أو واالستحسان، التقدير تستدعي قد العلماء
ومن األحكام، يصدر الذي من معرفة دوًما املهم ومن سيايس، سياق هناك يكون ودائًما
منهما كلٌّ ينشأ متضادَّين، موقَفني بني التمييز ويمكن زمن. أي ويف عليه، يُحكم الذي
رؤى نواجه ناحية فمن مختلفة. نفسية عوامل أساس عىل ان ويُفرسَّ مختلفة دوافع من
صورة يف وتظهر الرؤى، هذه تستحقه ما يفوق زائد بعناد أصحابها بها يؤمن محافظة،
موقًفا عليه نطلق أن أيًضا يمكننا مذهبي موقف وهذا املنزلة، لألحكام عقالني غري والء
رؤى من جذريٍّا يتحول اآلخر، الجانب عىل سلًسا نقيًضا نرى أخرى، ناحية ومن عقائديٍّا.
ويعيد السابقة. للرؤى نقدي موقف إىل دفاعي موقف من يقفز تحوًال جديدة، رؤى إىل

السابقة. النظر ووجهات األفكار يف النظر
— االقتصاديني بني العامة العالقات يف الخبري — ساش دي جيفري نرش عندما
حياتنا»،13 خالل ذلك نحقق أن يمكننا كيف الفقر: «نهاية عنوانه كتابًا ٢٠٠٥ عام يف
يف بولندا يف الراديكالية الليربالية وأرىس سبق الذي الرجل لكونه تبجيله عن الجميع توقف
صحيفة ووسمته املجاورة. الدول يف إرساءها حاول ثم العرشين، القرن تسعينيات مطلع
يف ة َمذمَّ وهذه «يساري»، بأنه الرائجة األمريكية الربيطانية األسبوعية، اإليكونوميست
وأدرك مبارشة، الحقيقة واجه أنه هو ببساطة الرجل فعله ما كل األنجلوساكسونية. الدول
وينأى يناهضها بدأ التي الجديدة، الليربالية لترصيحات مناقًضا منحى اتخذت األمور أن

تدريجيٍّا. عنها
التحول مثل مذموم، أو الئق غري الرأي يف التحوُّل من النوع هذا يَُعد أن ينبغي وال
منها، جزء يف مالئمة، كانت ربما التي السابقة، املرء لقناعات الحاد والرفض الجذري
الذين أما قناعاتهم، يغريون ال الذين هم فقط الجبناء إن آخر. وسيايس تاريخي لسياق
قناعاتهم شجب يف يبالغون ال داموا ما املستنريين، االقتصاد أساتذة من فهم يغريونها

ألخرى. ديانة من املتحولون يفعل مثلما املبدأ، حيث من السابقة
استمر كان لو السوفييتي االتحاد بقاء أن اليقني، تقارب بدرجة نفرتض، أن ويمكن
البارزين السوفييت القادة كل لتحول — تخيله يصعب شيئًا ليس وهذا — إضايف لعقد
يف حكوميني مسئولني إىل أو قوي حزب إىل التسعينيات مرحلة خالل النافذين والساسة
االختالف تمام مختلفة آراءً االجتماعية العلوم رموز كل ولتبنَّى الشيوعية، الدولة هيكل
عام يف — أحيانًا مفرط — بحماس به يرصحون بدءوا ا عمَّ ومحارضاتهم ترصيحاتهم يف
لكن السابقة، تشيكوسلوفاكيا أو وبلغاريا رومانيا يف سيحدث نفسه اليشء وكان .١٩٩١
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األخرية الثالثة الدول ألن السابقة، يوغوسالفيا أو املجر أو بولندا يف ليحدث هذا يكن لم
والثمانينيات. السبعينيات خالل السوق نحو وموجهة ديمقراطية شبه إصالحات طبقت
تقليدي غري فكريٍّا إبداًعا أحدثت وسيايسجزئي اقتصادي تحرُّر إىل الرامية اإلصالحات تلك
عىل العثور ويمكن أمثلة، سوى ليست هذه اشرتاكي. نظام ظل يف جديًدا فكًرا وخلقت

العالم. أنحاء جميع يف منها املزيد
تؤيد نظريات إىل املاركسية التنقيحية من السلس التدريجي التحول عكس وعىل
نحو وتوجًها عملية أكثر هات توجُّ إىل السوق أصولية من أو االجتماعي، السوق اقتصاد
تشكيل يف بالتأثري سواء بالًغا، تأثريًا فأحدثوا آخر. إىل نقيض من البعض قفز التنمية،
الرضر إلحاق طريق عن أو العلمية، شبه املناورات أو اإلعالم وسائل طريق عن العام الرأي
مرحلة مع التكيُّف موضوع تناولت التي الكتب استعارت لقد االقتصادي. بالعمل الجسيم
وتنتمي االختالف تمام تختلف مؤلفات من أحيانًا أغلفتها تصاميم االشرتاكية بعد ما
يف االقتصادية «املشكالت التحول: فرتة يف جدٍّا الشائع العنوان إبراز عند ماضية، لحقبة
االشرتاكية ما شخص وصف ولقد حمراء، خلفية عىل ذهب من بحروف التحول» فرتة

الرأسمايل! النظام إىل الرأسمايل النظام من للتحول العصيبة الفرتة بأنها ساخًرا
ليست السابق) املعتقد (تجاه آلخر دين من حديثًا للمتحولني النمطية العدوانية إن
االجتماعي الوضع كان إذا خاصًة السيايس، املجال يف أو االجتماعية العلوم يف نادرة ظاهرة
الرأسمالية عن مدافعني إىل املاركسيني من كثري تحول فقد للخطر، عرضة املادي أو
املايض (يف اليمني أقىص إىل اليسار أقىص من للقفز فرصة أول بعضهم وانتهز الجديدة،
عن مدافعني الحرة السوق مؤيدو أمىس تماًما)، املعاكس االتجاه يف يقفزون الناس كان
ليرباليني، إىل الشعوبيون ل وتحوَّ بالشعوبية، مفتونني الليرباليون وصار الدولة، تدخل
املهمة ومؤيدو سالم، دعاة إىل والعسكريون محافظني، إىل العمل حزب أعضاء ل وتحوَّ
القومية، السياسية االجتماعية الحركات صفوف يف مناضلني إىل لالستعمار الحضارية
األبيض أصبح دينيني! مفكرين وصاروا جديد من والعلمانيون املتشككون املفكرون وولد
الناحية ومن أخرى! ألوان أي يحوي ال قزح قوس وكأن أبيض، األسود وصار أسود،
يف تكون قد أحيانًا التي الرغبة، أنه عىل التطرف من النوع هذا تفسري يمكن النفسية
ما أنه وبما أصًال. تُقرتف لم خطايا فيها بما السابقة، الخطايا عن التكفري يف الالوعي،
يف قديسني إىل التحول إىل نلجأ فنحن األفضل، إىل املايض لتغيري فعله نستطيع يشء من
املتحولون يالحظ أن دون خوًفا، ننكمش ألن كافيًا هذا يكون غالبًا الحقيقة، ويف املستقبل.

اإلطالق. عىل هذا لهم يهللون الذين أولئك أو
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ما يف الكذب هو يشء فأسوأ الكربى. املشكلة هي هذه فليست رصحاء: لنكن لكن
فيه يتحول زمن يف ألننا عليه» يطلق «ما عبارة أضفت لقد االقتصاد. علم اسم عليه يطلق
العلم. رسالة جوهره يف ينايف أمر الباطل نرش د تعمُّ إنَّ زائف. علم إىل اآلن االقتصاد علم
حال يف لُكنَّا فقط، واحد وجه — الحقيقة مثل — للزيف كان «لو يقول: مونتني كتب
يف يظهر قد الكذب لكنَّ الكذاب، يقوله ما عكس نختار أن لنا سينبغي عندئذ ألننا أفضل،

له.»14 حد ال متناه مجال وهو شكل، ألف مائة
الحقيقة دور أن هو — االجتماعية العلوم كل مثل ربما — االقتصاد علم يف يشء أهم
شديد دوٌر األخالقية) املستويات (عىل والكذب الصدق أو املعرفية) املستويات (عىل والزيف
مراًرا أنفسنا نجد إننا املوضوع. هذا عن القليل سوى ندرك ال لألسف، نزال، وال الدقة.
جدل يف األذنني حتى غارقون األمر واقع يف ونحن علمي، نقاٌش أنه لنا يبدو ما خضمِّ يف
مصالح حول األمر حقيقة يف يدور سيايس نقاش يف أو مختلفة، قيم حول أيديولوجي
املعلنة األهداف عن براقة كلمات خلف َخِفية تكمن الحقيقية مقاصده أن إال متضاربة،

املزعومة.
وأخريًا أوًال فهم سياسية؛ قناعات فيها بما قناعات، لديهم العلماء أن املفهوم من
دوافع من انطالًقا سيايس كسالح العلم يستخدمون عندما جيًدا ليس هذا لكن مواطنون.
وأسوأ أجر. نظري االنحياز مهمة ألداء آخرون يستخدمهم عندما أسوأ؛ هو وما أيديولوجية،
الرصاعات دوامة إىل يُستدرجوا أن ألنفسهم العلماء يسمح أن هو اإلطالق عىل األمور
كانت ولو السياسية. املصالح بنية عن يعرب أن لعلمهم ويسمحون املنتهية، غري السياسية
وعلماء االقتصاد علماء تصنيف إذن فينبغي فقط، واليسار اليمني يف ستختزل االتجاهات
من بكثري تعقيًدا أكثر السيايس املشهد لكن اليساري. الجناح أو اليميني الجناح إىل البيئة
غايات لخدمة ر يُسخَّ عندما العلم يف الحقيقة هذه وتتضح القارص، الثنائي االنقسام هذا
يتَّبعون وأنهم الحقيقة أجل من يناضلون أنهم للناس يرتاءى عندما فحتى سياسية.
وهذا السيايس. الرصاع إىل استدرجوا قد الواقع يف يكونون موضوعية، علمية إجراءات

للحقيقة. الوصول إىل ال املصالح، إىل يهدف الرصاع
التي العامة، اإلعالم وسائل فباستخدام العكيس، االتجاه يف الضغط يحدث أن ويمكن
من السياسة تتمكن الحارض، الوقت يف دونها من يشء أي يتحقق أن املمكن غري من بات
وراء فقط والساعني املتحيزين غري العلماء عىل الهجوم طريق عن العلمية العملية زعزعة
ترضبجماعات قد ونظرياتهم العلماء هؤالء اكتشافات أن يتبني فعندما للحقيقة. الوصول
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يسمح حني محرجًة األوضاع وتصبح بالخطأ. وتتهمهم الجماعات تلك تهاجمهم املصالح،
يكون أن دون — بتحريضخارجي هذا ويبدأ األمر. هذا يف بالتورط ألنفسهم آخرون علماء
دوافعهم وراء السعي إىل الحًقا يتحولون ثم — بالحقيقة وعي عىل حتى العلماء هؤالء
من كثريًا أن يف السبب هو وهذا كالفرئان. أو الباسلني، كاملقاتلني فيناضلون الخاصة،
املتخصصة، العلمية املجالت تُنرشيف ال النظرية املسائل بأهم املتعلقة واملجادالت املناظرات

اإللكرتونية. اإلعالم وسائل خالل ومن العريضة الجماهريية ذات الجرائد يف بل
مدفوعني يكذبون، االقتصاد علماء بعض ألن سياسة إىل االقتصاد علم يتحول وهكذا
يكذبون قد أو مذهبي. أو أيديولوجي بتعصب األحيان أكثر يف تتعلق متعددة بدوافع
هذا وراء من يتكسبون أنهم هو ذلك من أتفه لسبب حتى أو السياسية، بميولهم مدفوعني
وسط الزيف عىل فاإلرصار معينة، مرحلة عند دوًرا الجمود يلعب ذلك عىل وعالوة الكذب.
يحوله أن يمكن الخطأ عىل اإلرصار وكأن بالخطأ، االعرتاف من كثريًا أسهل الكذب من غابة

صواب. إىل
نواصل أن يمكننا ويكتبون، يقولون فيما العارفون االقتصاد علماء يخطئ عندما
علم عىل هؤالء يكون عندما كربى معضلة نواجه لكننا موضوعية. أُُسس عىل النقاش
تخص معينة أفكاًرا يخدم ذلك ألن آخر، شيئًا ويكتبون يقولون ذلك مع لكنهم بالحقيقة
مكسوة نظريات صياغة نظري املصالح جماعات قبل من لهم يُدفع ألنهم أو محدودة، نخبة

أيًضا. أخالقية مشكلة فاملشكلة إذن زائفة. أنها يعلمون علمية، شبه بزخارف
فإننا الكذب15 جوهر عن الكثري يقول تحديًدا النفس علم أن حقيقة من الرغم وعىل
عندما وحتى متعمًدا. يكذب أم باستمرار، ما شخٌص يخطئ نعرفهل أن نستطيع ال غالبًا
ما شخص يتعمد وعندما ذلك. إثبات املستحيل من يكون فقد يكذب ما شخًصا أن ندرك

مخطئ. بأنه إقناعه حاولنا إذا وقتنا نهدر فنحن الكذب
حول الزائف العلمي الجدل من وأقرب أفضل ذلك عىل مثال عىل نعثر أن الصعب ومن
فئة ملصلحة الرضائب اقتطاع إىل تهدف والتي قبل، من لها أرشنا التي الثابتة، الرضيبة
محدودي الرضائب دافعي عاتق عىل العملية هذه كلفة عبء ووضع املستفيدين من ضيقة
إال يكذبون، باألحرى أو — مؤيدوها يزعم حني يف الحقيقي)، الهدف هو (وهذا الدخل
أن — يجري ما فهم عن عاجزون ألنهم باستمرار يخطئون أشخاص فعًال هناك كان إذا
الهدف هو (وهذا واالستثمار املال رأس لتكوين أفضل ظروف خلق إىل يهدف برمته هذا

امُلعلن).

22



واملعنى والكلمات العالم

أخرى مواقف يف يبدون الذين الخصوم، بعض إقناع استحالة تفرس الحالة هذه
اآلراء هذه أن يدركون إنهم واضحة. وأحيانًا سديدة، آراء وذوي مستنريين، اقتصاد علماء
إقناع عىل األقل عىل لنعمل عمله؟ يمكن الذي فما مختلفة. آراء عن يعربون لكنهم معقولة،
عند سيرتك هذا مخطئون. بأنهم — الُقراء وقبلهم واملشاهدين، املستمعني — اآلخرين
عندما أخرى، وبعبارة الهني. باإلنجاز ليس وهذا خطأ، عىل الخصم بأن انطباًعا الجمهور
إعالن األقل عىل نحاول أن املفيد فمن اآلخرين، تضليل ما شخص تعمد إثبات يستحيل

املأل. عىل خطئه
االختالفات ألن فكري؛ توافق إىل الوصول فيها يستحيل زائفة علمية مناظرات هناك
مجال يف يحدث ما كثريًا وهذا النوايا. يف خافية تكون بل رسميٍّا، عنها يعرب ال الحقيقية
يف أوهام أي وراء ننساق أالَّ ينبغي أننا من الرغم عىل العلم، مجال يف منه أكثر السياسة
االقتصاد يتعرضعلم املتضاربة) املصالح ضغط يف (تتمثل مفهومة وألسباب العلم. مجال
والطب الصيدلة مثل أيًضا، أخرى فروع يف ماثل الخطر هذا لكن األمر، لهذا خاص بوجه
االحرتار أسباب حول حاليٍّا الدائر الجدل أو ما عقار فعالية حول فالخالفات البيئة. وعلم
بخس وبثمن أحيانًا، املال من الكثري — املال أجل فمن ذلك. عىل أمثلة أفضل تشكل العاملي
الزبون. يرغبها نظرية أي تثبت بحثية مراكز أو علمية معاهد رشاء يمكن — أخرى أحيانًا
أيًضا. االقتصاد يف ذلك يحدث بعضاألحيان يف االقتصاد؟ مجال يف كذلك األمر يكون ال فلم
النقاشات يف للجدال املستعدين — غالبًا الكبار — املفكرين استخدام أن شك ال
جانب وإىل ماًال. يكلف املمولون الرُّعاة يرغبها التي النظر وجهات ملصلحة الزائفة العلمية
املال «رأس من فريد شكل يف االستثمار من مربًحا نوًعا هذا يعد السياسة، رجال استخدام
كل رغم والذين التفكري، يجيدون الذين األشخاص استخدام أيًضا املمكن ومن البرشي».
تعود لكنها صحيحة غري أشياء يقولون الخاصة، معتقداتهم مع وتمشيًا الطيبة، نواياهم
دعم عىل حريصني رعاة سيجدون األشخاص هؤالء معينة. مصالح جماعات عىل بالنفع

نتائجها. نرش وعىل كهذه، مفيدة أبحاث
يف االجتماعية والعلوم االقتصاد كليات من العديد أبدت املبدأ هذا من وانطالًقا
يف الجديدة لليربالية داعمة مواقف — الخصوص وجه عىل األمريكية — الجامعات
باستثناء — الوقت ذلك يف اْفتُِتَحت التي التجارة كليات واتخذت والتسعينيات. الثمانينيات
الحظ لقد التحوالت. تلك أهمية من التهوين ينبغي ال مماثلة. صبغة — منها قليل
تكون أن «إمكانية نغفل غالبًا أننا هاريف ديفيد املرموق األمريكي األنثروبولوجيا عالم
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عىل الواضح الدليل توافر من الرغم عىل الحاكمة، النخبة من مفروضة السائدة األفكار
أفكار الستحداث املصالح وجماعات األعمال رجال صفوة تمارسه الذي السافر التدخل
والسيطرة التكنوقراط، وتعليم البحوث، مراكز يف االستثمار عملية خالل من وأيديولوجيات،
٢٤٧ عددها البالغ الصحف، جميع أن مثًال بالذكر الجدير فمن اإلعالم.»16 وسائل عىل
العراق غزو تؤيد كانت مردوخ لروبرت اإلعالمية اإلمرباطورية تصدرها التي صحيفة،

واحتالله.
الجديدة، الليربالية بحوث ملراكز االستثنائي النشاط من نستغرب أن ينبغي وال
الكربى، األموال لرءوس الخاصة املصالح تدعم التي ومعاهدها التحليلية ومنظماتها
املتحدة، الواليات ففي لها، املتاح الهائل التمويل ضوء يف النفوذ، أصحاب وأصحابها
«املحافظون أحيانًا مؤيديها عىل يطلق تقدمي، اجتماعي توجه عن «الليربالية» تعرب حيث
ويعارضون الخاصة، وامللكية الحرة السوق مفهومي إعالء إىل يدعون وهؤالء الجدد».
امليزانية، توزيع إعادة من والحد االقتصاد، يف تدخلها من بالحد ويطالبون الدولة تدخل
أو التجارية، املبادرة وروح الحرية مثل: مفاهيم ويستخدمون االجتماعي. الدعم وتقليص
العمليات ويسخرون املصطلحات تلك بمعاني يتالعبون وهم حتى والقانون، االختيار حرية
الليربالية عكس عىل — الجديدة لليربالية عالقة وال خاصة. مصالح لخدمة بها املرتبطة
الحقيقية، الديمقراطية بالسياسة — حقيقيٍّا إعالءً املفاهيم هذه تعيل التي األصيلة الحقيقية
الرائعة املفاهيم هذه تسخري بمقدار إال االجتماعية، بالعقالنية أو االقتصادية، بالفعالية وال
االعرتاف من بد ال األسف، ومع الشعب. بقية حساب عىل محدودة نخبة أغراض لتحقيق

وإتقان. برباعة ذلك تفعل الجديدة الليربالية بأن
مراكز من الكثري هناك األنجلوساكسونية، الدول يف سيما ال العالم، أنحاء جميع ويف
هذا وضمن الجديدة. الليربالية اتجاه تدعم متطورة شبكة تشكل التي التحليلية البحوث
تتمتع أن الرضوري من كان لقد القيمة. املطبوعات من العديد املراكز هذه تصدر السياق
عام يف تأسس (الذي كاتو معهد جانب إىل واشنطن، ففي جذابة. بأسماء املراكز هذه
أمريكان معهد أيًضا نجد أن يمكننا دوالر)، مليون ٢٠ السنوية ميزانيته وتبلغ ،١٩٧٧
يوجد لندن ويف باألساس. الجدد املحافظني لفكر التابعة الرتاث، ومؤسسة العريق إنرتبرايز
إيطاليا ويف السياسية، التجارية الدراسات مركز السويد ويف االقتصادية، الشئون معهد
ا، جدٍّ جيًدا دوًرا التحول» مرحلة يف «االقتصاد معهد يلعب موسكو ويف ليوني، برونو معهد
يف منها القليل وهناك واألمريكية. الربيطانية البحثية املراكز فروع من العديد جانب إىل
سميث، كآدم عظيم رمز اسم إطالق إن تحديًدا. سميث آدم مركز يشتهر حيث وارسو،
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االستغالل وسوء الظلم من نوع الكالسيكي، الليربايل االقتصاد مؤسس بأنه عامليٍّا املعروف
الثقايف.

لحماسهم الباحثنيفريسة من وغريهم االقتصاد خرباء من امللتزمون يقع الوقت بمرور
وتعمل يقولون، ما تصديق يف ويبدءون وروتينيٍّا، متشدًدا نظريٍّا عملهم ويصبح الشخيص،
تحريًضا تحريضهم عىل املصالح وجماعات األيديولوجيات بنفس املرتبطة اإلعالم وسائل
علم مسألة كونها من أكثر وأيديولوجية إيمان مسألة إىل املسألة تتحول وهنا عدائيٍّا.
املستغرب من لكن الوهم. سبيل يف مقابل، دون للقتال البعض يميل قد وعندئذ ومعرفة.
أو املرشدين أو العاطلني أو اجتماعيٍّا، املستبعدين الفقراء باسم التفاني نفس يُظهروا أن
عموالت من فما التنمية، سبيل ويف السكان أغلبية باسم حتى أو املناضلة، العمال نقابات
بد فال أساًسا، أجريت إذا البحوث، هذه مثل إن كهذه. مصادر من عليها الحصول يمكن
األول العدو هي التي الدولة، من ممولة بحوثًا أو خاصة»، علمية «منحة ستكون أنها

الجديدة. لليربالية
الخاصبها واللوبي األموال رءوس تحتاج الالنهائية، العلنية املناظرة حماسة ووسط
املزعوم بالتفوق الجماهري من أكرب عدًدا تقنع كي ومقنعة محرتفة مجلجلة أصوات إىل
األغلبية تفيد (التي غريها عىل الخاصة) املصالح وتخدم األقليات تفيد (التي الحلول لبعض
الديمقراطية، املجتمعات يف خاصة أهميٌة لها األصوات هذه ومثل العام). الصالح وتخدم
أن ترفض التي حقيقيٍّا، استقالًال املستقلة اإلعالم وسائل من أي عىل تطغى أن يجب ألنها
بالرغم أخطائه؛ إزاء ومتسامًحا الضخم املال لرأس األنانية للمصالح خاضًعا مسلًكا تتخذ
لهذا النهائي التحليل ويف ذلك. وراء من ستجنيها التي الربح إغراءات مقاومة صعوبة من
الدعاية من بوابل أيًضا يغمره بل فحسب، السوق يرعى ال الضخم املال رأس أن أرى
كسب إىل بحاجة والكل تباع، ال أو تباع أن إما اإلعالنية فاملساحة بسخاء. األجر مدفوعة

الفقر. مستوى يف العيش هذا يكون أن بالرضورة يجب وال عيشه،
مسموعة تظل أن عىل قادرٌة ألنها للغاية، مريح بوضع تتمتع اإلعالم وسائل إن
الهوية، إخفاء من بنوع تنعم اإلعالم وسائل أن املفارقات ومن آخر. صوت أي عىل وطاغية
الصحفيون يُنتقد أو اإلعالم وسائل تُنتقد فعندما يعرفونها. الجميع أن من الرغم عىل
السياسة من الشكاوى حالة يف الوضع يشبه وهذا تحديًدا. امُلدان من أبًدا يتضح ال عموًما
الذي الفعال التكتيك إىل اللجوء يمكنها السياسيني، عكس عىل اإلعالم، ووسائل ورجالها.
تقريبًا الجميع لدى أن شك ال اللص!» «أمسكوا يصيحون: عندما اللصوص يستخدمه
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اإلعالم. وسائل تفعله ال الذي الوحيد اليشء هو الذاتي النقد ألن اإلعالم، لوسائل انتقادات
إن مطلًقا. ألخرى إعالم وسيلة أي انتقاد بعدم يقيض عليه متعارف قانون شبه ويوجد
نحو عىل ذلك تفعل فهي الوقت. وليسطوال كلهم، ليس لكن الساسة، تنتقد اإلعالم وسائل
لتنتقدهم. لها ُدِفع الذين أولئك وتنتقد تحديًدا، ذلك يستحقون من تنتقد ال وغالبًا انتقائي.

دائًما. خفيٍّا ورائه من القصد يكون لكن شخصيٍّا، أو أيديولوجيٍّا النقد يكون وقد
لكنه السياسة)، هي (تلك استغاللها ويحاول اإلعالم، يخىشوسائل السياسة مجال إن
بدورها اإلعالم ووسائل اآلخرين. لتسلية ذيله يهز الذي الكلب موقف يف نفسه يجد غالبًا
الرأي عن التعبري طريق عن يكون ال وهذا بالتأكيد، وقويٍّا فعاًال، استغالًال السياسة تستغل
الرأي تشكيل طريق عن هو ما بقدر الحسبان، يف السياسيون يضعه أن يجب الذي العام،
عنها يعرب غالبًا ضدها املوجهة االتهامات إن حتى كبري اإلعالم وسائل من والخوف العام.
وتنرش هامة علمية بحوثًا اإلعالم وسائل تُجري أن النادر ومن التعميم. تحتمل بكلمات
نفسها اإلعالم وسائل استخدام يتعني أبحاث، أي أخرى جهات تجري وعندما نتائجها،
«كيف وتعلم أكثر، تعلم دوًما ألنها ونظًرا أعرض. جمهور إىل تصل كي النتائج تلك إلعالن

صحتها. يف املشكوك النتائج بتقويض تستمتع فهي الحقيقة»؛ يف األمور هي
السياسية الزوايا مختلف من تتدفق اإلعالم وسائل بتحيز االتهامات أن ويالحظ
والديمقراطيون الجمهوريون يتذمر املتحدة الواليات ففي العامة، الحياة ومناحي املتناقضة
يكونوا أن ينبغي الديمقراطيني أن من الرغم عىل اإلعالم، وسائل تحيز من سواء حد عىل
املحيل الناتج نمو عن أنباء تعلن فعندما لهم. تحيًزا أكثر تبدو اإلعالم وسائل ألن تذمًرا أقلَّ
الديمقراطيني تأييد نسب عن تقل تأييد نسب عىل الجمهوريون يحصل أمريكا؛ يف اإلجمايل
عن أنباء إعالن عند ٪٢١ إىل صفر بني ما النسبة وترتاوح و٢٤٪. ١٦ بني ترتاوح بنسبة
أقل كانت تايمز نيويورك صحيفة يف اإليجابية االقتصادية األخبار أن ولوحظ البطالة.
موقف كان املتحدة للواليات الغربي الساحل عىل و السلطة، يف الجمهوريون كان عندما

تماًما.17 ذلك من العكس عىل تايمز أنجلوس لوس صحيفة
نرش أن إىل يذهب الذي الرأي خطأ اكتشفوا الباحثني أن أيًضا للنظر الالفت ومن
باالقتصاد األخبار هذه تتعلق عندما األقل عىل الصحف، مبيعات يرفع السيئة األخبار
تقارير من مزيد عن الجيدة األخبار تسفر أمريكا ففي مستحيل، أمر التعميم لكن تحديًدا.
أفضل نحو عىل مكتوبة تكون التقارير وهذه املوضوع، نفس حول الصحفية املتابعة
الباحثني هؤالء الديمقراطيون يتهم وبالطبع وأعمق. أشمل تغطية تقدم فهي بكثري،
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التي اإلعالم وسائل وباضطهاد الجمهوريني، من املصالح جماعات الستغالل بالخضوع
موضوعية. تغطية الديمقراطيني نجاحات تغطي

تغطيته. تجري الذي الحدث طبيعة عىل واالنحياز والتزييف التضليل درجة وتعتمد
االقتصاد عن مسئوًال فيهما كنُت اللتنَي الفرتتني خالل الداخل ومن كثب عن هذا رأيت وقد
دوًما أراُه ذلك قبل وكنت ،(٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٢ ومن ١٩٩٧ إىل ١٩٩٤ (من البولندي
صحف أعلنت الجديدة الليربالية حكومات ظل يف اإلنتاج نمو انهار فعندما الخارج. من
يف النمو معدل ازداد وعندما ن. يتحسَّ املوقف أن الجديدة الليربالية وتليفزيونات وإذاعات
ازدياد لكنه يزداد، أنه اإلعالم وسائل نفس أعلنت الرباجماتية الوسطي اليسار إدارة ظل
طوال الشعبية الصحافة تذمرت بينما بينها، اختالف عىل الرسعة، شديد أو البطء، شديد

عادًال. توزيًعا يُوزع ال — الحال بطبيعة — أنه ومن ا، جدٍّ بطيء النمو أن من الوقت

والقراء واملستمعني، املتفرجني — جمهوري يعني ربما التلخيص فهذا األمر؛ لنلخص
سيما ال الالنهائي، االقتصادي النقاش أدغال يف بمهارة ل للتوغُّ منهجي كدليل — تحديًدا
يعرب فعندما السياسة، دهاليز ويف اإلعالم وسائل يف وقائعها تَجري التي العلنية املناظرات
— فرد أي أو صحيفة، أو بحثي، معهٌد أو حزب، أو أيديولوجي، تشكيٌل أو — ما شخٌص
كالعب مكانتها وإضعاف الحكومة) (أي الدولة تقليصدور إن املثال: سبيل عىل رأي؛ عن
عىل أنوافق نفعل؟ أن يجب ماذا االقتصادي، النمو يشجع االقتصادية العملية يف اقتصادي
أي فيها الناس يفهم ال التي الحالة عن أتحدَّث ال أنا ال؟ أم نُصدِّقه هل ال؟ أم الرأي هذا
تقييم إن عليه! يُحسدون يشء هذا بذلك. سعداءَ ويكونون شخص، أي يُصدِّقون وال يشء،
ال الذين فأولئك املوضوع. عن الكثري معرفة يتطلب — نرفضه أو لنقبله — الرأي هذا
إذا أنك شك وال يصدقوا. ال أو يصدقوا أن خيارين: سوى أمامهم ليس القليل إال يعرفون

تصدق. أن من أفضل فذلك عرفت
يمكن أنصارها أن االعتبار يف نأخذ أن الجدير من نظر وجهة رفضأي أو قبول وعند

اآلتية: الثالث الحاالت من واحدة عىل يكونوا أن

الحقيقة. ويعتربونه يقولون ما يصدقون •
األمور. واقع عن يعرب أنه ويشعرون الحقيقة يقولونه ما يعتربون •

الحقيقة. ليس يقولونه ما أن يعلمون أو •
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من نوع أمام نكون — الحقيقة ويرونه يقولون ما يصدقون حني — األوىل الحالة يف
النقاشات تفيد ال الحالة هذه يف املوضوعية. يف رغبة ال وعقيدة علم، ال وأيديولوجية اإليمان،
املناظرات إجراء عند سيما ال الجدوى، عديم إليها اللجوء يكون وقد كثريًا. املنطقية
أو العصيبة األوقات يف خاصة التاريخ، صفحات بهم تعجُّ الذين الدهماء مع الجدلية
يف اإلطالق عىل نادرة ليست النوع هذا من املذهبية واملواقف الجذري. التحول فرتات خالل
االقتصادية العمليات يف بالًغا خطًرا يشكل قد وهذا االقتصادية. والسياسة االقتصاد مجايل
يتواجه التي هي الخطورة الشديدة واملواقف اقتصادية. سياسة أي تطبيق وعند الواقعية
حيث الحارض؛ الوقت يف الحال هو مثلما منهما، كلٍّ أنصار ويتواجه باطالن مذهبان فيها

الشعوبية. مواجهة يف الجديدة الليربالية نرى
عن يعرب أنه ويشعرون الحقيقة يقولونه ما أن يعتربون حني — الثانية الحالة ويف

بديلني: أمام نكون — األمور واقع

صواب. عىل يكونوا أن •
خطأ. عىل يكونوا أن أو •

اإلمكان، قدر جيًدا فهًما األمور نفهم أن هو فعله علينا ما فكل صواب عىل كانوا إذا
عىل الرأي أصحاب كان وإذا اآلخرين. مع منه املستفادة والدروس الفهم هذا نتشاطر وأن
مدعوًما مختلًفا ًرا تصوُّ فيها نقدم موضوعية مناظرة نجري أن عندئذ لنا فينبغي خطأ
مواجهة يف ورصيحة هادئة موضوعية مناظرة إقامة أن أضيف أن ويجب منطقية. بحجج
تمييز ويمكننا الكذب. أو بالتشدد يتسم ال شخص أي بإمكان أمر مضادة نظر وجهة
رصيحة، مناظرات يف الدخول عن إعراضهم خالل من — األحيان بعض يف — الكذابني
جانب اآلخر، الجانب وعىل االستماع. عىل التحدث يفضلون فهم تماًما. ذلك رفضهم أو
تعصب يظهرون ال املسألة، جوهر ويفهمون الحقيقة، هو يقولونه ما بأن املقتنعني أولئك
اآلخرين إقناع ويحاولون للمناظرات، مستعدون فهم الكذابني، استخفاف وال املتشددين

يتحدثون. ما بقدر ينصتون إنهم نفسه. الوقت يف اآلخر الطرف لحجج ويستمعون
نجدهم — الحقيقة ليس يقولونه ما بأن علم عىل يكونون حني — الثالثة الحالة ويف
زائف علمي بغالف مغلفًة نظرهم وجهة تكون قد باطلة. نظر وجهة ترويج يتعمدون
ليسوا فهم أكاذيب. يشيعون بأنهم آخر شخص أي من أعلم لكنهم اللفظية، البالغة من
الكذابني إن الناس. تضليل يتعمدون ألنهم الثانية، الحالة يف يحدث أن يمكن كما مخطئني،
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يف راغبًا تكون أن بد ال الكذب، حالة يف لكن مرغًما، تخطئ فأنت خطأ. عىل يكونون ال
لذلك: أسباب ثالثة هناك ملاذا؟ ذلك.

وراء من يرتبحون يجعلهم ذلك ألن باطلة نظر وجهات نرش يتعمدون أنهم •
الشخصية. املصالح جماعات

يشبه ال وهذا أيديولوجية. ألغراض خاطئة ومفاهيم نظريات يطرحون أنهم •
بل عميق، إيمان عن هنا نتحدث ال ألننا األوىل، الحالة يف املتشددين موقف
الغايات تخدم ال يقدمونها التي األيديولوجية أن يعلمون وهم استخفاف. عن
العدالة تحقيق إىل تهدف ال الجديدة الليربالية املثال: سبيل فعىل رسميٍّا. املعَلنَة

االقتصادية. الفعالية تؤيد ال والشعوبية االجتماعية،
تمسًكا بأفكارهم يتمسكون لكنهم فقط، األمر بادئ يف خطأ عىل يكونون قد •
للمكانة مغلوط ومفهوم االقتصادية النقاشات يف سائدة عدائية ظل يف — عنيًدا
خطيئة يف فيتورطون باطلة رؤى عن عمًدا الدفاع يبدءون أنهم حد إىل — املهنية
عىل يكونوا أن يكرهون — االقتصاديني وخاصة الناس— إن الفكرية. االنتهازية
ال باطلة؛ حجج عن وبدفاعهم املأل. عىل سيما ال بذلك، االعرتاف ويمقتون خطأ،

الخطأ. نحو عمًدا اآلخرين استدراج يف يرشعون بل مخطئني يكونون

األخرية فالحالة عمًدا، الناس لتضليل متباينة أخالقية أبعاًدا ثمة أن نضيف أن ينبغي
ممارسة أي تسفر ذلك ومع األوليني. الحالتني من األخالقية الشبهة يف تورًطا أقل تحديًدا

الدوافع. عن النظر برصف الرضر، من القدر نفس عن الثالث من
ر، التطوُّ غاية يف بطرق وتُموَّل تُنظَّم أساليب عىل غالبًا د املتعمَّ التضليل يعتمد
الرعاة سوى سنوات، طوال أحد ذلك يدرك ال األحيان بعض ويف مهرة. مهنيون ويمارسه
من لحساب التحديد وجه عىل يعرفون ال قد أنفسهم املخادعني ألن نظًرا فقط، املمولني
يف لكن تماًما. ذلك فيجهل الجمهور أما مأجورين. مستشارين سوى ليسوا فهم يعملون.
إثبات من تمكنهم ال الخداع أساليب رسية لكن األمر، يف الناس يشك قد األحوال أفضل
املصالح ورصاعات بعد. تنته لم النفسية الحرب لكن الباردة، الحرب انتهت لقد يشء. أي
معرفة عن وحدنا عاجزون ونحن أخرى. رصاعات من يصاحبها ما جانب إىل مستمرة،
الكلمات. هي األسلحة اآلن، املواجهة. خط عىل النريان مرمى تحت فيه نكون الذي الوقت
بات قد سيكون األساس— من اكتشفناه إن هذا — ذلك فيه نكتشف الذي الوقت وبحلول

املايض. من شيئًا
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اإلعالم وسائل يف بمهارة املعدة اإلعالمية املادة تقديم أن نعتقد أن السذاجة قمة إن
لهيمنة الدائب بالسعي الخاصة العاملية واالقتصادية السياسية اللعبة يف يُمارس ال أمٌر
أي اخرتاق عىل حريصة املخابرات وأجهزة معينة. واقتصادية سياسية ومصالح أفكار
ذلك وراء الغرضمن يكون وال والتليفزيون. اإلذاعة وبرامج والكتب باملقاالت بلد، أو إقليم
أيًضا. الحاكمة والنخبة الرأي قادة عىل ضغط ممارسة بل فحسب؛ العام الرأي عىل التأثري
املستقبل أن شك ال الوقت. طوال اللعبة وتتواصل األحيان. بعض يف ينجح األسلوب وهذا
العالم هذا وكذلك خطر. يف الجديدة العوالم — يردد أن للبعض يحلو كما — أو خطر يف

فأكثر. أكثر الظلم ويزداد فشيئًا، شيئًا املساحة فيه تقل الذي الواحد
املستحيل من فيها، التوكيد ومواضع للنقاش الرئيسية املواضيع تعقب نحاول عندما
بحثية وملراكز «غربية»، معينة عاملية إعالم لوسائل االستثنائي النشاط تأثري نالحظ أالَّ
وتشويه الحايل، القرن املايضوحتى القرن منذ الصني صورة تشويه ترصعىل متخصصة
الساحق االقتصادي نجاحها ساعد الصني، حالة يف األخرية. السنوات خالل روسيا صورة
الوضع، هذا تغيري عىل منه) االستفادة اآلن يحاولون لكنهم الجميع، لها يتمنَّه لم (الذي
تكرار من الشاسعة األرض تلك ملنع فقط ذلك كان ولو هجوًما؛ تواجه تزال ال روسيا لكن
قنواتهما استغالل خالل من للتشويه البلدان هذان تصدى ما رسعان لكن الصيني. النجاح
الغربية. اإلعالم وسائل فيها بما اإلعالم؛ وسائل يف مضادة إعالمية مادة لتقديم الخاصة
تتعرض الكوكب من الغربي النصف يف الالتينية الدول وبعض اإلسالمية الدول تزال وال

كثرية. ذلك عىل واألمثلة كبرية؛ بدرجة للتشويه
فحسب. متشدد موقف أو باألمور، جهل عن ناتًجا أو املصادفة قبيل من ليس هذا
الروسية املخابرات بها زرعت التي الطريقة تلك املصادفة قبيل من تكن لم عقود عدة فمنذ
من — الدول إعالم وسائل يف أخباًرا السوفييتي) الرسية الرشطة (جهاز بي جي الكي يف
كل يف أهمية ذات كانت التي — املتحدة الواليات وحتى األول، العالم إىل الثالث العالم
األمريكية املركزية املخابرات تقف ولم الوقت.18 ذلك يف الكربى اللعبة مراحل من مرحلة
نفسها، الدول تلك إعالم وسائل خالل ومن النوع نفس من ردوًدا ردَّت بل األيدي، مكتوفة
محاطة تزال ال األمريكية املركزية املخابرات ملفات أن هو اآلن والفرق كذلك. أخرى ودول
املأل، عىل محتواها أذيع االشرتاكية بعد ما دول ملفات لكن القومي، األمن لدواعي بالرسية
املصلحة تحقيق بهدف بالرضورة ذلك يكن ولم أخرى، بطرق منها املعلومات ترسبت أو

الوطنية.
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والباطل والخطأ والجهل والصدق الحقيقة متاهة يف الطريق نضل أن املمكن من
لنحاول واملكان الزمان خالل رحالتنا من خرباتنا استغالل جميًعا ويمكننا هذه، واألكاذيب
وينتهي لذلك، يستسلمون إنهم حتى طويًال بالباطل التحدث يتعمد البعض موقعنا. إدراك
الكذب، متعمدين هذا يف يبدءون فهم به. يتحدثون ما يصدقون وهم ببساطة األمر بهم
أخرى أحيان ويف االقتصاد. مجال يف يحدث غالبًا وهذا متعصبني. إىل األمر بهم ينتهي ثم
ممكٌن وهذا الحقيقة. والحرصعىل الصحيح العلم إىل التحول نحو أصحابها املبادئ تقود
االقتصادات يف املركزي التخطيط فرتة أثناء — املثال سبيل عىل — ذلك حدث لقد حدوثه.
إال ذلك يفعلوا لم وآخرين رسيًعا، ذلك فعل بعضهم أشخاص— تمكن عندما االشرتاكية،
دون نزيه علمي موقف إىل وتحولوا حينئذ. السائد املذهب رفض من — متأخر وقت يف
أهم أحد كورناي، جانوس ويصف كليٍّا. لالشرتاكية املناهض املناقض املوقف يف السقوط
بالذكريات حافًال وصًفا النوع هذا من تجاربه املنطقة، تلك من املعارصين االقتصاد علماء

الفكر».19 «بقوة األخري كتابه يف
ومن املناظرات. يف األهمية وبالغ ونسمع، نقرأ ما إدراك يف أيًضا مهمٌّ ذلك كل
ممن العلمية باألمانة يتمتعون الذين مع واحد بأسلوب النقاش نواصل أن الرضوري
فكرهم مواكبة عن عاجزين نكون قد ألننا تماًما موقفهم نفهم ال الذين أو الرأي، نخالفهم
أو اإلعالميني من مأجور مرتزق مع أو متشدد، كاذب مع النقاش عند لكن لعرصه. السابق
وجود ال املشكالت هذه مثل أن والقاعدة تماًما. مختلف بأسلوب نجادل أن فيجب العلماء،
وفهم للحقيقة، الوصول يف الصادقة الرغبة سوى هدف ال حيث الحقيقي، العلم يف لها
— الزائف العلم فيها بما — العامة الحياة يف تهمنا. التي العمليات تحكم التي القوانني
األخرى: الثالثة االحتماالت مواجهة يف أنفسنا نجد ما كثريًا السياسية، املناظرات أثناء ويف

كاذب. أو مخطئ، أو متعصب، شخٌص إما
العملية يف ومكانتها الدولة دور تقليص أن إىل يذهب الذي الرأي مثال إىل نعود واآلن
لقد الحًقا. لنا سيتضح كما صحيًحا، ليس هذا أن الواضح من النمو. يدعم االقتصادية
عدًدا هناك لكن املوضوع،20 هذا عن ُكتب ما خالل من قاطع نحو عىل الرأي هذا خطأ ثبت
الذي املقابل، الرأي أن عىل مبارشة نؤكد دعونا لكن الذكر. تستحق األخرى الحجج من
هو النمو، يحقق االقتصادية العملية يف سلطتها وتدعيم الدولة دور زيادة أن إىل يذهب
عىل اإلبقاء أن إىل يذهب الذي الرأيني، هذين بني الوسط الرأي وكذلك أيًضا. خاطئ رأي
صحيًحا ليس فهذا النمو، يحقق االقتصادية العملية يف حالهما عىل وسلطتها الدولة دور
ا مهمٍّ دوًرا للدولة أن هو اآلن نقوله أن علينا ما وكل بكثري، تعقيًدا أكثر املسائل فهذه أيًضا.
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يزال ال املطلق يف لكن اإلطالق. عىل هينًا ليس هذا ودورها االقتصادي، النمو عملية يف تؤديه
غري رأي مواجهة يف نكون وحني اآلراء. هذه عن تماًما بعيدة أخرى عوامل عىل يعتمد هذا
متعصبون؟ الرأي لهذا يروجون من هل اآلتي: السؤال عن نجيب أن علينا يجب صحيح
البدائل بعض االعتبار يف أخذنا إذا إال أخرى، بدائل هناك ليست كاذبون؟ أم مخطئون؟ أم
من النوع هذا حل يكون أن ينبغي مًعا. الثالثة االحتماالت بني تجمع قد التي اإلضافية
وكيفية األسئلة، طرح وكيفية عنه، البحث ينبغي ما نعلم ألننا نظًرا اآلن، أسهل املعضالت

الرائع. االقتصاد علم متاهة يف حائرين سيظلون والباقون املعايري. صياغة
التعقيد، بالغة اقتصادية معضالت عن سهل بأسلوب تكتب أن املمكن من يزال ال
من ربما والسياسية. واالجتماعية والثقافية الفلسفية املسائل من بالرضورة يصاحبها وما
لجمهور والوصول الهدف، إلصابة املثىل الطريقة هي هذه ألن ذلك؛ تفعل أن الرضوري
التفاهات تروج وأن واملراوغ، الزائف الفكر تساير أن اإلطالق عىل يعني ال وهذا أوسع.
واإلنفاق الرضائب خفض ورضورة تقريبًا، يشء كل خصخصة رضورة عن والتعميمات
بالفعل أحدثت الساذجة الجديدة فالليربالية االقتصاد، يف الدولة دور وتقليص االجتماعي،

الرضر. من يكفي ما
النقيض، ونتجنب العلمية، الدقة متطلبات نراعي أن علينا سلس بأسلوب الكتابة عند
الظاهر يف علميٌّ لكنه ا، جدٍّ شائع علميٍّا» «يبدو لكي التشدُّق إىل ينزع الذي فالنقاش
املنمقة والكتابة املستعصية، الصياغة ذات والرباهني املعقدة، الطنانة واملفردات فحسب.
عن تعجز كلها — بالغرض تفي أن واضحة قليلة كلمات لبضع يمكن حيث — املسهبة
وبالتايل داع. بال غامًضا تجعله أن يمكن بل للنقاش، ثقافية حجة أو فكري ثقل إضافة

والتكلف. األكاديمية السوقية نتجنب أن الرضوري من
فأساليب تفيد. العكس؛ عىل بل ترض ال الدقة للجمهور، الكتابة وعند العلم مجال يف
اجتماعي علم االقتصاد أن من الرغم وعىل االقتصاد. لعلم الكثري أضافت الرياضيات وطرق
الكثري فهم من استخدامها كيفية يعرفون الذين أولئك تمكن الرياضيات دقة فإن بطبيعته،
فرًعا بوصفه الحسابي» «االقتصاد انفصال املستغرب من وليس املعقدة. العالقات من
االجتماعي االقتصاد يف املستخدمة تلك عن تماًما مختلفًة لغًة يستعمل فهو بذاته، قائًما
والتنمية، والعوملة، العالم، مثل — كربى وعمليات وظواهر فروع أيًضا وهناك السيايس.21
تنسجم ال — اإلنسانية سبق، ما كل من واألهم والتنظيم، واملؤسسات، ل، والتحوُّ والتقدم،

حال. بأي الحسابية املعادالت دقة مع
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من الكثري يحوي بحتًا، أكاديميٍّا ضخًما، كتابًا ألَّف بقوله: األصدقاء أحد نصحني
وقررت القيمة، النصيحة هذه فحفظت يشء. أي شخص أي يفهم ال بحيث املعادالت،
أو — الجميع يفهم بحيث أكتب وأن واحدة، معادلة كتابي أضمن بأالَّ العكس؛ أفعل أن

أصعب. األمرين أي أدري وال يشء. كل — تقريبًا الجميع
هي مثلما حتميٍّا، ليس استخدامها لكن االقتصاد، يف الرياضيات استخدام يمكن
عىل لفرضها حاجة ال لكن ذلك. ينبغي بل البحث، يف استخدامها ويمكن الفيزياء. يف الحال
األمر بسهولة. األشياء استيعاب من يتمكنوا كي األبحاث، تلك نتائج لهم نُقدم الذين القراء،
مفهومة تكون الوقت نفس يف بل فحسب، علمية توصيلها املراد الرسالة تكون أال هو املهم
الصعبة األمور يف نفكر أن — االقتصاد فيها بما — العلوم مجال يف الرضوري فمن للجميع.
بسهولة ذلك نفعل أن بشأنها والحديث عنها الكتابة عند علينا ينبغي لكن معقدة، بطريقة
عىل ذلك فعل نستطيع ألننا محظوظون االقتصاديني ونحن العكس. وليس اإلمكان، قدر
لم ذلك أن إال نفسه، بالقدر محظوظني فليسوا اآلخرون أما سهًال، أمًرا ليس أنه من الرغم

الشهرة. تحقيق من منهم العظماء يمنع
يستقر أن قبل ،١٩٣١ عام الثانية للمرة املتحدة الواليات أينشتاين ألربت زار عندما
القرن رموز من آخر عظيم رمز مقابلة فرصة ينال أن طلب واحد، عام بعد الحًقا هناك
لكال الجمهور صفق املدينة»، «أضواء لرائعته عرض وبعد شابلن. تشاريل هو العرشين،
ألن ويحيونك يفهمونني، جميًعا ألنهم يحيونني «إنهم شابلن: وقال العظيمني، الرجلني
األفالم يف نراه كما الخيال بني وسًطا مساًرا يسلك االقتصاد إن يفهمك.»22 ال منهم أحًدا
ذلك كان للدقة االقتصاد علم اقرتب وكلما البحتة. العلوم يف املوجودة الدقة وبني السينمائية،
السينمائية. األفالم وتشويق الرياضيات دقة بني الجمع هو اإلطالق عىل واألفضل أفضل،
اإلمكان، قدر بسيطة الفيزياء تكون أن «ينبغي نفسه: أينشتاين قال أخرى مناسبة يف
الذي االقتصاد، علم عىل وتطبيقه القول هذا اقتباس ويمكن ذلك.» من أبسط ليس لكن

الفيزياء. من للفهم وقابلية تشويًقا أكثر الكثريون يراه
ذلك. من أبسط ليس لكن اإلمكان، قدر بسيًطا االقتصاد يكون أن ينبغي
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الثاني الفصل

كيفحتدثاألشياء
واملصادفة، والسياسة بالعلم عالقتها ما االقتصادية: العمليات

ما نحو عىل تجري األمور يجعل الذي ومن

الوقت يف تحدث أخرى كثرية أحداثًا ألن بها تحدث التي املحددة بالطريقة األشياء تحدث
نفسه.

ما ولتفسري التاريخ، لتفسري املفتاح هي — بسيطة تبدو ما بقدر — العبارة هذه
السترشاف هام مرشد أنها ذلك من واألهم الحارض. الوقت يف أحداث من حولنا يدور

املستقبل.
لكنه املستقبل، بدراسة يختص علًما هناك بأن املستقبليات» «علم مصطلح يوحي
التقدير أسلوب من يستفيد عادة ألنه ونظًرا فحسب. فكري نشاط سوى ليس جوهره يف
يقوم فهو املستقبل، إىل وتمتد املايض يف تبدأ التي االتجاهات استمرار ومن االستقرائي،
مبرش علم وهناك «تجريبيٍّا». علًما ليس إنه حقيقة. تصبح قد سيناريوهات تصور عىل
علم وهو العادي، االسترشاف مستقبل يفوق باهًرا مستقبًال يحقق أن املتوقع من ا جدٍّ
األولية، بمراحلها حاليٍّا تمر لقضايا التخصصات متعددة مقاربة وهو املستقبل، دراسات
أيًضا املستقبل دراسات لعلم ويمكن الديناميكية. شديدة باتجاهات تتسم لقضايا أو
عىل التعرف خالل من بوضوح تتبني تماًما، جديدة وعمليات ظواهر ظهور يتوقع أن
إن واالجتماعي. الثقايف التطور حتمية خالل من أو التكنولوجي، العلمي التقدم اتجاهات

األهمية. بالغ أمر والخيال املعرفة بني الخالق املزج
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أنها األحيان بعض يف يتبني قد املستقبل إىل املايض من االتجاهات مد محاوالت إن
سكان ُحذِّر عرش التاسع القرن نهاية ففي خاطئة. تكون األغلب يف لكنها صحيحة،
فستتحول الزيادة، يف الخيول تجرها التي األجرة عربات عدد استمر لو أنه من باريس
عندما املشئومة النبوءة تلك نصدق أن بالطبع األيرس ومن شاسع. إسطبل إىل املدينة
شوارع تُصوِّر إذ بطرسربج، بسان اإلرميتاج متحف يف الرائعة بيسارو كاميل لوحة نرى
العربات وحولت السيارات ظهرت لكن الخيول. تجرها التي بالعربات تعج املونمارتر
الباريسيني تراود واليوم سياحي، ومعلم مندثر تكنولوجي أثر إىل الخيول تجرها التي

مختلف. نوع من مرورية اختناقات بشأن كوابيس
بل فحسب، التكنولوجية ليست — والعمليات الظواهر من العديد أن الثابت من
أدركها بل اإلطالق، عىل أحد بها يتنبأ لم — بالذات والسياسية واالجتماعية االقتصادية
هذا ينطبق تافهة. حتى أو بسيطة، مسلمات نعتربها أننا حد إىل الحق، وقت يف الناس
حلقات أوائل من واحدة ففي العلمي. الخيال مجال عىل حتى وينطبق العلمي، املجال عىل
الستينيات، منتصف يعرضيف كان الذي — النجوم إىل رحلة أو — تريك» «ستار مسلسل
تحكم لوحة كل فوق وتظهر إنرتبرايز، الفضاء سفينة يف التحكم غرفة يعرض مشهد ثمة
لن واحد، جيل غضون يف أنه الحلقات منتجي ببال يخطر لم يدخن! الكل سجائر! منفضة
العاديني األشخاص حتى بل املدخنني، غري من وحدهم الفضاء ورواد الرياضيون يصبح
خلف متواريًا سينمائيٍّا نجًما اليوم نرى ولكي التدخني. عن سيقلعون نيويورك حانات يف
«امللكة لفيلمي دي يف دي أسطوانتي نستعري أن بد ال للزرقة، املائل الدخان من سحابة
عرض الذي الرخام» من «ورُجل بوجارت، لهمفري ١٩٥١ عام يف عرض الذي األفريقية»

جاندا. لكريستينا ١٩٧٧ عام يف
بسبب الحد هذا إىل خاطئة تريك ستار توقعات كانت هل نتساءل: أن الجدير ومن
يفهموا لم واملنتجني الُكتَّاب إن مًعا. كالهما هي: واإلجابة الخيال. نقص أم املعرفة، نقص
نفسه. الوقت يف تحدث أخرى أحداثًا ألن ما نحو عىل تحدث األشياء إن القائل املبدأ
هي تتغري االجتماعية والتفضيالت الثقافية القيم لكن تتغري، التكنولوجية فاألساليب
الخارجية العوامل وتلعب األشياء. عىل الحكم معايري أيًضا تتغري لذلك ونتيجة األخرى.
املوقف هذا أطراف يكون ال وقد هذا. يف دوًرا — سواء حد عىل والبعيدة منها القريبة —
جدٍّا بعيد مكان يف يحدث ما متزايد، نحو فعىل التغري. حدوث عند يحدث بما وعي عىل
تتضح يشء، كل انتهاء بعد لكن بعد»، و«فيما «هنا». يحدث ما تأثري قدر بنفس يؤثر

«اآلن». باألحرى أو «آنذاك»، اإلطالق عىل واضحة تكن لم أنها مع األمور،
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أكثر منذ املتحدة للواليات األوسط الغرب من الشمايل الجزء كان املثال، سبيل فعىل
وتجارة الفراء، تجارة ازدهار عن ناجم اقتصادي رخاء ذروة يعيش ونصف قرن من
لم — التجارة هذه عن استعيض الوقت وبمرور املجاورة. كندا من تُستورد أخرى بضائع
املتزايدة بالزراعة — سياسية وعواقب واجتماعية، اقتصادية اضطرابات دون هذا يحدث
بطاقة تعمل عمالقة مطاحن بواسطة ضخم صناعي نطاق عىل ومعالجتها للحبوب،
وما منيابوليس مدينة يف املسيسيبي نهر الت شالَّ عند شيدت مائية توربينات من متولدة
.١٩٦٥ عام يف بعيًدا ليس أمد منذ العمل عن املطاحن هذه آخر توقف ثم يجاورها.
عمل فرص سيوفر فورد رشكة لشاحنات جديًدا مصنًعا أن الكثريون يتوقع لم وقتئذ
تجميع عىل تدريبهم من بد ال كان (الذين عملهم من رسحوا الذين املطاحن لعمال
إىل عقود أربعة عىل يزيد ملا فورد مصنع يف العمل واستمر حدث، هذا لكن السيارات).
بسيط لسبب ٢٠٠٧ عام املصنع فأغلق العمل، عن فورد سيارات تجميع خط توقف أن
التحول وقت حان ثم مربح. غري مرشوًعا املصنع جعلت تويوتا مصنع منافسة أن هو
مجاالت يف املعرفة عىل القائمة القطاعات ونمو املستوى، عالية اإللكرتونيات صناعة إىل
مصنع عمال من عامل أي يتصور ال واليوم والتطوير. والبحث والتعليم االتصاالت وسائل
اإلنرتنت وقطاعات املالية القطاعات مهارات عىل جديد من يتدربون الذين للشاحنات فورد
ستصبح ألنها تقريبًا، ٢٠٥٠ عام بحلول أبوابها ستغلق رشكاتهم أن الخدمات القتصاد
وهذا بعد. تعرف لم اإلنتاج من وأنواع مهنية، وأساليب عمل، فرص محلها ويحل قديمة
نحدد أن ا جدٍّ املبكر من لكن األحياء، علم يف للتطورات نتيجة األرجح عىل يحدث سوف
بد ال عديدة أشياء ألن يحدث، سوف ما بعد ندري ال ونحن التطورات. تلك ماهية بدقة
حدث لكل وقت فهناك املحدد. وقتها يف لكن تحدث، وسوف الوقت، نفس يف تحدث أن
املطاحن بواسطة الدقيق بطحن ومروًرا الفراء، ذات املسكينة الحيوانات اصطياد من بدءًا
املستقبل يف اإلنرتنت. عرب املالية الخدمات إدارة إىل ووصوًال فورد، شاحنات وتجميع املائية

املثال. سبيل عىل الحيوية للتكنولوجيا وقت هناك يكون سوف
من مجموعة تفسري نواكب أن األحيان بعض يف يستحيل أنه نتذكر أن املفيد ومن
فأنت مفقودة. تكون املنطقي االستدالل سلسلة يف هامة أساسية حلقة ألن الحقائق،
إىل يؤدي أن يمكن مهم واحد عنرص إغفال لكن يجري، مما الكثري مالحظة يمكنك

مريبة. استنتاجات
السطحية، والتفسريات العلمية املعرفة بني الخلط نتجنب أن هو الرئييس واألمر
وتجعلها األفعال تحرض التي األحالم، ويثري يحفز الخيال إن والوهم. الخيال بني والخلط
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التي األخطاء من تحذر أن ينبغي التي الكوابيس أيًضا يثري والخيال التنفيذ، حيز تدخل
فيها. الوقوع يمكن

ينبغي كان إذا عما تساؤالت إىل ويقود الخيال يشحذ أن الروائي لألدب ويمكن
كاتبني أن الغريبة املصادفة قبيل ومن ال. أم عليه هي ما عىل ا حقٍّ تكون أن لألشياء
الوبائية»1 األمراض «مستشفى روايته يف كريس جيم الربيطاني الروائي هما روائيني،
قاتمتني رؤيتني الوقت نفس يف صورا «الطريق»،2 روايته يف مكارثي كورماك واألمريكي
ويف جماعية. هجرة االنهيار تلت الروايتني كلتا ويف الشامل. املتحدة الواليات النهيار
صوب الناس يتوجه الجامح، األمريكي للغرب الرومانتيكي للغزو معكوسة صورة
الوجهة لكن األطلنطي، املحيط عرب جديدة هجرة تحدث هناك ومن الرشقي، الساحل
الناس يقرر لذا مستحيلة، املتحدة الواليات يف الحياة أصبحت فقد أوروبا. هي املرة هذه
من النوع هذا لكن كذلك. إنه بالطبع الخيال؟ من رضٌب أهذا جماعيٍّا. رحيًال الرحيل
مجرى يغري أن يمكنه الكارثية الظروف من معينًا مزيًجا أن يوضح األدبي الخيال

بالفعل. قبل من حدث كما التاريخ،
عودة تكون أن يمكن القادمة الكربى الهجرة أن املرء يتخيل أن للعجب املثري من
مدعاة هذا يكون قد األطلنطي جانبي بني املسبوق غري التنافس من عرص ويف ألوروبا.
لكنهم اإلنتاج. يف األمريكي التفوق من دائم خوف يف يعيشون الذين األوروبيني، لتفاؤل
األمريكيني، أولئك كل إيواء كيفية يف يفكرون عندما بالذعر، سيصابون مبارشة ذلك بعد
التي القارة يف منها أفضل املتحدة الواليات يف األحوال تزال ال اآلن إطعامهم؟ وكيفية
يقل ال ملا األوروبي االتحاد سيظل التقديرات لبعض فوفًقا أوروبا. شديد: بإكبار ندعوها
ا حقٍّ هي هل ملسألة الحًقا نعود وسوف السداد.3 متأخرة بمستحقات مدينًا عقدين عن

بالفعل؟ ذلك عن يقل» «ال الزمني املدى وهل عاًما؟ ٢٠
فقد للمستقبل؛ ا جدٍّ مبتكرة رؤية — بنني من — أموسو سلفسرت املخرج صور وقد
واجادوجو4 يف والتليفزيون للسينما األفريقي املهرجان أو «فيسباكو» مهرجان يف عرض
فيه تحولت الذي ،٢٠٠٦ عام األفريقي» «الفردوس فيلمه — فاسو بوركينا عاصمة —
والذين تطوًرا، أكثر كانوا الذين الغربية الدول سكان وأصبح دنيوي. فردوس إىل أفريقيا
فأفريقيا سهًال. أمًرا ليس هذا لكن إليها. لالرتحال اآلن يتوقون قرونًا، أفريقيا استغلوا
والبؤس والقذارة الكريهة الرائحة سوى يشء ال الغرب ويف وعسًال، لبنًا تفيض أرض

والفقر.
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نتذكر أن ينبغي لكن القصري. املدى عىل سيما ال كذلك، أنه شك ال خيال؟ هذا هل
من وسيقوا واالستعباد االختطاف ضحية وقعوا الذين األشخاص أخربنا كنا لو أننا
الذهب وساحل بداهومي تعرفان كانتا اللتني اليوم، وبنني غانا — أفريقيا غرب ساحل
أوطانهم من أشخاص يخاطر سوف املستقبل، يف سنة ٢٠٠ بعد أنه أمريكا، إىل —
ُصدِّر التي للبالد الوصول آملني هلل ويصلون الهرب ويحاولون بأعمارهم بأفريقيا األصلية
للعقل. منافيًا باعتباره بالذهول ذلك ألصابهم العبودية، غالل يف بوحشية أسالفهم إليها
والدنمارك والسويد وأملانيا وفرنسا والربتغال إنجلرتا من — العبيد تجار يكن لم وباملثل،
وبكامل إليها الدخول يحاولون األفارقة من حشوًدا تشهد سوف بلدانهم أن ليصدقوا —

الحرة. إرادتهم
للمستقبل بالنسبة األقل عىل خياليٍّا، يكون قد الخيال؟ من إذنرضب أموسو فيلم هل
من رضبًا سيبدو كان بعيًدا ليس أمد منذ لكن وصياغته. به ن التكهُّ يمكن الذي القريب
االسم وقع يبدو — العليا فولتا يف فيسباكو بأهمية فني حدث يقام أن أيًضا الخيال
منذ غاشًما حكًما فاسو بوركينا البيض املستعمرون منها حكم التي — للبعض سخيًفا
يف أفريقيا إىل واسع نطاق عىل واألوروبيون األمريكيون يهاجر ولكي ا. جدٍّ قريب وقت
يبدو فال الراهن الوقت يف أما الوقت. نفس يف كثرية أحداث حدوث من بد ال املستقبل،
أي عىل حدوثه يعتمد األحداث من أيٍّا نميز أن دوًما األفضل من لكن وارًدا، األمر هذا
ملؤلفي الشعري الترصيح عن النظر برصف — بالذات الحالة هذه ويف األسباب. من
متطلبات وما الركود، إىل تؤدي التي الظروف ما هو: السؤال — السينمائية األفالم وصناع
من تتحرر لكي الوقت» نفس «يف ألفريقيا تحدث أن بد ال التي األشياء وما التطور؟
ما دنيوي؟ فردوس إىل تتحول لم إذا حتى التنمية، طريق يف قدًما امليض يف وتبدأ الركود
أوروبا، إىل األمريكيني فرار دون للحيلولة الوقت» نفس «يف تحدث أن بد ال التي األشياء
الذي ما فسنتساءل: أكثر والحارض الواقع لزمنا إذا املستقبل؟ يف أفريقيا إىل واألوروبيني
إىل فردوسهم من غفرية بأعداد األفارقة هجرة دون للحيلولة وكيف، يحدث، أن بد ال
منهم الشباب سيما ال — البولنديني من املئات هجرة دون للحيلولة أو وأوروبا؟ أمريكا
نتيجة بولندا إىل للدخول بوه نهر األوكرانيني من كبرية أعداد عبور وملنع أيرلندا، إىل —
محاولة من بولينزيا رعايا ملنع أو والسياسية، االقتصادية الضغوط وطأة تحت ملعاناتهم
ريو نهر عرب التسلل من املكسيكيني ملنع أو األمر، كلف مهما أسرتاليا لسواحل الوصول

الليل؟ جنح تحت غراند

39



وأكاذيب وأخطاء حقائق

يشء، كل وقبل اإلبداعي، الخيال بشحذ يتعلق وإنما أدبيٍّا، خياًال كله ليس األمر
محددات تفسري يف — العملية والخربة النظري العلم — املعرفة من االستفادة بمحاولة
حني يف لألمام، السبق يف واملناطق والدول الشعوب بعض تنجح فلماذا والنمو. الركود
يعيش أن املمكن من وكيف امليض؟ عن تماًما تعجز حتى أو بعناء، طريقها أخرى تشق
األكثرية — آخرون ويقبع الثراء، نعيم يف يتقلبوا حتى أو رخاء، يف — األقلية — البعض

األحيان؟ بعض يف جوًعا يموتون بل الجوع، ويعانون الفقر يف —
عام — الزمان من قرنني فمنذ ا، جدٍّ بعيًدا بالذاكرة نعود أن الرضوري من ليس
أرمسرتونج لويس أن املعروف من ذلك ومع رسميٍّا، العبودية بريطانيا ألغت — ١٨٠٧

تقريبًا: جيلني منذ اآلتية بالكلمات تغنى

… األمر سينتهي كيف
صديق يل ليس

… الوحيدة خطيئتي
… برشتي لون هي

… اقرتفت ماذا
والزرقة.5 السواد شديد ألكون

ا جدٍّ السن صغار كانوا البعض — حكم صدر قرن نصف منذ أنه املعروف ومن
يف املتحدة بالواليات العليا املحكمة من — نسيانه يفضلون اآلخر والبعض ليتذكروه
الفصل عىل لتُبقي الواليات أمام مفتوًحا الباب ترك الذي الحكم وهو الثانية، براون قضية
فيه كانت الذي الوقت نفس ويف التعليم. مجال يف واقع كأمر قائًما كان الذي العنرصي
عسكرية وحدات األبيض البيت نرش الربيطاني، االستعمار قبضة من يتحرر بلد أول غانا
التي املحلية اإلدارة تعنت مواجهة يف العنرصي التمييز إلغاء تفعيل بغرض روك ليتل يف
أحيانًا يحدث ذلك يزال ال — تعريفهم يجري آخرون يزال ال واليوم بالعنرصية. اتسمت

اإلنسان. حقوق احرتام وكيفية الديمقراطية، بماهية — القوة باستخدام
حينما عمره من التاسعة يتعدى كلينتون يكن ولم أركنسو، والية يف كلينتون بل ولد
منصب كلينتون تويل فكرة كانت وربما املناوئني. الطالب العتقال هناك إىل الجيش أتى
هو أبعد احتماًال يبدو كان ما لكن الوقت. ذلك يف بعيًدا احتماًال واألربعني الثاني الرئيس
رئيس أول جيلني، غضون يف أوباما، باراك هو الديمقراطيني، من آخر واحٌد يصبح أن
بقرية تعيش أوباما آنيانجو سارة جدته تزال ال أفريقية. أصول من ينحدر ألمريكا
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منصب أعىل أوباما باراك يشغل حني يف بوضوح، االستعمار عهد وتتذكر كينيا، يف كوجيال
العالم. يف سلطة أقوى ويملك املتحدة، الواليات يف رسمي

األوروبية السوق سلفه؛ باألحرى أو األوروبي، االتحاد ظهر أيًضا قرن نصف ومنذ
وهولندا وفرنسا بلجيكا وقعتها التي روما، اتفاقية بموجب الوجود حيز إىل املشرتكة،
املشرتكة األوروبية السوق كانت وإيطاليا. االتحادية) (الجمهورية وأملانيا ولوكسمبورج
نفس ١٩٥١ عام أسستها التي والصلب، للفحم األوروبية الجماعة عن تفرعت قد بدورها
ُمهلكة حرب يف التاريخ ذلك من سنوات ٦ من أقل قبل تورطت التي الغربية، الدول تلك
أن بالرضورة يكن لم أنه من الرغم عىل املشرتكة، األوروبية السوق نشأت لقد مدمرة.
بما واالقتصادية، السياسية الظروف من مزيج أيًضا نشأتها يف دوًرا لعب ومما تنشأ.
قد كانت التي الحرب آثار عىل بالتغلب املرتبطة والعمليات الظواهر من مجموعة ذلك يف
تنسيق إىل وحاجة والقومي، الوطني االستياء من مرتاكمة طبقات فكانت لتوها، انقضت
الباردة الحرب ظل وامتداد الحرب، مزقتها التي الثقيلة الصناعة بناء إلعادة السياسات
من ظهر كما االستعمار، من الوشيك أفريقيا لتحرر السياسية واآلثار والغرب، الرشق بني

السويس. قناة حول دارت التي العسكرية السياسية األزمة خالل
الذي — العرشين القرن من الثاني النصف خالل املجتمع ونمو تطور فاق لقد
ما األوروبي االتحاد دول سكان يشكل واليوم جرأة. التوقعات أكثر — اآلن انقىض قد
من ٪٢٠ إنتاجهم ويشكل العالم، سكان مجموع من نسمة) مليون ٥١٥) ٪٨ من يقرب
والعرشين السبعة األوروبي االتحاد لدول اإلجمايل املحيل الناتج (كان العالم؛ إنتاج إجمايل
أوروبا نسيت أن وبعد .(٢٠٠٧ عام دوالر بليون ١٣٫٤ هو الرشائية6 القوة لتعادل طبًقا
االتحاد يحاول والصلب الفحم عىل يقوم كان الذي االقتصادي أساسها بعيد أمد منذ
بأن رؤيته يحقق أن — ٢٠١٠ لعام التالية للسنوات زمني إطار ضمن — اآلن األوروبي
واآلن األرض. وجه عىل وديناميكية» تنافسية املعرفة عىل القائمة االقتصادات «أكثر يصبح
الحادي القرن مطلع يف حدد الذي — لشبونة أعمال جدول عليه يطلق كان ما أن يتبني
الالزم. من أكثر وطموًحا وهميٍّا كان — الهدف ذلك لتحقيق عاًما ٢٠١٠ عام والعرشين
وإالم والعرشين؟ الحادي القرن من القادم النصف سيبدو كيف بعد؟ ماذا لكن
لكن يدري. أحد ال والعرشين؟ الحادي القرن منتصف بحلول األوروبي االتحاد سيئول
يقدر — طويًال وقتًا ستظل املتحدة الواليات بأن الثقة من عالية بدرجة نتنبأ أن يمكننا
واملعرفة بالفكر واالستفادة التنافسية القدرة مجايل يف رائدة — بسنوات وليس بعقود
قاطرتي بني الفاصلة املسافة تقلص وسيستمر مبارشتني. إنتاجيتني قوتني بوصفهما
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الثالثة القاطرة عن تفصلهما التي املسافة أن بيد واألمريكية، األوروبية العاملي؛ االقتصاد
أكرب. تقلًصا ستتقلص — الصيني االقتصاد أي — رسعة تفوقهما التي

تُنجز لم إنجازها ينبغي كان التي األشياء من كثريًا أن نعلم نحن ذلك، عىل عالوة
تعبريًا يونكر كلود جان لوكسمبورج وزراء رئيس عنه عرب ما هذا سياسية. ألسباب
انتخابنا يعاد أن يمكن كيف نعلم ال لكننا فعله، يجب ما جميًعا «نعلم قال: عندما واضًحا
ال فالكثريون جميًعا»، «نعلم أننا صحيًحا ليس أنه هي واملشكلة نفعله.» أن بعد مجدًدا

يعلمون. ال أنهم يعلمون ال أنهم واألسوأ يعلمون،
نصف بعد األوروبي االتحاد يواجهها شائكة أسئلة ثالثة أكثر هو ا حقٍّ نعلمه ما إن
تظل — اليورو — املوحدة العملة ومصري بالدستور، يعرف ما مسألة إىل فباإلضافة قرن؛
وباإلضافة كذلك. وستظل جوهرية مشكلة األوروبي لالتحاد املستقبلية الحدود مشكلة
يتوقع التي كرواتيا، وراء ما إىل التوسع من مزيد هناك سيكون شموًال أكثر تكامل إىل

األوروبي. االتحاد لعضوية تنضم أن بالفعل اآلن
— تعانيها كانت ولو املشكالت. تلك مثل تعاني ال ألنها محظوظة املتحدة والواليات
الكثافة وذات تطوًرا، عنها تقل التي الجارة املكسيك، مع الشامل االندماج خالل من مثًال
٪٢٤ نحو بها اإلجمايل املحيل الناتج يبلغ والتي نسمة)، مليون ١٠٨) العالية السكانية
نظًرا النمو، معدل يف نسبيٍّا تباطًؤا الفور عىل لالحظنا — املتحدة الواليات يف مستواه من
الحفاظ مجال يف املهمة األولويات عن للتحول سيضطر كان والتجارة السياسة تركيز ألن
سيتسارع النمو أن صحيح األمريكي. واالقتصاد األمريكية للرشكات أعىل تنافسية عىل
وتكاليف السوق حجم يف تتمثل فوائد من االندماج عنه سيسفر ملا نتيجة الوقت، بمرور
إىل أالسكا من — بالفعل أمريكا قارتا فتواجه اآلن أما أخرى. مسألة هذه لكن اإلنتاج،
وإنشاء التجارة تحرير وترية ببطء يتعلق فيما املشاكل من يكفي ما — فيجو ديل تيريا
الواليات عن مرتاجًعا األوروبي االتحاد يزال ال كهذه وألسباب واحدة. أمريكية حرة سوق

األوروبي. االتحاد عن ككل األمريكتني تراجع قدر بنفس املتحدة
قاطًعا إعالنًا االتحاد يعلن أن الرضوري من نفسه، األوروبي االتحاد داخل ويف
الدول بعض بتطلعات املتعلقة األسئلة عن يجيب أن أو تماًما، التوسع عملية انتهاء عن
بعد نشأت التي املناطق وكذلك البلقان، دول سيما ال االنضمام؛ إىل األخرى األوروبية
من سيكون ما يوًما حدودها. وعىل للقارة الرشقي الجزء يف السوفييتي االتحاد انهيار
أي هناك يكون ولن العدد، اكتمل لقد قائًال: الباب األوروبي االتحاد يغلق أن الرضوري
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الدول انضمام أن يف الشكوك تساورنا أالَّ ينبغي واليوم يحدث. سوف وهذا جدد. أعضاء
ضم وسيتم نفسه. لالتحاد املدى بعيدة املصالح يخدم ذكرتهما اللتني املنطقتني يف الواقعة
النضمامها. مواتيًا السيايس املوقف يكون وحني الالزمة، املعايري تستويف حني البلدان هذه
من — ٢٠٠٨ عام مطلع يف االنضمام محادثات بدأت التي — مقدونيا إىل فباإلضافة

و٢٠٣٠. ٢٠٢١ بني الواقع العقد خالل لالتحاد الدول هذه تنضم أن املرجح
ال ألننا نظًرا يشء، أي حدوث نستبعد أن الراهن الوقت يف ا جدٍّ ألوانه السابق من لكن
كوسوفا تلك. ستكون الدول من نوع أي أو الجوار، يف ستوجد التي الدول عدد حتى ندري
ستظالن أنهما العطف» «واو تعني هل والهرسك؟ البوسنة عن ماذا لكن مستقلة، ستكون
يسميها كما ترانسنيسرتيا، عن ماذا ثالثة؟ حتى أو بلدين، ستصبحان أم واحًدا، بلًدا
بريدنسرتويف، الروس ويسميها ترانسدنيسرتيا، باسم أيًضا تُعرف التي رومانيا، مواطنو

أوروبا؟ من جزءًا تزال ال لكنها مولدوفا، من جزءًا الواقع بحكم تعد لم والتي
رؤية اإليكونوميست صحيفة طرحت األوروبي، لالتحاد الخمسني السنوية الذكرى يف
إليه يئول أن — يمكن ال أو — يمكن ما وتخيلت للخيال، العنان فيها أطلقت مثرية
قد فقط تركيا تكون لن الوقت ذلك فبحلول بمئويته.7 احتفاله عند األوروبي االتحاد
شمال بلد أول وسيكون أيًضا. أوكرانيا بل قرن، ربع منذ االتحاد يف عضًوا أصبحت
مطلع منذ لالتحاد انضم قد — السابقة الفرنسية املستعمرة — املغرب وهو أفريقي
سيكونان وفلسطني إرسائيل أن ذلك من أغرب هو وما والعرشين. الحادي القرن ثالثينيات
السابق من أكثر ممكنًا ذلك وسيصبح االتحاد. يف والخمسني واألربعني التاسع العضوين
يف العرشين) القرن سبعينيات منذ (املقسمة قربص توحيد إلعادة الوحيد السبيل دام ما
واالقتصادية السياسية اآلليات مظلة تحت ضمها هو والعرشين الحادي القرن عرشينيات
السبيل أن إىل تتوصل ألن أمريكا ستضطر املنوال هذا نفس وعىل لالتحاد. واالجتماعية
خاصة لالتحاد، البلدين هذين انضمام هو األوسط للرشق املستعصية املشكلة لحل الوحيد
أحد يرغب فقد مستحيًال. أمًرا سيكون املتحدة الواليات ضمن كواليتني انضمامهما وأن
اإلطالق. عىل ذلك يف الثاني البلد يرغب لن لكن املتحدة، للواليات االنضمام يف البلدين هذين

ويظل يميض، والتاريخ يتغري، والعالم تظهر، والعمليات بالفعل، تحدث األشياء نعم،
سيبرييا إىل نهاجر سوف الحماس، وبمنتهى ما، يوًما وربما استفهام. عالمة املستقبل
وهي الكيبيتكا، بواسطة هناك إىل بالرضورة نذهب لن لكن للبيئة، وصديقة مزدهرة

43



وأكاذيب وأخطاء حقائق

روسيا. قيارصة بأمر املنفيني لنقل تستخدم كانت الخيول تجرها التي العربات من نوع
من أفريقية أصول ذات امرأة تُوجت وقد ال، ولم صينيٍّا. بولندا رئيس يصبح ربما أو
يرغب حينما إليها الهجرة لحظر بولندا ستضطر وربما لفرنسا؟ جمال ملكة الدومينيك
نهر ضفاف عىل املرتفع املعييش املستوى وراء سعيًا إليها الهجرة يف األملان من الكثريون

البولندية. البنوك يف أموالهم إيداع إىل السويرسيون سيهرع وربما فيستوال،
الصيني اليوان ورشاء الدوالرات من التخلص يف بالفعل بدأت قد تكون أن ينبغي
ظهور تخيل من أسهل مجدًدا التحول هذا حدوث تخيل بات فاليوم الرويس. والروبل
أعوام. عرشة نحو منذ األمريكية العملة وانخفاض الصينية العملة ارتفاع نحو اتجاهات
يف يكمن ال والروبل اليوان رشاء أجل من والني الدوالرات بيع وراء السبب أن املفهوم ومن
ألن األوروبي، واالتحاد املتحدة الواليات اقتصاد من قوة أكثر وروسيا الصني اقتصاد أن
يف السبب يكمن بل ما). يوًما يحدث قد أنه من الرغم (عىل بعد يتحقق لم بالتأكيد هذا
للعمالت. النسبية القيم يف تغريات إىل تؤدي بحيث تتزامن املادية الظروف من الكثري أن
كثرية أشياءً ألن معني نحو عىل األشياء تحدث أيًضا الواقعي العالم من الجزء هذا ويف
األشياء، تلك حدوث يف السبب نعلم أن هو يلزم ما وكل نفسه. الوقت يف تحدث أخرى

عليه. حدوثها يعتمد الذي الظروف مزيج ونعلم
تأكيد، بكل تحققت قد مثرية» أوقات يف تعيش أن «عىس القديمة: اللعنة أن ويبدو
يكفي، بما صادمة بها مررنا التي واألشياء فأكثر. أكثر وتشويًقا إثارة تزداد اآلن فاألحوال
الظاهر من يبدو مما بالرغم أنه هي واملشكلة سبق. مما إثارة أكثر ينتظرنا ما لكن
ويليام كتب اإلطالق. عىل ظهورنا وراء حدث ما يمض فلم الزمن، انقضاء من وبالرغم
املايض يف عالقون فنحن ماض.»8 حتى هو وال أبًدا، يموت ال «املايض يقول: فولكنر
متناقضة، بطرق جوانبه مختلف نفرس فهمه، عن وعاجزون الصور، بشتى آذاننا حتى
عن اإلجابة يجعل مما للحارض، تقييمنا صعوبة من يزيد عبئًا هذا يشكل عمًدا. ره نُزوِّ أو
فإن ذلك عىل وعالوة علينا. مستحيلة األشياء؟» تحدث «كيف البساطة: بالغ يبدو سؤال
التقدم نحرز وكي املستقبل. عىل األحيان من كثري يف محمودة وغري جسيمة تأثريات له ذلك
مستقبًال. أخطائه يف الوقوع نتالىف حتى أعيننا، نصب املايض نضع أن الرضوري من

فيه. نغرق لن دمنا ما املايض يف نتعمق أن يستحق األمر
يحدث وهذا فيه. مبالغ املستقبل عىل املايض تأثري أن لنا يتبني األحيان بعض ويف
ظواهر تفسري يف واملادية والسياسية واملنهجية الثقافية الثوابت عىل االعتماد يكون عندما
لهذه األهمية من كبريًا قدًرا ننسب لذلك ونتيجة الحد. عن زائًدا اعتماًدا متنوعة وعمليات
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الكثري أن ندعي أن املمكن من بالطبع لألحداث. واملستقبيل الحايل املسار عىل التأثريات
— هائل حد إىل — وتلك املايض. صنع من كلها، تكن لم إن وقعت، التي األحداث من
الثوابت، تحددها طرق سلوك عىل يجربنا لألمام امليض إن بها. نفكر التي الطريقة هي
السابق). التاريخي باملسار التأثر (أي املسار بتبعية يعرف ما وهذا ما. حد إىل األقل عىل
يشء، كل ورغم تتغري، الظروف إن األحيان. بعض يف اضطرارية تكون كهذه وتفسريات
هي كما الكبري التحول فرتات يف سيما ال — أحيانًا لكن وقت. كل يف التعلم عملية تستمر

ا. جدٍّ رسيًعا التعلم يكون — اآلن الحال
من تحررت التي البلدان إن يقول الذي الرأي خطأ تبني لقد ذلك: عىل مثاًال لنأخذ
ومن اآلخرون. يحكمها أن اعتادت ألنها نفسها، حكم عىل قادرة تكون لن االستعمار
خالل من روسيا يف املعارصة واالقتصادية السياسية العمليات تأويل محاولة أيًضا الخطأ
املثقلني القرار، صانعي من النخبة أفراد بني سيما ال الشعب، عامة أفراد بني الوجود
معهم حملوها التي البالية البريوقراطية أو السلوكية أو الفكرية النظريات من بعبء
أن املبالغة قبيل من والعرشين، الحادي القرن مطلع يف بولندا، ويف القيارصة. عهد من
أن إىل لوبوز بمنطقة مقارنة بوليزيا يف التجارية املبادرة روح انخفاض زيادة نُعزي
ويف عرش. التاسع القرن خالل (األملان) الربوسيون حكمها والثانية الروس حكمها األوىل
مرحلة إىل التحول تنفذ التي الدول أن اعتقاد بعيد حد إىل ساد العرشين القرن تسعينيات
البلدان وهي السابقة، ويوغوسالفيا واملجر بولندا مثل دول فيها بما االشرتاكية، بعد ما
لن االشرتاكية، الفرتة خالل األثر واسعة سوق إصالحات بالفعل ذت نَفَّ قد كانت التي
هذا خطأ تبني الحًقا لكن األكفاء. املحرتفني اإلداريني من جيل تقديم عىل قادرة تكون
أمًرا االسرتاتيجيني األجانب املستثمرين وجود جعل االفرتاض وهذا أساسه. من االفرتاض
إدارة طريقة تغيري كيفية يعرفون الذين وحدهم هم أنهم االعتقاد من انطالًقا رضوريٍّا،
ما رسعان لكن النمو. نحو وتوجًها دولية تنافسية تحقيق ذلك يضمن بحيث الرشكات،

وأكثر. التحدي قدر عىل كانوا املوظفني املحليني الخرباء أن تبني
التغلب يصعب قد التاريخي للتطور الفعلية العملية يف املسار تبعية تظهر عندما
وتبطئ املنشودة التطور اتجاهات تعوق التي — التبعية هذه تحطيم ويتطلب عليها.
التجديد ومن السياسة، إىل التعليم من املجاالت، كل يف النطاق واسعة جهوًدا — النمو
تحدث اإلجراءات من الصحيح املزيج هذا يكتمل وعندما املؤسيس. التغيري إىل الهيكيل
الكساد اجتياز من املتحدة الواليات تمكنت عندما حدث ما وهذا اقتصادية». «معجزة
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أو الثالثينيات، يف الكينزي االقتصاد عىل تقوم جديدة اقتصادية خطة بوضع العظيم
بعد االجتماعي» السوق «اقتصاد وبنت برسعة نفسها بناء الغربية أملانيا أعادت عندما
القرن من األخري الربع خالل آسيا رشق جنوب يف أو الثانية، العاملية الحرب يف الهزيمة
انهيار أعقاب يف — البلطيق جمهوريات أصبحت عندما أيًضا حدث ما وهو العرشين.
العقد يف اقتصادي نمو أرسع وحققت األوروبي االتحاد من جزءًا — السوفييتي االتحاد
الصني، يف عاًما ثالثني طوال يحدث كان الذي هو هذا أن األهم بل الحايل. القرن من األول
من أكرب لعدد األساسية املعيشية األوضاع تحسني من واحد جيل من أقل يف تمكنت التي
من آخر مكان أي ويف مىض وقت أي يف مماثل تحسن أي معدل يفوق وبمعدل السكان،

العالم.
حتى املستقبل، يف مماثلة اقتصادية» «معجزات حدوث استبعاد أيًضا يمكن وال
تتحدد ال هناك املستقبلية فالتطورات الالتينية. أمريكا يف أو اإلسالمية، الدول بعض يف
واألهم الحارض. الوقت يف يحدث وما املايض، يف حدث ما أساس عىل بناء جزئيٍّا إال
مثل دول كانت املثال، سبيل فعىل يحدث. أن يمكن وما يحدث، سوف ما هو ذلك من
من وطبقته األمر هذا استيعاب عىل قادرة دبي وإمارة وتشييل وكوستاريكا السنغال
والسودان الكويت مثل دول كانت أخرى، ناحية ومن تطورها. يدعم بما سياساتها خالل

أسوأ. أداؤها وكان األمر، لهذا استيعابًا أقل وكولومبيا هندوراس أو
وقد والتغري. الثبات بني املتواصل التداخل مع نتعامل الواقعية التنموية العملية يف
التناقضات هذه تكون ودائًما آخر. وقت خالل التغري يسود ثم ما، وقت خالل الثبات يسود
يزال وال األحيان. بعض يف الثورات وتحدث التطور، يستمر ببعضها. مرتبطة الظاهرة
هذه كل ستندلع وأين بالضبط متى ندري ال أننا مع ينتظرنا، الثورات هذه من الكثري
أو الفرنسية كالثورة مصريية ثورة التاريخ سيعتربها الثورات هذه من أي أو الثورات،
اندالع يف السبب األقل عىل نعرف أن املفيد من أنه غري العظمى. االشرتاكية أكتوبر ثورة

مصريية. ثورات تعترب وسوف الثورات، هذه تندلع وسوف الثورات. هذه
اكتشف فقد األحيان، بعض يف بها للتنبؤ قابلة نتائجها وتبدو دائمة، عملية التطور
التي تلك تكن لم ذكاء وأكثرها املخلوقات أنواع أقوى أن (١٨٠٩–١٨٨٢) داروين تشارلز
تتكيف أن استطاعت التي تلك بل التاريخ، مر عىل حدثت التي الكبرية التغريات من نجت
مفيدة داروين نظريات فإن االجتماعية»، «للداروينية رفيض ورغم املتغرية. الظروف مع
األطول أو — األمد طويل للبقاء الوحيد الضمان إن االقتصادي. التحليل مجال يف جدٍّا

محسوًسا. تغريًا املتغرية الظروف مع التكيف عىل القدرة هو — أمًدا
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العلمية للثورة املعارصة املرحلة مع التكيف تستطع لم إنها االشرتاكية؛ انهارت لذلك
العجز حاالت فيها بما أخرى، وعمليات ظواهر عدة بفعل األمر هذا وتفاقم الثقافية،
سنتناولها دولية، أو سياسية طبيعة ذات عوامل إىل باإلضافة العرض، حجم يف الكبرية
التي القيم ألن الجديد الليربايل االقتصاد أصولية تنهار وسوف الحًقا. الرشح من بمزيد
تفكري طريقة تطور ومع املتغرية االجتماعية البيئة مع التكيف من تمنعه إليها يدعو

والعرشين. الحادي القرن يف الناس
أساليب وتفسح أخرى، وتظهر السوق من منتجات وتختفي التطور، ويستمر
البنايات لتحل القديمة البنايات وتُزال منها، أحدث ألخرى الطريق القديمة التكنولوجيا
معينة قيم وتتالىش أخرى، هيئات أهمية وتربز هيئات أهمية وتتناقص محلها، الجديدة
توسع قد يبدو ربما أنه مع نفسه، القديم عاملنا يف هذا كل يتواصل أخرى. قيم وترتسخ
واألمور إضايف. واقتصادي ثقايف فضاء من اإلنرتنت شبكة خلقته ما بفضل مؤخًرا قليًال
حالة يف ويظل مكانه، يف يدور منها به بأس ال عدًدا لكن حولنا، من الدوران يف مستمرة
التي املناطق بعض يف سيما ال األحيان، بعض يف العالم اقتصاد حال هي وهكذا تعادل.

كذلك. تكون أالَّ يجب لكن الحال، هي تلك التنمية. عىل فيها الركود يتغلب
ظل يف — االقتصادية النظم عىل ستطرأ التي التغريات أن عامة توقعات وهناك
فاإلصالحات دائمة. رسيعة اقتصادية تنمية ثمرة تحمل أن ينبغي — العوملة ظروف
استغالل وتحسن املال، رأس فعالية ازدياد عن تسفر املؤسسية والتغيريات الهيكلية
نمو ومعدل متزايدة تنافسية إىل سيؤدي بدوره وهذا والطبيعية. واملالية البرشية املوارد

الواقعي. لالقتصاد الفعلية اآلليات يف هذا يحدث ال غالبًا لكن نسبيٍّا. أرسع اقتصادي
إىل بالكامل جغرافية أقاليم أو اجتماعية فئات إقصاء يجري األحيان بعض يف
تثبت «استثناءات أو َمَرضية حاالت ليست الحاالت هذه ومثل االقتصادية. العملية هامش
يعمل التي بالطريقة وترتبط للنظام، نسبيٍّا ثابتة خصائص باألحرى هي بل القاعدة»،

الجديد». «الواقع ضمن بها
يحدد الذي وما النحو؟ هذا عىل األمور تجري ملاذا جوهرية: أسئلة تظهر وهنا
والتجارة واالستثمار التمويل (أي فحسب البحتة االقتصادية ليس العوامل، مزيج بنية
بني الفارق تصنع التي واالجتماعية والسياسية الثقافية العوامل أيًضا ولكن والتنظيم)،
بل الركب عن والتخلف والفشل جهة، من التنموي التأخر من والتعايف االقتصادي النجاح

أخرى؟ جهة من التخلف من مزيد يف السقوط
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بطريقة عدمه) (أو التغيري يحدث الفعيل)، الركود (أو الفعلية التطور عملية يف
تفسريًا ونفرسها ونفهمها الطريقة هذه نبحث أن دوًما الرضوري (من بأخرى ال معينة
الحالتني هاتني ألن نظًرا هرمي)، تسلسل ضمن ونضعها نقيمها أن ينبغي وأحيانًا علميٍّا،
ال التي املصادفات من وبسالسل األخرى، األحداث من متداخلة معقدة ببنية مرهونتان
فدور أيًضا، وثقافية سياسية طبيعة ذات بل فحسب، ومالية اقتصادية طبيعة ذات تكون
ومن ملحوظ. نحو عىل أهمية ويزداد األهمية بالغ والثقافية السياسية واملحددات العوامل

عمليٍّا. منه واالستفادة نظريٍّا، أفضل نحو عىل الدور هذا أهمية فهم يجب ثم
نوعي تغري عن تسفر متنوعة، بطرق هيكلية إصالحات تنفيذ من عقود عدة وبعد
من كثري يف أنه بوضوح يتبني قد يطبقها، التي القواعد ويف االقتصاد عمل طريقة يف
االجتماعي، والتقدم االقتصادي النمو عمليتي يف مفقودة» «حلقة هناك كانت الحاالت
الترصيحات وعود أو املجتمع آمال قدر عىل يتحققان ال األمرين هذين أن األقل عىل أو
حدوثه عدم أو والتطور) (النمو الحقيقي التقدم حدوث أن ذلك من واألكثر السياسية.
أو االقتصادي، بالنمو الخاصة العديدة النظريات افرتاضات يؤكد ال والجمود) (الركود
عليها يطلق ما تتناقض األحيان بعض ويف عام. بوجه االقتصادية االجتماعية بالتنمية

النظريات. هذه عنارص بعض مع واضًحا تناقًضا االقتصادية االجتماعية املمارسة
فئات أو — البلدان من كثري نصيب من كان الذي اإلخفاق إىل نشري أن ويكفي
االقتصادات وإلدارة للتأميم نتيجة مىض فيما — البلدان هذه يف بعينها ومهنية اجتماعية
للتقليص نتيجة أو الكاملة، الخصخصة أو التجارة لتحرير نتيجة مؤخًرا، أو مركزيٍّا،
املضادة الحجج تظهر الفشل ذلك حدوث وعند االقتصادية. العملية يف الدولة لدور املفرط
الحقيقية املشكلة وتكون االقتصادية، املساعي بهذه ارتبطت التي الهيكلية لإلصالحات

اإلصالحات. هذه غري آخر سبب يف كامنة
ومستوى التنافسية حيث من اختالفها عىل العالم، من املناطق تلك يف الشكوك وتثار
مساوئ من لإلفالت جدوى دون جاهدة تسعى تزال ال (التي أفريقيا مثل التنمية،
الذي إطالًقا)، ارتفاًعا األكثر ليس (لكنه املرتفع بمستواه األوروبي واالتحاد التمدين)،
لشبونة أعمال جدول تحقيق عن ويعجز األمريكي، التحدي مواجهة عن اآلن حتى يعجز
ما تحول بمرحلة تمر التي االقتصادات عىل أيًضا ينطبق وهذا نفسه. عىل فرضه الذي
— الشديد اإلقليمي التباين عن النظر برصف — املفرتض من كان حيث االشرتاكية، بعد

املايض. يف ممكنًا بكثري أكثر هو ما تحقيق يكون أن
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األشياء تحدث كيف

من الكاملة االستفادة تجري ال — وأوقات أماكن عدة يف — الحاالت من كثري يف
املوجودة. التنموية اإلمكانيات

ما نفهم كي األبعاد ثالثي إطار ضمن باستمرار نتحرك أن الرضوري من لذلك
أخرى، مناطق وتتخلف املناطق بعض تزدهر ملاذا لنعرف أو العاملي، االقتصاد يف يحدث
لو وحتى التخصصات. متعدد والبعد التاريخي، والبعد الجغرايف، البعد هي: األبعاد وهذه
أكثر، هو ما سنفهم فبالتأكيد — حال أي عىل مستحيل وهذا — األمور كل فهم يف فشلنا
يمكننا والتحليل، للبحث الثالثة األبعاد لهذه مقارنة دراسات نضيف وعندما مهم. وهذا
الخاصة التقنيات وتطبيق املقارنة، من تعليمية إفادة أكثر يشء فال الكثري. نحقق أن
تظهر املقارنة إن التخصصات. ومتعددة والزمنية املكانية األبعاد: عىل العلوم بمختلف
نغفلها قد التي والعمليات الظواهر من شتى جوانب فهم من نتمكن بحيث مهمة، أموًرا

املقارنة. إىل نلجأ لم إذا
املعرفة. تعني املقارنة
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فقرية، واألخرى غنية الدول بعض تكون ملاذا
دائًما كذلك الوضع يظل أن يجب وهل

الزمن. سياق خارج يحدث يشء من ما
ضمنه. التحليل يجري الذي الزمني النطاق توسيع دون التنمية قضايا لفهم سبيل ال
منفرد ُمتجه شكل مجرد عن ال أخرى، إىل نقطة من تمتد زمنية، أطر عن نتحدث إننا
النظر نحسن أن بد ال عقالنية، بصورة األمام إىل التطلع أجل ومن املستقبل. يف يختفي
بمرور تماًما يختفي أن ويمكن قديًما، يصبح يوم ذات جديًدا كان ما كل الوراء. إىل
قد أمور عىل يرسي كما بأرسها، وإمرباطوريات كربى حضارات عىل يرسي وهذا الوقت.
يف إليها وينظر التهميش تلقى ثم تكنولوجية، أو ثقافية طفرات ظهورها بداية يف تعد
إىل العظمى بريطانيا من برقية أول أرسلت فعندما مالئمة، تعد لم أنها عىل األمر نهاية
اليوم يأتي أن أحد بال عىل يخطر لم ،١٨٥٨ عام األطلنطي املحيط عرب املتحدة الواليات
الذي اليوم سيأتي هل .٢٠٠٧ عام حدث ما هذا لكن أيًضا. برقية آخر فيه ترسل الذي
املسألة، بهذه عقولنا لشغل اليوم بحاجة لسنا إننا ربما. إلكرتوني؟ بريد آخر فيه يرسل
الذين إن عنها. يُسأل أن تستحق التي واملهمة الخطرية األخرى املسائل من الكثري فهناك

أبًدا. اإلجابات ينالون ال يسألون ال
شكلت التي اآلليات عىل والتعرف الزمن، تسلسل امتداد عىل املايض إىل النظر إن
يف أيًضا مفيد لكنه فحسب، ذاته حد يف شائًقا أمًرا ليس االقتصادي، التاريخ مسار
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عليها آمال أي تعليق يف نرغب ما بقدر — اللمحات وهذه املستقبل. من ملحات اقتناص
املحاذير: لبعض التحسب علينا تميل —

املستقبل. يف يحدث سوف ما ندري ال إننا •
يحدث. أن يمكن ما نحلل إننا •

ما هو دائًما) نعلمه وال جميًعا نعلمه ال أننا (مع نعلمه الذي الوحيد اليشء وإن •
حدوثه. يف نرغب

التنمية حول والتكهنات هينًا)، أمًرا ليست (وهي للتحليل واملنهجية الفعلية الدقة إن
فحسب، األمام نحو ال االتجاهني؛ كال يف الزمني املنظور ومد املمكنة األبعاد أرحب تتطلب
الكثري رؤية من املرء يتمكن ال مثًال، األقدام عىل نزهة يف السري عند أيًضا. الخلف نحو بل
كامل إىل ينظر حني رؤية بأفضل يحظى بل أمامه، األفق امتداد عىل بالنظر اكتفى إذا

االتجاهات. كل يف محيطه
واحرتامنا بالحارض إعجابنا مدى عن النظر برصف — الخلف نحو ننظر عندما
سنة ألف منذ البرش حققه ما ضعف عرشين سوى اليوم تبلغ ال التي البرشية، إلنجازات
— الوقت ذلك يف كاملة سنة إنتاج يساوي ما واحدة عمل مناوبة يف تنتج لكنها مضت،
يتعلق فيما وقتها، تهدر كانت تاريخها معظم مدى عىل البرشية أن الفور عىل نالحظ
جودة وبتطورات والخدمات، السلع لكميات الدائمة بالزيادة ثم ومن االقتصادية، بالتنمية
السمة كان لكنه مكان، كل يف وال دائًما وليس الجميع، حال يكن لم هذا لكن املعيشة.
ناهيك األجيال، أو والقرون والعصور، الحضارات بعض عىل تنطبق كانت التي الغالبة
األمر هذا بومان زيجمونت املرموق البولندي االجتماع عالم ويصف واأليام. السنوات عن
املنطق، مع والحماقة الثمني، مع الغث رشاء كان األرجح «عىل قائًال: املعهودة بسخريته
هذا بأرسه.»1 تاريخهم مدى عىل البرش مارسها تجارة أفضل هو األمل مع والخوف
والحماقة التفاهة فنشرتي أسوأ، هو ما نفعل أن املمكن من كان فقد بالتأكيد، صحيح
مستقبًال، معالجته باستطاعتنا وهل ذلك، يعتمد عالم نرى أن ويجب فحسب. والخوف

فقط. واألمل واملنطق القيمة نشرتي بحيث
معالم عىل نعتمد وأال عليه، خطوة كل نتعقب أن الرضوري فمن الطريق تعرج وإذا
ولكن املؤرخ، منظور من األشياء إىل ننظر ال حينما أننا أعتقد فحسب. املهمة الطريق
الشديد االختالف ظل يف حتى — ندرك أن يمكننا التنمية اقتصاد متطلبات منظور من
عىل القائمة املالحظات إن تعميمها. يمكن معينة وعمليات ظواهر — واملكان الزمان يف
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اقتصاد بنية ضمن إليها التوصل يمكن لتفسريات مهمة تكون أن يمكن األساس هذا
ينبغي لكننا الحديث، التاريخ من الكثري نستمد أن نستطيع أننا فيه شك ال مما التنمية.

الصفحات. أقدم من حتى املستفادة الدروس نتجاهل أال
صعيد عىل املايض يف أفضل نتائج نحقق أن املمكن من كنا أننا يف للشك مجال وال
لخبري بالنسبة أقل. باستثمار لكن تحققت، التي النتائج نفس نحقق أن أو االستثمار،
تقييم ألنها ممكن، أقىصحد إىل األثر بعيدة العبارة هذه عىل املرتتبة اآلثار تعد اقتصادي،
إن الرشيدة. التدابري علم إال هو ما االقتصاد وعلم اتخذت، التي التدابري عقالنية ملدى
كان أنه هي والحقيقة بالنا. عن يغيب أن ينبغي ال أمر نقصها، أو هذا، العقالنية غياب
وبعبارة بالفعل. اآلن عليه هي عما البرشية إنجازات فتقل أكثر، وقت يضيع أن املمكن من
أن املمكن من وكان مختلف. اتجاه يف األحداث تتطور أن دوًما املمكن من كان أخرى،

اآلن. عليه هي ومما عليه كانت مما أسوأ أو أفضل تكون
الذي الطريق وحدد اآلن، إليه وصلنا ما حدد الذي وما األمر؟ هذا يعتمد عالم لكن
اإلبداع وبني والغباء، الحكمة بني األبدي الرصاع من ا مستمدٍّ كان أنه بد ال سلكناه؟
واالقتصاد. والفن العلم وازدهر اإلنسانية تقدمت واإلبداع املنطق ساد فعندما والتدمري.
هناك كان ما كثريًا بل فحسب، وبؤس غموض ثمة يكن لم والتدمري الغباء تغلب وعندما
وبآثار أطول، مدة ودامت أكثر كانت شك، بال السيئة، الفرتات لكن أيًضا. دماء سفك
التاريخ خرباء إىل باإلضافة لو؟» «ماذا يسألون من هم الناس من قليل عادة. سيئة
املصادفات. من سالسل نتيجة تاريخنا مر عىل حدث ما مقدار لنا يبينون الذين البديل،2
إن نفسه. الوقت يف حدثت كثرية أشياء ألن بها حدثت التي بالطريقة حدثت فاألحداث
العواقب وكانت تماًما، مختلف نحو عىل تحدث أن املمكن من كان تاريخية عملية من أكثر

األهمية. غاية يف ستكون لذلك االقتصادية
مستوى البرش يبلغ أن املمكن من لكان مغايرة، بطريقة وقعت األحداث كانت ولو
الحكومات وكانت أرسع، انتشاًرا انترشتا واملعرفة الحقيقة كانت لو هذا أرفع، حضاريٍّا
الغد عن أيًضا كذلك نقول أن يمكن واليوم والتنمية. للسالم السعي عىل عملتا والسياسة
سنفشل التاريخية العمليات تشكل التي العوامل امتزاج ظل يف ولألسف، الغد. بعد وما
أشياء والطمع والتدمري والزيف الغباء إن املستقبل. يف ممكنًا لنا يبدو ما كل تحقيق يف

أبًدا. بالكامل استئصالها يمكن ال لكن محاربتها، تجب
عىل العالم خارطة شكل الجغرافية، العوامل جانب إىل والسياسة، الحرب حددت
متزايدة بدرجة حدودها يضع الذي أضحى الراهن الوقت ويف التاريخ. فرتات أغلب مدى
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الكربى التحول نقطة واصًفا أتايل جاك الكاتب يقول والعلم. التجاري والنشاط السالم هو
عندما الوجيزة، الصفاء فرتات «خالل مضت: قرون خمسة من يقرب ما منذ ظهرت التي
١٤٩٢ عام يعترب إذ محق وهو الروث.»3 كومة فوق الزهور تتفتح والغباء، العنف يتوارى
وصول أدق؛ نحو عىل أو ألمريكا، كولومبوس اكتشاف عام بأنه عادة إليه يشار الذي —
التي املصريية للتغريات حاسًما عاًما — األنتيل يف جزر عدة إىل البحرية حمالته أوىل
جانب إىل تحدث كانت األمور من ا جدٍّ فالكثري وبعده. التاريخ هذا قبل أجياًال استمرت
ماريا»، و«سانتا و«البنتا» «النينا» سفنه فوق قشتالة علم يرفع الذي األسطول مغامرات
انهيار بمنزلة كولومبوس حملة أعقبت التي االكتشافات كانت لقد أخرى. سفن تلتها التي
هذا. يومنا يف السائدة العوملة ذلك يف بما االقتصادية، التنمية عىل لتأثرياته حرص ال ثلجي
الحديث، للعرص الحقيقية الوالدة عام هو العام فهذا الكثري، حمل ١٤٩٢ عام لكن
االكتشافات أهم أحد — الطباعة آلة ظهرت فقد التالية. القرون عىل الثقافية التأثريات وكل
أعظم قائمة يف الخامسة املرتبة تحتل والتي الثقافة، يف ثورة أحدثت التي الخارقة
حوت عرش، الخامس القرن منتصف ففي السنوات. تلك خالل — البرشية اخرتاعات
يملكه مما أقل وهذا أقىص، بحد مجلد ٦٠٠ عىل يزيد ال ما املكتبية املجموعات أضخم
كلها أوروبا يف الكتب عدد إجمايل وكان فقط. واحدة غرفة يف اليوم الناس من كبري عدد
شكلت كتاب. ماليني ٩ يفوق ما هناك كان ١٥٠٠ عام وبحلول كتاب. ألف ١٠٠ يبلغ
هذا أن االهتمام يثري ما وأكثر العالم. يف ولتأثريها ألوروبا جديدة فرصة السنوات تلك

املاضية. للقرون البعيد املنظور خالل من اآلن إال بوضوح يُر لم األمر
يف — كثرية أمور خاللها تغريت التي التحول نقاط من القليل سوى هناك يكن لم
فرتة خالل — واإلدارة التكنولوجيا ويف والثقافة، القيم تراتُب ويف واألداء، التفكري أساليب
عام حوايل يف تحول نقطة هناك كانت قرون بخمسة ١٤٩٢ فقبل القرص. بهذا زمنية
وهذا األول. أوتو بقيادة للجرمانيني املقدسة الرومانية اإلمرباطورية قامت عندما ،٩٦٢
الذي الوقت هو هذا وكان التالية. القرون خالل أوروبا لشكل السياسية األساسات أرىس
وبولندا — وإنجلرتا وبوهيميا واملجر الدنمارك وظهرت الدولة. مؤسسات فيه تشكلت
التحوالت عن وبمعزل نفسه، الوقت ويف وطنية. اقتصادات لها دوًال باعتبارها — أيًضا
القاصية الحمر الخمري إمرباطورية شأن ذلك يف شأنها تتطور، الصني كانت األوروبية،
العالم من األقىص الجانب ويف وتايالند. والوس كمبوديا اليوم صارت التي األرايض يف
اليوم صارت التي األرايض يف اإلنكا حضارة قبل ما ثقافات يف أخرى حضارات ازدهرت
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األرايض يف الكالسيكي) العرص بعد ما مرحلة أوائل (يف املايا ثقافة ويف واإلكوادور، بريو
وهندوراس. وجواتيماال وبليز املكسيك اليوم صارت التي

لكن األمم. ربيع ذروة املميز، ١٨٤٨ عام حل ونصف، قرون بثالثة ١٤٩٢ عام وبعد
األهمية بالغة فرتة هذه كانت بجيلني. عرش الثامن القرن ونهاية الفرنسية الثورة سبقته
اقتصادية هيمنة العظمى بريطانيا فيها وحققت النوعية. االقتصادية التغريات لعملية
للكاتبني الشيوعي» «البيان كتاب صدر نفسه ١٨٤٨ العام ويف الزمن. من فرتة عاملية
إقليم يف الفالحني وأعطت العبودية، النمساوية اإلمرباطورية وألغت وإنجلز. ماركس
اإلصالحات فرتة أثناء يحدث هذا كان نفسها النمسا (يف األرايض امتالك يف الحق جاليسيا
عرش). الثامن القرن نهاية يف وثرييزا جوزيف النمسا إمرباطورية حاكما طبقها التي
عمليتا واكتسبت نجاًحا. يحققان الزراعية للرأسمالية والربويس األمريكي النموذجان وكان
أوروبا. يف —رسعة للتحول األوروبي أو الربيطاني النمط عىل سواء — والتحديث التصنيع
البحري النقل وسائل يف ازدياد يصاحبها رسيًعا، تنترش تكنولوجية ثورة أول وكانت
سكانًا. تزداد واملدن برسعة تتقدم الصناعة كانت التلغراف. وانتشار الحديدية، والسكك
بشعبية تحظى واملوسيقى األدب مجايل يف سيما ال الفرتة لهذه الثقافية الروائع تزال وال
هكتور وكان روائعهما. يكتبان ميكيفيتش وآدم هوغو فيكتور كان فقد هذا. يومنا حتى
دريسدن يف األوبرا يقود فاجنر ريتشارد وكان ديوم»، «تي الدينية موشحته يؤلف برليوز
التوسع وكان املوسيقية. حفالته يقدم يزال ال شوبان فريدريك وكان «لوينجرين»، ويكتب
إال جديد، من يبدأ وكأنه الحديث العرص وبدا وشيًكا. الياباني، ثم األمريكي، االقتصادي
الكرة منتصف يف ونيوزيلندا أسرتاليا نحو تردد يف يمتد عامليٍّا، كان املرة هذه نطاقه أن
االستعمار. قبضة من نفسها تحرر كانت التي الالتينية أمريكا نحو أكرب وبجرأة الجنوبي،
من جديدة ومجموعة الجديدة لألفكار تيرس والسيايس واالقتصادي التقني للتقدم ونتيجة

عرش. التاسع القرن منتصف منذ األرض أصقاع أبعد إىل طريقها تشق أن البضائع
الذي العرص أن إىل تشري كثرية مؤرشات هناك ألن محظوظون، أيًضا نحن وربما
أخرى. تحول نقطة — املستقبل يف سيعقبنا وجيل سابق جيل بني ويمتد — نعيشه
أو السنني من مئات بضع غضون يف «١٩٨٩» بعنوان كتاب هناك يكون أن يمكن هل
ماريال الشهرية البولندية املطربة به تغنت بما فسنشعر هذا حدث إذا عقود؟ بضعة ربما

رودفيتش:

محظوظة أنا كم
أن يمكنني بالذات الوقت هذا يف ألنني
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حياتي أعيش
الفيستوال نهر ضفاف عىل الريف يف

محظوظة أنا كم
السعيدة األرض هذه عىل ألعيش

4… وحقيقي رائع أمر إنه

يف بما التاريخ، مسار عىل هائل تأثري حينئذ، الظروف وجميع ،١٩٨٩ لعام كان
اتفاقيات من النابع الجمعي السليم املنطق تضافر كان فقد االقتصادي. التاريخ ذلك
خريف يف برلني حائط أسقط الذي هو ١٩٨٩ ربيع يف بولندا يف املستديرة املائدة
ظهور وبداية الباردة الحرب نهاية التحول لهذا اإليجابية الجوانب وشملت العام. نفس
وكوريا ورومانيا أفريقيا وجنوب تشييل يف الديكتاتورية األنظمة وسقوط اإلنرتنت، شبكة
العاملية التجارة عىل الدول عرشات وانفتاح أفغانستان، من السوفييت وانسحاب الجنوبية،
وانفجار الوراثة، علم يف جديدة علمية ابتكارات وظهور األموال، رءوس وتدفق الحرة
وانطالق الفضائية، القنوات وظهور النانوتكنولوجي واكتشاف الالسلكية، االتصاالت ثورة
التنسيق وبدء ضخمة، عاملية سياحة حركة وبدء الشميس، النظام خارج إىل فضاء رحالت
غري العاملية االجتماعية املنظمات عدد وزيادة املناخ، لحماية تدابري اتخاذ أجل من الدويل

الحكومية.
وقعت فقد املرارة. غاية يف بل مريرة، أحداث من أيًضا التاريخ يتألف لألسف، لكن
الطالب تفريق إىل الحكومية األمن قوات عمدت عندما بكني يف السماء ميدان مأساة
إسالمية فتوى الخميني هللا آية الروحي الزعيم أصدر طهران ويف بوحشية. املتظاهرين
حتى ترتدد الفتوى هذه أصداء تزال وال رشدي، سلمان الربيطاني الكاتب قتل بوجوب
واألسوأ جديدة. وأمراض خلقية وعيوب تشوهات وظهرت الزمان.5 من عقدين مرور بعد
كما تماًما اليوم؛ حتى الظهور يف مستمرة تزال ال توقعها يمكن ال جديدة أمراًضا أن
نطاق املستقبل6 علم خرباء أبرز ذلك يف بما الثوري، ١٩٨٩ عام يف حتى أحد، يتوقع لم
زمن انقىض لقد (اإليدز). البرشية املناعة نقص فريوس انتشار كارثة أو الدويل، اإلرهاب

باقية. تزال ال الروث كومة لكن والعبودية، التفتيش محاكم

زمنًا األمور عىل نسيطر نكن لم إننا نقول أن الكون، تاريخ إىل عامة بنظرة يمكننا،
قد والبعض ا، جدٍّ قصري زمن منذ األرض وجه عىل عام، بوجه البرش، ظهر فقد طويًال.
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املعدل إىل بالنظر التاريخ، من الحديثة املراحل خالل الكثري أنجزنا إننا يقول أن إىل يميل
مليار ١٥ مرت لقد املاضية. سنة األلفي سبقت التي العصور كل خالل للتقدم البطيء
سنة، ماليني ٣ منذ إال األرض عىل يوجد لم اإلنسان لكن العظيم، االنفجار وقوع منذ سنة
تساوي اليوم ذلك إىل بقائنا نسبة لكانت مثًال واحد يوم هو الزمن عمر أن افرتضنا ولو
ال — البداية منذ باألحرى، أو — األمر نهاية يف أننا دمنا ما ثانية، ٣٥ ربما أو ثانية. ١٧

الوقت. طوال مستمرٍّا التطور كان لقد األرض. عىل وجدنا متى منذ بالضبط ندري
أقدم كان مضت. سنة ماليني ٧ إىل باإلنسان الشبيهة العليا القردة أقدم رفات يعود
ثم الوقت، ذلك يف األرض عىل يعيش «أوسرتالوبيثيكوس» عليه يطلق الذي األنواع هذه
عثر وبدائية، أساسية أدوات ظهرت الوقت ذلك يف سنة. مليون ٢٫٦ منذ إنسان أول ظهر
التي «األولدوفاي» حضارة اسم عليها يطلق ما تاريخ (يعود «أولدوفاي» ممر يف عليها
عثر وقد مضت). سنة مليون ٢٫١ حوايل إىل حاليٍّا، تنزانيا يف سرينجيتي، سهل يف قامت
ما إىل تعود إريكتوس» «هومو املنتصب لإلنسان حفريات أقدم عىل آسيا غرب جنوب يف
الرشق يف اآلشولية الحضارة ظهرت الحق، وقت ويف مضت. سنة مليون ١٫٤ من يقرب
إىل ٣٠٠ نحو منذ االنتشار واسعة وصارت السفيل القديم الحجري العرص خالل األوسط
منذ إال سابيانس» «هومو نعرفه الذي العاقل اإلنسان يظهر ولم مضت. سنة ألف ٧٠٠
ألف ١٨٠ نحو إىل منه األوروبي الفرع ظهور تاريخ ويعود فقط، سنة ألف ٣٠٠ إىل ٢٥٠
وعتيًقا، قديًما كان سابيان» «هومو عاقل إنسان أول بينما للغاية، عرصيون إننا سنة.
عاش لقد سنة). ألف ٤٥ نحو (منذ بنا الشبه الشديد «كرومانيون»، إنسان ظهور وأعقبه
٣٠ منذ أوروبا يف انقرض الذي «نياندرتال»، إنسان مع قصريًا زمنًا «كرومانيون» إنسان
ما لديهما كان سنة، ألف عرش خمسة استمرت التي تعايشهما فرتة وخالل سنة. ألف

رائعة. كانت مواجهاتهما أن شك وال الجينات. لتبادل (والفرص) الوقت من يكفي
البرش ظهور منذ مرت التي — عاًما ماليني الثالثة أو — القليلة الثواني كانت وإذا
السبع الدقائق يف بدأ قد اقتصادنا عمر فسيكون ساعة، ٢٤ من مؤلف يوم من جزءًا
سنة. ألف ١٥ نحو منذ العاقل لإلنسان االقتصادي النشاط ظهر فقد فقط. األخرية
بكامل قورنت ما إذا عني غمضة بمثابة املعارصة العوملة تكون الرؤية، هذه من وانطالًقا
للزمن. تقديرنا يختلف لهذا، الغمضة، بهذه نقوم الذين نحن لكننا البرشية. حياة عمر

من الرغم عىل املستقر، االقتصادي النشاط إىل سنة ألف عرش الخمسة تلك تشري
عىل واعتمدوا تجوال، حياة األوائل البرش عاش فقد املوضوع. هذا حول اآلراء انقسام
للنشاط البدائية األشكال بعض أن من الرغم عىل النباتات، وجمع األسماك وصيد القنص
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بثورة يعرف ما خالل مضت، سنة ألف ٤٥ إىل ٤٠ نحو منذ الظهور يف بدأت االقتصادي
١٠٠ من يقرب ما إىل تعود برشية قبور وجود ونالحظ العلوي. القديم الحجري العرص
٣٠ إىل ٣٥ منذ بقليل، ذلك وبعد الدين. وجود عىل تدل آثار أول إىل يشري مما سنة، ألف
عىل محفوًظا بقي ما أقدم األقل، عىل (أو الفنية األعمال أوىل ظهرت مضت، سنة ألف

الكهوف. جدران عىل رسوم شكل يف اكتشافها) لنا تسنى بحيث منها حاله
انتصب للتطور: البطيء املسار يف إريكتوس» «هومو املنتصب اإلنسان ظهر أوًال، لكن
وربما االرتفاع. هذا من أفضل األفق رؤية أن فاكتشف حوله، تطلع ثم واقًفا أسالفنا أحد
األجل طويلة التطور عملية كانت البرشية. عرفته اخرتاع أعظم هو تحديًدا هذا يكون
عىل تجثو أن تجرب أن هو التحول، هذا أهمية مدى لتدرك فعله عليك ما وكل للغاية،
الفرق. لتدرك ثانيًة حولك وانظر قف ذلك، بعد حولك، تنظر ثم لحظة، األربعة أطرافك
بني دائًرا الجدل يزال وال باألدوات. وتاجر سابيان» «هومو العاقل اإلنسان تجول
أنها عىل إجماع هناك لكن البرش، بني املقايضة ظهور بدء حول واملؤرخني اآلثار علماء
املقايضة عىل تدل عالمات وهناك قبل. من يفرتض كان مما بكثري أقدم زمن يف بدأت
الهومو استخدم ذلك. من أقدم زمن يف بدأت ربما لكنها ماضية، سنة ألف ٥٠ إىل تعود
مالحظة أيًضا ويمكن الغرض. لهذا خصيًصا أعدت حفر يف وخزنوها البذور، سابيان
ألف ٣٠ إىل املؤقتة التقويمات تدوينات أقدم وتعود لإلنسان. الروحية الثقافة عنارص
يعلموا أن البرش أراد لقد القمرية. الدورة مالحظة عىل البرش قدرة يظهر مما مضت، سنة
الذي البقاء، رصاع تجاه موقفهم عىل تأثريه لهذا كان ربما الوقت. بها يمر التي الكيفية

الالحقة. القرون خالل اقتصادي نشاط إىل تحول
١٢ منذ الحديث الحجري العرص بثورة يعرف ملا نتيجة املستقرة الحياة تطورت
األمريكيون يعلم حيث والفرات؛ دجلة واديي يف أوًال هذا حدث مضت. سنة ألف ١٤ إىل
والشيعة، السنة فرقتا ظهور قبل األيام تلك يف الحارض. الوقت يف الديمقراطية العراقيني
للحفائر نسبًة االسم هذا عليهم (أطلق العراق أرض النطوفيون سكن االقتصاد، وتطور
وفًقا يعرفون (الذين النطوفيون وكان النَّطوف). بوادي ُشقبة كهف يف عليها عثر التي
من أول هم اإلبيباليوليثيك) مجتمع أو امليزونيوليثيك، بمجتمع التاريخي للمصطلح
املاعز تربية إىل القنص من تحول نقطة كانت وهذه الحيوانات. من معينة أنواًعا استأنس
شمال يف األرجح عىل ذلك كان — الكلب اإلنسان استأنس أيًضا، الوقت ذلك يف واألغنام.
األفكار أفضل إحدى تلك وكانت الخصوص— وجه عىل األدنى األوسط الرشق ويف أوروبا

التاريخ. عرب
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شبه األرايض يف مرة ألول هذا حدث النباتات. زراعة سابيان هومو إنسان وجرب
تحول إىل الري ظهور أدى ثم سنة. آالف ١٠ نحو منذ النهرين بني ما بالد يف القاحلة
رشق جنوب ويف والشعري. القمح زراعة إىل والنباتات الثمار جمع من جذريٍّا اإلنسان
األرز. زراعة عىل قادًرا اإلنسان أصبح حني تقريبًا سنة ٨٥٠٠ منذ الفالحة ظهرت آسيا،
إىل ٧ نحو منذ والقرع الذرة لزراعة صغرية زراعية بقاع ظهرت الوسطى، أمريكا ويف
املوجودة النباتات أنواع من تقريبًا نوع ألف ٤٥٠ بني من أنه املثري ومن عام. آالف ١٠
الجزء ويأتي الغذاء، ألغراض فقط منها نوع ٢٠٠ سوى اإلنسان يزرع ال الطبيعة؛ يف
املفارقات، ومن فقط. نباتية فصائل ثماني إىل تنتمي محصوًال ٢٠ من غذائنا من األسايس
بل وراثيٍّا، تعديلها يجري السنني، من آالف عدة مرور بعد املحاصيل، هذه بعض أن
ألغراض النهرين بني ما بالد إىل أصولها تعود التي البذور من تشكيلة معالجة وستجري

وقانونية. تجارية
مساكن وظهرت املدن. أقدم نشأت مضت، سنة ٦٥٠٠ عن يزيد ال ما منذ بعد، وفيما
أخرى مناطق يف الوقت ذلك طوال الثمار القنصوجمع واستمر الحجر. من مبنية ومقابر
يف املثال سبيل عىل الحارض، الوقت يف األماكن بعض يف سائًدا هذا يزال وال سكانًا. أقل
غرب من جزء ويف ناميبيا، رشق جنوب ويف الجديدة، غينيا يف الجبلية الوديان بعض

األدغال). رجال (أي البوشمن باسم يعرفون الذين سان، شعب فيه يقطن بتسوانا
واالدخار التجارة هما االقتصادية العمليات من األقل عىل اثنني أن املؤرخون يعتقد
هاتني آثار وتعود قديًما. البرشية مارسته الذي الذكي االقتصادي النشاط عن نتجا
الحديث الحجري العرص سبقت التي العلوي، القديم الحجري العرص ثورة إىل العمليتني
تقسيم أسلوب نشوء إىل تشري عالمة أول هي التجارة كانت سنة. ألف ٣٠ إىل ٢٠ بنحو
بأنه: السنني آالف مرور بعد سيُعرَّف ما يشء ظهر بعد وفيما له. نتيجة وأول العمل
بأكملها، لعصور العمل. كفاءة يف كثريًا يؤثر لم بحيث البساطة من كان لكنه التخصص.
دورة تكرار عىل تنطوي التي البسيطة، اإلنتاج إعادة إطار ضمن أساًسا البرشية عملت
حتى ذلك ومع ركوًدا، هذا كان يتغري. ال ثابت بمستوى أنماطها وإعادة الثابتة اإلنتاج
إىل بدوره قاد الذي االدخار، بظهور أذن وهذا واملؤن. اإلمدادات تجميع تطلب الركود
املحاصيل سيما ال — اإلنتاج نواتج بعض استهالك وإرجاء اإلنتاج، لدورة التخطيط
المعة؛ فكرة طرأت يتبقى؛ الفائض أن بعد فيما تبني وعندما للمستقبل. — الزراعية
يف اتخذت التي التبادل، عملية تزايدت ثم آخرين. إنتاج فائض مع تبادله إمكانية هي
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املكاِفئات تظهر ولم أخرى، مقابل سلع مبادلة أي املقايضة، أشكال من شكًال األمر بادئ
البرشية؛ عرفته «اخرتاع» أعظم رابع هو هذا وكان بعد. فيما إال — النقود أو — املشرتكة
«اخرتاع» كلمة وضعت وقد العجلة. ثم النار، واستخدام أربع، ال اثنني عىل الوقوف بعد
أي يبتكرها لم — املعارصة العوملة شأن شأنها — النقود ألن تنصيص عالمتي بني
وهكذا التبادل، تطور من طويلة عملية سياق يف نفسها تلقاء من نشأت بل شخص؛

التجارة. ولدت
قبل السابع القرن خالل ما وقت يف — العالم مستوى عىل النقود ظهور ويرتبط
النطاق واسع التجاري حراكهم ساهم الذين للفينيقيني؛ االقتصادي بالنشاط — امليالد
فيه حققوا الذي التجاري، التوسع خالل من غالبًا االقتصادية، التنمية تحقيق يف بالكثري
أسلوب هامة مناطق يف البرش الفينيقيون ألهم الطريقة، وبهذه زمنهم. يف عاملية زعامة
املعرفة نرش إىل والتجارة االرتحال زيادة وأدت فعالية. أكثر جعله مما العمل، تقسيم
التجارة الفينيقيون مارس لقد االقتصادي. للنمو حافًزا جدال بال هذا وكان والتكنولوجيا،
سنة ٣٥٠٠ منذ عامرة مدنًا كانت التي — وأوغاريت وصور وصيدا جبيل مدنهم، من
االقتصاد تنمية عجلة دفعوا وبهذا، وملعارصيهم. لهم املعروفة العالم مناطق كل مع —
من (بالرغم إيقافها من الوقت ذلك منذ أحد يتمكن لم التي والنقود، السلع عىل القائم

ا). جدٍّ بعيًدا ليس أمد منذ ذلك، فعل البعض محاولة
لم األرض من مختلفة أنحاء يف مستقل نحو عىل النقود ظهرت هذا، كل ووسط
يمكن التي البضائع صارت املناطق، بعض ويف بينها. فيما صلة عىل بالرضورة تكن
عدُّها يسهل كان التي املاشية؛ هذا شمل محدودة، حاالت ويف نقوًدا. وإحصاؤها تقسيمها
وأنواع والذهب الفضة ثم أوًال، الربونز شيوًعا، أكثر املعادن وكانت تقسيمها. يصعب لكن
جزر مثل ا جدٍّ قاصية مناطق يف أيًضا األصداف استخدام وشاع السبائك. من مختلفة
عىل اليوم والحياة اليوم. بيساو غينيا ساحل قبالة البيساغوس أرخبيل أو ميكرونيزيا
آالف منذ كانت مثلما حالها عىل تزال ال فيريا جوا دي إلها أو روبان، دي إلها جزيرة
املعامالت يف — املقايضة جانب إىل — البحر بلح يستخدمون السكان يزال وال السنني،
املجففة. الهند جوز ثمار مقابل الطازجة األزرق األطلنطي أسماك تبادل تتضمن التي
الخارجي العالم مع تواصلهم يف األفريقي، الفرنك املحلية، العملة أيًضا يستخدمون وهم

اليورو. أو للدوالر اهتماًما يعريون وال الحاجة، دعت إذا
من كبري تطور يحدث لم األرض، يجولون البرش كان عندما السنني، آالف مدى عىل
أفريقيا بقارة اليوم يعرف مما انطالًقا ببطء سابيان الهومو توسع فقد التنمية. منظور
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الرشقي الشمال إىل اتجهوا هناك ومن آسيا، أجزاء وبقية أوروبا نحو آسيا غرب وجنوب
البرش عدد ظل الرشقي. الجنوب يف — أسرتاليا قارة — األوقيانوس وإىل أمريكا، باتجاه
واملجاعات واألوبئة والحروب القبلية الرصاعات كانت قليًال؛ يزداد كان وكلما نسبيٍّا. ثابتًا
وتنمو. وتتطور تظهر مختلفة حضارات بدأت الوقت، وبمرور ثانيًة. تقليله عىل تعمل
التقدم وسار األخرى. بوجود الحضارات هذه من أي تعلم لم الحاالت أغلب يف لكن
أن يعني هذا العام. يف كيلومرتات عرشة إىل خمسة تقريبًا تعادل بوترية التكنولوجي
تستغرق كانت فيه تستخدم التي التصنيع أدوات أو ما مكان يف املتبعة الري أساليب

املجاورة. األرايض يف كيلومرت ألف نطاقها مسافة يف تنترش كي سنة مائتي أو مائة
حضارات عدة نشأت هذا، عرصنا سبقت التي القليلة األلفيات خالل ذلك، غضون يف
مثل: روائع سيما ال إعجابنا، موضع الباقية آثارها تزال ال اليوم وحتى وانهارت، عظيمة
— الفرس مدينة أو — برسيبوليس ومدينة مرص، يف الجيزة وأهرامات حتشبسوت معبد
الساحل عىل طروادة يف وبريغامون أثينا، يف األكروبوليس ومعبد العظيم، الصني وسور
تمثال مثل أخرى روائع زالت لألسف لكن والقدس. الروماني، واملنتدى لرتكيا، الغربي
املرصية. األهرامات سوى يبق ولم كلها القديم للعالم الخمس العجائب بقية وكذا رودس،
وكان امليالد. قبل ٧٧٦ عام باليونان أوليمبوس يف أوليمبية ألعاب دورة أول وأقيمت
السادس القرن نهاية بني ملحوًظا ازدهاًرا يزدهران وحضارتهما والهند الصني اقتصاد
العرشين القرن نهاية يف ويحدث حدث كما تماًما امليالد؛ قبل الخامس القرن وبداية
العالم دول بقية البلدان هذان يبهر إذ هذا، عرصنا من والعرشين الحادي القرن وبداية
ظهور تاله امليالد)، قبل ٥٦٣–٤٨٣) بوذا ظهر عام وخمسمائة ألفني ومنذ شديًدا. إبهاًرا
إنجازاتهم هؤالء من نستقي نزال وال القرن. ونصف قرنني بعد العظماء اليونان فالسفة
بوذا، معارص تعاليم من اليوم حكمتهم الصينيون يستقي مثلما اليوم، حتى الفكرية
داريوس عاش أيًضا الزمن هذا نفس ويف امليالد). قبل ٥٥١–٤٧٩) كونفوشيوس الحكيم
إنشاء يف امليالد قبل ٥١٨ عام بدأ الذي الفارسية اإلمرباطورية يف أخمنيد حاكم األول
ويف جمشيد. تخت أو برسيبوليس باسم بعد فيما عرفت التي العريقة، بارس مدينة
أرىس وتركمانستان، إيران حاليٍّا عليهما يطلق ملا الرشقي الشمال يف الحدودية األجزاء
بني ما الفرتة يف عاش قد كان إذا ما ندري وال التوحيدية، الديانات أقدم إحدى زرادشت
من تفسريات إىل ذلك يف مستندين الباحثني بعض يعتقد كما امليالد، قبل و٥٨٣ ٦٦٠
قبل عاش أنه أم املقدس)، األفيستا كتاب من جزء (وهي الغاثا كرتاتيل الخالدة، أعماله
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القرن وأوائل امليالد قبل عرش الحادي القرن نهاية بني الواقعة الفرتة يف قرون، بعدة ذلك
امليالد. قبل العارش

تسبق التي األوىل األلفية يف اإلنتاج آليات عن القليل سوى أيًضا نعلم ال األسف، ومع
وخالل عرصنا. من األوىل األلفية يف عليه كانت مما تطوًرا أكثر كانت لكنها العرصالحديث،
املتوسط، األبيض البحر منطقة يف تقع كثرية أحداث كانت عرصنا، سبقت التي القرون
بينما والصني، وباكستان بالهند حاليٍّا يعرف بات الذي اإلقليم ويف األوسط، الرشق ويف
وأفريقيا. أمريكا يف السكان قليلة النائية املناطق يف التطورات من القليل سوى تحدث لم
أو اقتصادي، نمو يوجد كان إجماًال، بالسكان. مأهولة غري أسرتاليا أرايض أغلب وظلت
التي واالجتماعية، الهيكلية بالتغريات مرتبًطا كان النمو ذلك ألن نظًرا تطور، أدق، بمعنى

أيًضا. الثقافة الزدهار خلفية شكلت
الروماني اإلمرباطور جيش ودمر املسيحية ظهرت عندما الحديث، العرص بداية يف
تقدير أقىص عىل شخص مليون ٣٠٠ يوجد كان ٧٠م، عام القدس مدينة تيتوس
يساوي أو اآلن، املتحدة الواليات سكان عدد عن يقل العدد وهذا األرض؛ عىل يعيشون
الزمن ذلك يف األرض سكان كل يكن لم الحارض. الوقت يف بولندا سكان أضعاف ثمانية
هذا؛ تصديق يصعب قد اليوم. إنتاجه نستطيع مما فقط صغري جزء سوى ينتجون
ينتجه ما ثلث سوى الوقت ذلك يف بأرسه العالم ينتج لم القيمة، العتبارات وفًقا لكن
يف اإلنتاج عن املادية الناحية من االختالف كل يختلف إنتاجهم وكان اليوم. البولنديون
أكثر يف والخدمات السلع من الفرد حصة قيمة أن نقدر أن ويمكننا الحارض. الوقت
وهذا الراهن.7 الوقت مقاييس بحسب دوالر ٨٠٠ تتجاوز لم تطوًرا القديم العالم مناطق
عن تقل كانت الفرد حصة أن املؤكد ومن اليوم. العالم بلدان أفقر يف الفرد حصة يساوي
حضارات بعض وخارج املتوسط، البحر حوض نطاق خارج تقع التي املناطق يف ذلك

والصني. الهند من أجزاء فيها بما تطوًرا؛ األكثر آسيا
الدخل مستويات متوسط قارنا وإذا اآلن. عليه هو مما أقل الدخل يف التفاوت كان
مستويات أعىل بلغ ا. جدٍّ ضئيلة كانت االختالفات أن لنا فسيتبني شاسعة، أقاليم عرب
دوالًرا ٤٥٠ — اليابان عدا — وآسيا الغربية بأوروبا اليوم املعروفة املناطق يف الدخل
وتفوقت حاليٍّا. النقود قيمة بحسب تقريبًا دوالر ٨٠٠ أو ،١٩٩٠ عام النقود قيمة بحسب
السوفييتي االتحاد دول باسم اليوم املعروفة واملناطق الرشقية وأوروبا أمريكا عىل أفريقيا
النقود لقيمة وفًقا ٧٥٥ يعادل (ما دوالًرا ٤٢٥ أفريقيا يف الدخل متوسط بلغ إذ السابق،
دوالًرا ٤٥٥ الزمن ذلك يف ككل العالم لسكان بالنسبة الفرد دخل متوسط وكان حاليٍّا).
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أفريقيا ويف الشمالية أمريكا يف عام بوجه منخفًضا الدخل كان وبينما اليوم). دوالًرا ٧٩٠)
مناطق ويف الغربية أوروبا يف الدخل عن (ويقل الحديث عرصنا بداية يف سواء حد عىل
الفرد دخل ضعف ٢٠ اليوم أمريكا يف الفرد دخل بلغ اقتصاديٍّا)، تطوًرا األكثر آسيا قارة

أفريقيا. يف
تطوًرا. املتوسطية الحضارات أكثر يف نسبيٍّا تفاوتًا أكثر واملمتلكات الدخول كانت
املحدودة األرستقراطية الطبقة ألن األقل عىل هناك، كبرية املساواة وعدم التفاوتات كانت
األكثر العبيد، يمتلك لم بينما املمتلكات، من الكثري ملكية الوقت ذلك يف تحتكر كانت
صالت أي الرومانية لإلمرباطورية وليس قاصية — أخرى مناطق ويف يشء. أي عدًدا،
من منخفض مستوى يف وعاشت األحيان أغلب يف بدائية مجتمعات انترشت — معها
فقد اآلن): الحال هي (كما العالم بقية عن الصني يف األمور واختلفت واالستهالك. اإلنتاج
جوانب يف البدائية الجماعات ويشبهون الجوانب، بعض يف الرومان يشبهون سكانها كان

الحارض. وقتنا يف الدخل تفاوت من أقل دخل تفاوت ظل يف لكن أخرى،
القرن نهاية يف إال أعمق تغري يحدث ولم الكثري، يتغري لم التالية سنة األلف غضون يف
تغريًا هذا كان الرومانية. اإلمرباطورية سقطت عندما السادس، القرن وأوائل الخامس
التكنولوجي التقدم كان مستقر. هادئ تطور مسار األخرى التغريات اتخذت بينما كاسًحا،
الركود. االقتصاد فعانى الحروب، وتواصلت املستوى، منخفضة الثقافة وكانت طفيًفا،

عددهم نفس تقريبًا يماثل البرش عدد ظل املتعاقبة، األجيال من عرشات مدى وعىل
يف العالم يف الحضارية املراكز أروع هي اإلسكندرية كانت حينما املسيح، ظهور وقت
العمارة. يف القديمة السبع الدنيا عجائب من واحدة هي التي الشهرية، منارتها وجود ظل
اإلشعاع مركز بها العامة املكتبات وعرشات بجامعاتها قرطبة كانت ١٠٠٠م، عام ويف
وبعد وقتئذ، تقريبًا نسمة ماليني ٣١٠ يبلغ العالم سكان عدد كان العالم. يف الثقايف
نيويورك وأصبحت املليار، ونصف مليارات ٦ العالم سكان عدد صار أخرى، سنة ألف
كلٌّ احتلتها التي املكانة بذلك حائزة وللفكر، األموال لرءوس مسبوق غري بتمركز تتمتع
املدن أكثر بأنها إليها سيشار مدينة أي ترى، مضت. أزمان يف وقرطبة اإلسكندرية من
دور يحني وربما بعد. الوجود حيز إىل املدينة هذه تظهر لم ربما ٣٠٠٠؟ عام يف روعة
يمثل متعرًجا خطٍّا نرسم أن يمكننا وأمريكا. وأوروبا أفريقيا عىل تباًعا مر أن بعد آسيا
الشمال نحو مددناه وإذا نيويورك. إىل وصوًال بقرطبة فيمر اإلسكندرية من ويبدأ هذا

لسيبرييا. الرشقي الشمال يف ما مكان إىل فسنصل الغربي
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ألف قبل إنتاجها حجم نفس يبلغ كلها البرشية إنتاج حجم كان ١٠٠٠م، عام يف
الفرد دخل يقل لم بطيئًا، كان السكان عدد يف النمو ألن ونظًرا الزمن. ذلك من سنة
أوروبا أيًضا يضم الذي — األلب جبال غرب — أوروبا من الغربي الجزء يكن ولم كثريًا.
املجر) يشمل ال ولكنه التشيكية لألرايض شامًال يعترب القارة من جزء (وهو الجنوبية
عىل والغربي الرشقي أوروبا جزأي يف الفرد دخل بلغ فقد الرشقي، جزئها من بكثري أغنى
يقل الرقم هذا كان اليوم). دوالرات ٧١٠ يعادل (بما تقريبًا دوالر ٤٠٠ حوايل سواء حد
٧٤٠) يعادل بما دوالًرا ٤١٥ فيها الفرد دخل متوسط كان التي أفريقيا؛ يف مثيله عن
أفريقيا، شمال يف نسبيٍّا املعيشة مستوى ارتفاع إىل الزيادة هذه وتعزى اليوم)، دوالًرا
منطقة يف أفريقيا بقية عكس عىل التطور، بالغة اإلسالمية الحضارة حكم تحت كانت التي
الواقعة املناطق وكانت سكانًا. وأقل تطوًرا أقل كانت التي الكربى الجنوبية الصحراء
االقتصادات من قوية عنارص ضمت التي — املتوسط للبحر الساحيل الرشيط طول عىل
هي أوروبا يف رخاء املناطق أكثر وكانت مميًزا. تطوًرا متطورة — والثقافات الحرضية
وجاليسيا، ولومبارديا، بالفرنسية، املتحدثة والبلدان إيطاليا، يف األبينيني جبال منطقة
االتحاد كان ولو الفقر. تعاني االسكندنافية الدول كانت بينما أيًضا، غنية بيزنطة وكانت
بيزنطة ألن منازع، بال األعضاء ضمن تركيا لكانت الزمن؛ ذلك يف موجوًدا األوروبي
انضمام محاوالت وكانت األوروبي، االتحاد مفاخر من ستُعترب كانت لها التابعة واألقاليم

قوية. بمعارضة ستقابل الفقرية أوروبا شمال دول
عليها يطلق التي الغنية الطبقات وفيها — جمعاء البرشية تكن لم األرجح، عىل
خالل سيما ال األوىل، األلفية مدى عىل الركود تعاني ظلت أنها تدرك — النخبة اسم اآلن
كانوا الناس لكن التنمية. ال الركود؛ ساد فقد الخامس، القرن بعد منها الثاني النصف
أخرى من فقًرا) أكثر باألحرى (أو رخاءً أقل كانت سنوات هناك بأن تام وعي عىل
يدركون كانوا فقد سطحية، فكرة االقتصادي املوقف عن الحكام فكرة وكانت سبقتها.
لم ذلك رغم أنهم إال الحرب. لخوض يكفي ما تحوي وال امتالء، أقل الدولة خزانة أن
مدروس. نحو عىل الركود ملكافحة أو االقتصادي النمو لتحفيز حاجة هناك أن يدركوا
لزيادتها سبل يف التفكري محاوالت من أكثر املحاصيل زيادة أجل من الصلوات وكانت
عىل دليًال ال جديدة، نهب غارات لشن دافًعا الخاوية الخزانات وكانت مضطردة. زيادة
تشحذ الركود أزمات كانت الجمود. فساد اإلنتاج، يف نمو لتحقيق ملحة حاجة وجود
عىل الغلبة لها تكون أن من أبطأ كانت الفكر هذا وترية أن إال التنمية، نحو املوجه الفكر
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بطئًا أكثر وانتشاره الخالق االقتصادي الفكر ظهور وكان التملك. وحب الطمع إغراءات
التكنولوجي. التقدم وترية من

إال يحدث لم التاريخ، عرب األحداث من الكثري حدوث من بالرغم أنه نالحظ أن يمكننا
معدوًما أو طفيًفا التغيري كان كاملة. وقرون أللفيات االقتصادية التنمية ميادين يف القليل
نظًرا سواء حد عىل اإلنتاج مقدار ويف السكان أعداد يف الركود وأثر األحيان. بعض يف
يكونوا أن منهم تتطلب السكان عدد فزيادة واضًحا. ارتباًطا باآلخر منهما كل الرتباط
املنتجات جانب إىل الغذاء توفري أولوياته من يكون أكرب؛ إنتاج تحقيق بكيفية دراية عىل
اإلنتاج أساليب يف اإليجابية التغريات غياب أدى ولقد والتناسل. للبقاء الرضورية األخرى
الفرتات وبخالف األرض. عىل بقائنا تاريخ أغلب خالل ذلك تحقيق دون الحيلولة إىل
واملصارعني)، العبيد سيما ال للجميع؛ رائعة تكن لم (التي القديمة العصور من الرائعة
يتحول لم التغيري أن صحيح الحديث. العرص مستهل مع سوى الكامل التغيري يظهر لم
بدأت التطور عنارص من الكثري لكن النهضة، عرص خالل إال للتقدم دافعة قوة إىل
ملحوظ تعديل هناك كان إذ السابقة؛ األلفية من األول النصف يف تباًعا الظهور يف
١٠٠٠ عامي بني الكاربات منطقة وشمال األلب منطقة رشق ناحية الزراعة لتقنيات
تلك خالل كثريًا الطرق شبكات وتطورت الحرضي، العمراني التخطيط وتطور و١٥٠٠.
أوىل وأنشئت والكتابة، القراءة عىل بالقدرة يتعلق فيما التعليم، مستوى وتحسن القرون،
أبدع الذي القوطي الفن وازدهر أوروبية، «عملة» وأول البنوك، أوائل وظهرت الجامعات،
بتقنيات الدراية جانب إىل املعرفة من كبريًا قدًرا يتطلب إنشاؤها كان رائعة معمارية تحًفا

الحديثة. البناء
اإلنتاج يف الرسيع النمو تتيح كافية ديناميكية تكتسب لم االقتصادية التغريات لكن
أقل األرض سكان عدد كان سنة، مائتي منذ فحتى األخرية. اآلونة يف إال السكان وعدد
صار آخر، قرن مرور وبعد اليوم.8 الهندوس طائفة عدد من أقل وهو نسمة؛ مليار من
مليار ٢٫٥ إىل السكان عدد وصل قرن بنصف ذلك بعد ثم نسمة، مليار ١٫٦٥ البرش عدد
سيبلغ ،٢٠٥٠ عام ويف أخرى. سنة ٥٠ مليارات ٦ السكان عدد بلوغ واستغرق نسمة.
الثورة زمن يف السكان عدد من مرات بعرش أكرب العدد هذا نسمة؛ مليارات ٩ نحو العدد
٣٠٠٠؛ عام يف عددنا سيصبح ترى يا فكم لبولندا. األخري التقسيم وقت يف أو الفرنسية،

… أقل سيكون عددنا أن األرجح أقل؟ أم أكثر
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ا جدٍّ ضئيلة العالم سكان عدد يف الزيادة كانت بينما أنه نستنتج سبق، ما عىل بناءً
حتى الوقت ذلك منذ ضعًفا ٢٠ بمقدار العدد هذا زاد عرصنا،9 من األوىل األلفية خالل
بل — األوىل األلفية خالل الدخل من الفرد نصيب عىل يذكر تغري يطرأ لم وبينما اآلن.
ونتيجة التالية. األلفية يف ضعًفا ١٣ ب أعىل مستوى إىل زاد فإنه — قليًال انخفض ربما
منذ عليه كان عما ضعف ٣٠٠ بمقدار اآلن العاملي اإلجمايل املحيل الناتج تضاعف لذلك،
١٨٢٠؛ وعام ١٠٠٠ عام بني الفرتة يف السلحفاة برسعة ينمو اإلنتاج كان سنة. ألف
مدى عىل باملرة محسوس غري جعله مما سنويٍّا، باملائة نصف مقداره ضئيل بمتوسط
العاملي اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب زاد عام، ٨٠٠ مدى وعىل أجيال. عدة
الخمس السنوات خالل لكن الصني، يف الزيادة نسبة نفس وهي ٥٠٪؛ تبلغ ضئيلة بنسبة

فحسب! األخرية
أجداد أجداد كان حينما ١٨٢٠؛ عام بعد إال العاملي االقتصاد نمو فورة تبدأ ولم
ارتفع الزمان، من قرنني من أقل غضون ويف الحياة.10 قيد عىل أجدادنا أجداد أجداد
السكان عدد ارتفع بينما أضعاف، ٨ بمقدار اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب
السابق. البرشية بتاريخ قورن ما إذا جذري تحول وهذا أضعاف. خمسة يفوق بمقدار
العالم، من شتى مناطق يف متنوعة مسارات سلك الفرتة تلك خالل النمو أن املفهوم ومن
الفرد دخل كان ١٨٢٠ عام ففي لسكانه. املادي املستوى يف أكرب اختالفات إىل وأفىضهذا
الفرد دخل ضعفي يساوي ونيوزيلندا وأسرتاليا واليابان الشمالية وأمريكا أوروبا غرب يف
سكان وبقية الدول تلك يف الفرد دخل بني النسبة بلغت واآلن العالم؛ مناطق بقية يف

.١ إىل ٧ العالم
التحوالت تحدث ولم كاملة، قرونًا اإلنتاج ومقدار العمالة هيكل عىل أيًضا الركود غلب
واضحة صورة املتحدة الواليات من بيانات لنا تُبني األخريين. القرنني خالل إال امللموسة
وأعمال الزراعة مجايل يف األمريكيني من ٪٨٥ عمل عام مائتي فمنذ األمر. هذا عن تماًما
الخدمي بالقطاع العمل يمارسون من نسبة بلغت بينما بالزراعة)، األغلبية (عملت املناجم
األولني، املجالني يف األمريكيني من فقط ٪٣ يعمل إذ تماًما، النسبتان اختلفت وحاليٍّا، .٪٤
التصنيع قطاع يف املتبقية ٪١٨ نسبة (وتعمل الخدمي القطاع يف منهم ٪٧٩ يعمل بينما

العالم). مستوى عىل إنتاجيًة األعىل
عىل البدائية الصحية الخدمات إىل واالفتقار للتنمية العام املتدني املستوى ضوء ويف
عاًما. ٢٤ يتجاوز لم إذ مروًعا، ١٠٠٠م عام يف الفرد عمر متوسط كان العالم؛ مستوى
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رضيًعا إن حتى الزمان؛ ذلك يف رئيسية سمة الرضع وفيات معدل يف الهائل االرتفاع وكان
وكانت األول. عامه بعد الحياة قيد عىل يظل كان رضع ثالثة كل بني من فقط واحًدا
نهاية سبقت التي الفرتة طوال طفيًفا األوضاع تحسن وظل مألوًفا، أمًرا واألوبئة املجاعات
مصادر إىل املستندة التقديرات وتشري عرش. التاسع القرن ومطلع عرش الثامن القرن
منذ للفرد املتوقع العمر متوسط أن إىل الوقت ذلك يف متاحة كانت التي املتناثرة اإلحصاء
صعوبة من بالرغم عاًما، ٢٤ يزال ال كان عرش الرابع القرن بداية عند إنجلرتا يف الوالدة
عاًما، ٤١ نحو إىل الرقم هذا زاد عام، بثالثمائة التاريخ هذا وبعد الرقم. هذا تصديق
نسبة بلغت — وستاندال بايرون زمن يف — عام مائتي وقبل فرنسا. يف عاًما ٣٩ وقارب
حي. مولود ألف لكل و١٨١ ١٤٤ التوايل عىل وفرنسا إنجلرتا من كلٍّ يف الرضع وفيات
ببلوغها أخرى نكبة تعاني التي أفريقيا، بلدان أفقر يف املعارصة النسب تماثل النسبة هذه
زمنية فرتة عام مائتا تبدو هل البرشية/اإليدز. املناعة نقص بفريوس إصابة نسبة أعىل

املرء؟ يتوقعه أن يمكن كان مما أقرص أم أطول،
وفًقا — العالم يف مولود أي بمقدور فاليوم شاملة. تحوالت حدثت ذلك، بعد
يف املقياس هذا ويتباين والستني. السادسة عمر حتى العيش يتوقع أن — لإلحصاءات
اليابان مثل الغنية املجتمعات يف عاًما ١٥ بمقدار فيزيد هينًا؛ ليس تباينًا معينة حاالت

تنزانيا. أو سوازيالند مثل الفقرية، املجتمعات يف عاًما ٣٠ بمقدار ويقل كندا، أو

الواضحة الدروس أهم أحد فإن هنا، مرات عدة «ثورة» كلمة استخدامي من الرغم عىل
عىل بقليل ليس بقدر تؤثر والتي — التاريخية اللمحة هذه من استخالصها يمكن التي
وتاريخ البرشية تاريخ مدى عىل تحدث التي التغريات أن هي — املستقبل استرشاف
الطفيفة التغريات تميز التي الروتينية النمطية هو ال وهذا هائل. بتنوع تتسم الحضارة
معينة) استثناءات (مع هو وال كيًفا»، الكم «يصري عندما ملموس تغري إىل تفيض قد التي
وترتاكم تتجمع فالتغريات ثورية. طبيعة ذات مثرية وقفزات تام ركود فرتات تعاقب
يزداد دفًعا الوعر، الطريق يف التاريخ عجلة فتدفع — الشالل كسقوط تماًما — وتتداخل
نرى عندما — تراكميٍّا ويكون األحيان، بعض يف بطئًا ويزداد األحيان، بعض يف رسعة
إنها أيًضا. املستقبل يف الحال ستكون وكذلك أخرى. أحيان يف — الوضوح بالغ التغيري
الشالالت. هذه من مجموعة حول التباحث يف حياتنا قضينا أننا بما بالفعل، اآلن كذلك

ينطبق وهذا النقد، غياب يف التقدم إلحراز سبيل ال أنه الزمن عرب موجزة رحلة وتبني
استخالصها. يمكن التي الدروس أوضح ثاني هو وهذا االقتصادية. التنمية عىل أيًضا
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الحال لتشخيص رضوري رشط االقتصادي للموقف نقدي تقييم إجراء عىل فالقدرة
سقوط بعد السليم. التصحيحي اإلجراء لتحديد عنه غنى ال ورشط األمور، عليها التي
قرون عرشة إىل أفىض وهذا النقدي، التفكري عىل القدرة تقريبًا انعدمت القديمة الحضارة
الرومانية اإلمرباطورية سقوط بني الواقعة — الحقبة تلك وخالل الوسطى. العصور من
مفكرون شجع — عرش الرابع القرن يف النهضة عرص بدء وحتى الخامس القرن يف
ملرحلة الفلسفي النهج واستأنفوا نقديٍّا، فكًرا — بأخرى أو بطريقة — بارزون إسالميون
زالت فقد متجاورتني. حضارتني يف مختلفة ظروف إىل هذا وأدى الكالسيكية. بعد ما
االقتصاد ودخل تطوًرا، العالم مناطق أكثر مىض فيما كانت التي املنطقة من الحضارة
وغبائهم، الحكام وقرصنظر الرصاعات وتعدد املؤسيس للضعف نتيجة الركود من مرحلة
لقد الفكر. عىل املسيحي الدين عقائد هيمنة عن الناجمة والرجعية الفكري والتعفن
هذا وحدث الحرفية؛ واملهارة التجارة ازدهرت حيثما النقدي الفكر إىل الحاجة تطورت
األرايض تلك يف والتقييم للنقد آلية ظهرت أكثر، وبتحديد والفرس. العرب عند تحديًدا
النشاط بدوره استنهض الذي اإلبداعي، التفكري وجود النابض االقتصاد حفز ييل: كما
يفوق ربما نحو عىل أقل لألفكار اإلبداعي النقل لعملية الدين إعاقة وكانت االقتصادي.

اإلسالمية. الثقافة مناطق بعض يف حاليٍّا اإلبداعي للفكر إعاقته
املعرفة حب تخنق التي الدينية العقيدة سادت عندما ييل: كما األحداث وقعت وقد
العالم يف جديدة أفكار إىل تقود التي املوضوعية العلمية الحقيقة عن البحث يف والرغبة
هناك كان اإلسالمي. العالم يف ذلك عكس عىل الحال أن الطالع حسن من كان املسيحي،
لحكام خاضًعا كان الذي الجزء يف العالم؛ من أخرى ناحية يف وتنمية ناحية، يف ركود
فقد الحياة. عىل الدينية العقيدة بهيمنة يسمحوا ولم والفن، العلم يتحاشوا لم مستنريين
عىل والترصف التفكري عىل القدرة إىل الحاجة الوسطى القرون يف املسيحية تعصب أخمد
كل وكان القليل، يمتلكون — الحكام وفيهم — املسيحي العالم يف الناس وكان خالق. نحو
يف الوقت، نفس ويف وحده. الرب عند من آت واالقتصادية الثقافية الناحيتني من لديهم ما
واالحتفاء والفلك بالرياضيات واالهتمام واإلبداعي، النقدي الفكر عمل اإلسالمية، األوساط
املنجزات بعض إنقاذ عن ذلك فأسفر علومهم، سلسلة ضمن الفيزياء ازدهار عىل بهما
الحديث. العرص إىل ونقلها النسيان طي يف الضياع من القديمة للحضارات الفكرية
آلة اخرتعوا قد اإلغريقيون كان امليالد قبل األول القرن إىل يرجع ا جدٍّ مبكر وقت فمنذ
كمبيوتر، جهاز أول البعض يعتربها التي املتناهية، الدقة وذات التعقيد بالغة األنتيكيثريا
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القرن يف مماثلة آلة وظهرت واألريض. الكوني الزمن لقياس معقدة آلة عن عبارة وكانت
يف عرش الثالث القرن يف أخرى ظهرت — اليوم نعلم ما بحسب األقل عىل — ثم السادس
اإلسالمية. الحضارة تأثري بفضل مزدهرة تزال ال وقتها كانت التي أيبرييا جزيرة شبه

املادية التفاعالت وكانت للتقدم. زاًدا واإلبداعي النقدي التفكري إىل الحاجة أوجدت
أولئك القمة إىل فارتفع التنموية. االتجاهات الستمرار رضورية واالقتصاد الثقافة بني
الثالث القرن من بدءًا الزمن، من فرتة مرور وبعد ذلك. يف املساهمة استطاعوا الذين
مدى عىل سلبية وأخرى إيجابية ظروف المتزاج نتيجة أخرى تارة الحال انقلب عرش،
التشدد تراخي وأدى أوروبا، يف اإلصالح عرص فجر فبزغ الوقت؛ ذلك سبقت سنة ألف
ولكن اإليمان. ال العلم خالل من جديدة أشياء عن البحث يف الرغبة إطالق إىل الديني
عربَّ حينما فقط ليس البرشية؛ الحضارة أنقذوا قد والفرس العرب كان ذلك، حدوث قبل
والذي عرش، الرابع القرن يف عاش الذي العظيم الفاريس الشاعر — الشريازي حافظ
لزهرة، طنان طائر حب عن رائًعا تعبريًا — إيران يف اليوم حتى بالتبجيل يحظى يزال ال
النقدي التفكري عىل القدرة بحماية اضطلعوا والعرب الفرس أن هو األهم السبب ولكن

النهضة. عرص سبقت التي الطويلة القرون مدى عىل
قدرات وسياسيني وفنانني وعلماء فالسفة من املسلمني فكر تجاوز قرون لعدة
بمر تمحى ال عالمات املفكرين هؤالء من كثري وترك الزمان. ذلك يف املسيحيني املفكرين
.(١١٢٦–١١٩٨) رشد وابن (٩٨٠–١٠٣٧) سينا ابن إىل اإلشارة تجدر وهنا العصور.
«أفيسينا»، باسم الغربي العالم يف ويشتهر فارسيٍّا وطبيبًا وفيلسوًفا عظيًما عامًلا كان األول
«أفريويس»، باسم الغرب يف فيشتهر الثاني أما اليوم. حتى لإليرانيني مفخرة يزال وال
ذلك يف البارزين املفكرين من كثريًا أن للنظر الالفت ومن عربيٍّا. وطبيبًا فيلسوًفا وكان
فرع أي يف علماء أو اقتصاد خرباء اليوم البارزين املفكرين لكن أطباء، كانوا الزمان
فارس، بالد يف سينا ابن — الرجلني هذين رشوحات كانت االجتماع. علم فروع من آخر
إنقاذ يف السبب هي امليالد) قبل ٣٨٤–٣٢٢) أرسطو ملؤلفات — األندلس يف رشد وابن

أوروبا. يف الوسطى العصور خالل األبد إىل الضياع من اليونانية الفلسفة
املعارص والسيايس الثقايف االنقسام صحة يف نُشكك أن بد ال ذلك، كل إىل وبالنظر
عام يف شائعة العبارة هذه أصبحت الحضارات». «صدام اسم البعض عليه أطلق الذي
كان أفريز، فورين مجلة يف العنوان بنفس مقاًال هنتنجتون صامويل نرش عندما ،١٩٩٣
سنة قبل صدر الذي التاريخ»، «نهاية فوكوياما فرانسيس كتاب عىل موجًزا ا ردٍّ املقال
يزعم كتاب يف فرضيته رشح يف هنتنجتون استفاض ،١٩٩٨ عام ويف املقال. هذا نرش من
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العالم يف الكربى الحضارات بني والعداء باملواجهة ستتشكل العاملية السياسات أن فيه
بسبب بل االقتصادية، املصالح تضارب من تنشأ لن الدولية الرصاعات إن املعارص.11
غالف أن داللته له ومما ديني. أساس عىل القائمة تلك سيما ال الثقافية، االختالفات
مختلفني أعمدة، ذََوْي جميلني لبهوين صورة حمل العنوان بهذا لكتاب األصلية النسخة
النسخة صدرت عندما لكن إغريقي. واآلخر عربي أحدهما اآلخر، أحدهما يكمل لكن
حضارة إىل منهما كلٌّ ينتمي — محاربني يصور الغالف كان الكتاب، هذا من البولندية
نضيف أن وينبغي اآلخر. عىل التغلب منهما كلٌّ يحاول — نفهم أن يفرتض كما مختلفة،
الهراء، عىل آخر مثال وهذا ازدرائية، مضامني حمل الحضارات» «صدام مصطلح أن
عىل النزاعات، إحداث هو ورائه من القصد أن ويبدو واضحة. مبالغة يحمل ألنه نظًرا
هو الحضارات بني االنسجام أن ليدرك ماهًرا خبريًا املرء يكون ألن حاجة ال أنه من الرغم

البناء. الخيار
التنمية مستوى وكان ضئيلة، التنمية مستويات بني االختالفات كانت بينما لذا،
مستويات بني االختالف زيادة أدت ماضية، سنة ألفي أو ألف منذ عام بوجه منخفًضا
أمريكا يف اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب متوسط فيه أصبح وضع إىل التنمية
أقل أفريقيا يف املتوسط نفس يبلغ بينما أضعاف، بأربعة العاملي املعدل يفوق الشمالية
العالم. بقية يف الفرد نصيب متوسط يقع النقيضني هذين وبني العاملي. املعدل ربع من
الفرد نصيب زاد فقد املاضيني؛ القرنني خالل ملحوظة زيادة االختالفات هذه زادت وقد
الغربي العالم يف الرشائية) القدرة تعادل أو املعيشية، األحوال مقارنة بمنهج (محسوبًا
يف ٪١٫٥١ بلغت سنوية بنسبة ١٨٢٠–٢٠٠٠ بني الفرتة يف اإلجمايل املحيل الناتج من
وصل بينما ،٪١٫٩٣ قدره سنوي بمعدل النمو، معدالت أرسع اليابان وحققت املتوسط.
الفرتة، نفس وخالل الغربية. أوروبا يف و١٫٥١٪ الشمالية، أمريكا يف ٪١٫٧٥ إىل املعدل
أوروبا دول بقية ويف ،٪١٫٢٢ بنسبة الالتينية أمريكا دول يف سنويٍّا يتزايد املعدل كان
آسيا دول بقية ويف ،٪٠٫٦٧ بنسبة أفريقيا ويف ،٪٠٫٨٦ بنسبة الصني ويف ،٪١٫٠٦ بنسبة

.٪٠٫٩٢ بنسبة
فيما الطفيفة الفروق تشكل وال عادية، النسب هذه تبدو الحارض، الوقت منظور من
حسبناها إذا أما واحدة. سنة نطاق عىل تنطبق النسب ألن كبري، وهم وهذا أهمية. بينها
بنسبة زاد اليابان يف اإلنتاج مستوى أن سيتبني مركبة، وبفائدة كلها الفرتة مدى عىل
هو وهذا شاسع! فارق إنه فقط؛ ٪٢٣٣ بلغت بنسبة أفريقيا يف زاد بينما ،٪٣٫٠٢٢

70



منه نتعلمه أن يمكن وما العالم لتاريخ موجز

الشمالية وأمريكا الغربية أوروبا بني الطفيف االختالف وحتى والركود. النمو بني الفارق
معدل ألن نظًرا ،٪٧٨٦ إىل وسيصل أجيال ستة غضون يف سيرتاكم سنويٍّا) ٪٠٫٢٤)
الحسبة هذه توضح أمريكا. يف و٢٫١٧١٪ الغربية أوروبا يف ٪١٫٣٨٥ يبلغ الدخل ارتفاع
املدى عىل االجتماعية التنمية أساس يشكل دائًما الذي االقتصادي، النمو قوة البسيطة
لروائعهم. إلهاًما والشقاء البؤس يف العظماء الفنانون يجد قد األحيان، بعض يف البعيد.
الذي القوي، املادي األساس إىل حاجة هناك ثقافته، وتزدهر املجتمع روح ترتفع كي لكن
املهم الدرس هو وهذا االقتصادي. النمو خالل من إال البعيد املدى عىل كفالته يمكن ال

التاريخي. موجزنا من استخالصه يمكن الذي الثاني
الشائقة، ماديسون تقديرات تجاوزت األخرية القليلة السنوات أن نضيف أن ويجب
العاملي اإلجمايل املحيل الناتج نمو نسبة متوسط بلغ فقد بكثري. أكرب بحراك اتسمت وأنها
٪٣٫٥ التضخم) نتائج حذف مع الرشائية، القدرة معدالت وحسب الحقيقية، للقيمة (وفًقا
،٪١٫٣ البالغة السكان عدد نمو نسبة طرحنا وإذا .٢٠٠٧ إىل ١٩٩٨ من العقد خالل
عاًما والثمانني املائة خالل النسبة ضعف يساوي وهذا .٪٢٫٢ الفرد نصيب نسبة فستظل
وينمو سنويٍّا. ٪٦ من أكثر إىل يصل بكثري أعىل بمعدل عديدة آسيوية دول تنمو السابقة.
تصل وبنسبة املتوسط، من أرسع بوترية الرشقية أوروبا جنوب يف اإلجمايل املحيل الناتج
العاملي. املعدل من قريبة نسبة وهذه ،٪٢٫١ بنسبة أفريقيا يف الناتج وينمو 12.٪٣٫٦ إىل
إىل قليًال النسبة تهبط — املتحدة الواليات ومنها — تقدًما العالم اقتصادات أكثر ويف

.٪١٫٢ وتبلغ بكثري ذلك من أبطأ فالنسبة اليابان يف أما ،٪٢٫٠
نتذكر أن الجدير من ذلك ومع جيل، ثلث إال تشكل ال العرش السنوات هذه لكن
أوروبا يف الناتج زيادة استمرت وإذا الحايل، نموها وترية عىل أفريقيا حافظت إذا أنه
العرش السنوات خالل زيادتها وترية بنفس املقبلة عاًما والثمانني املائة خالل الغربية13
٢١٨٧ عام بحلول اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب فسيكون — ٪١٫٨ — املاضية
.٪٢٫٤٨١ بمقدار أوروبا ويف ،٪٤٫٢١٣ بمقدار أفريقيا يف الحايل املعدل عن تضاعف قد
سنوية بنسبة األخرية الخمس السنوات خالل السلحفاة برسعة تنمو أوروبا كانت لقد
وإذا .٪٣٫٣٨ بلغت سنوية بنسبة أرسع بوترية تنمو أفريقيا كانت بينما ،٪١٫٢٨ بلغت
مرات، عدة مئوية نقطة ُعرش كل فسيتضاعف طويل؛ زمني مدى عىل النسب هذه حسبنا
٥٤ غضون يف الفرد دخل مضاعفة إىل سنويٍّا ٪١٫٣ قدرها نمو نسبة ستؤدي وبالتايل،
وإذا عاًما، ٣٩ خالل الدخل فسيتضاعف ٪١٫٨ قدرها السنوية النسبة كانت وإذا عاًما،
ثماني خالل فسيتضاعف ٪٨٫٥ كانت وإذا عاًما، ٢١ خالل فسيتضاعف ٪٣٫٤ كانت
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أن افرتضنا وإذا طويل، زمني ملدى و٣٫٤٪ ٪١٫٣ النسبتان ثبتت وإذا ونصف. سنوات
األوروبي نظريه وأن سنويٍّا، دوالر ٣٠٠٠ حوايل يتقاىض اآلن أفريقيا يف العادي الفرد
اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب فسيصل سنويٍّا، دوالر ٣٢٠٠٠ حوايل يتقاىض
أحفادنا أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد يكون (حينما اآلن من أجيال ستة بعد أوروبا يف
سيتقاىض بينما اليوم، خياليٍّا مبلًغا يعد وهذا دوالر، ٢١٩٠٠٠٠ إىل العالم) يف يعيشون
«الفردوس هو هذا سيكون فهل سنويٍّا. «فقط» دوالر ٣١٦٠٠٠ العادي األفريقي الفرد

األفريقي»؟
يف التاريخ سنة هي هذه ألن ذلك خالف عىل األمور تكون أن السخف من سيكون
تحدث تزال ال والتي بعينها، مناطق يف ممكنة ما يوم يف كانت التي فاألشياء األحداث، سري
مستقبًال. أخرى مناطق يف ممكنة تكون لن أخرى، قليلة حاالت ويف الصني يف بكثرة اليوم
التي واألشياء ثرية، بأنها اليوم توصف دول يف املايض يف حدوثها تزامن التي واألشياء
يشكل التي — الصني ففي األخرى. املناطق تلك يف تحدث لن الصني، يف اآلن تحدث
ونصف سنوات ثماني كل اإلجمايل املحيل الناتج تضاعف — البرش عدد ُخمس سكانها
وهذا ،٢٠٠٧ عام يف دوالر ٨٣٠٠ الفرد نصيب وتجاوز األخرية. الثالثة العقود مدى عىل
الزيادة من الرغم عىل ،١٩٧٧ عام يف الصيني الفرد نصيب من ضعًفا عرش باثني أعىل

السكان. عدد يف الكبرية
واملكان. الزمان عرب رحلتنا من موقعنا يف نفكر أن إىل بحاجة نحن املرحلة، هذه يف
العظيم اإلصالحي توىل ،١٩٧٦ عام تونغ تيس ماو املتشدد وفاة بعد عاًما، ٣٥ فمنذ
اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب وكان واحدة، سنة بعد السلطة بينغ شياو دينغ
يف اآلن الفرد نصيب يساوي هذا دوالر. ٧٠٠ نحو اليوم، النقود لقيمة وفًقا الصني، يف
العالم يف الدخل متوسط يساوي نفسه، الوقت ويف وبوروندي). (مالوي العالم بلدان أفقر
العالم من آخر مكان إىل بالحديث انتقلنا فطاملا مضت. سنة ألفي أو ألف منذ ككل
العمالة، إنتاجية إىل نظرنا وإذا مهمة. املقارنات إن آخر. زمان إىل ننتقل أن أيًضا يمكننا
تبدو كيف نرى أن يمكننا األفريقية، الدول تلك يف املعيشة ومستوى اإلنتاج، وفعالية
أو حاليٍّا، تتقدم التي الصني يف فقط واحد جيل منذ باألوضاع شبيهة هناك األوضاع

الحارض. الوقت يف ثرية صارت التي أوروبا يف سنة ألف منذ باألحوال شبيهة
والجنوبي، الغربي أوروبا جزأي تناولنا الدخل، مستويات بني السابقة مقارنتنا يف
أوروبا كانت فلما الرشقي. جزئها من بكثري أغنى — اآلن إىل يزاالن وال — كانا اللذين
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تونغ، تيس ملاو خلًفا دينغ تويل وقت الصني مثل أو الحايل الوقت يف بوروندي مثل الغربية
كنا وعندما هذا. يومنا يف البلدان أفقر يف األفراد أفقر مستوى يف الرشقية أوروبا كانت
حياتنا شكل عن فكرة ألخذ جيدة طريقة هذه كانت سنة، ثالثني منذ الصني إىل نذهب
ذلك من يتمكنوا لم الذين لكن عام. ألف نحو منذ الشجاع بوليسالف زمن يف بولندا يف
رائعة دوجون أرض إىل حتى أو بوروندي، أو ماالوي إىل يذهبوا أن باستطاعتهم يزال ال
نرى ولكي ألفني. أو سنة ألف الزمن عرب الوراء إىل العودة يمكن حيث مايل يف الجمال
واألغنام، املاعز من بدًال واألبقار الخنازير سنتخيل بدقة، بولندا عليها كانت التي الحال
القرويني بمقدور كان إن هذا واحد، فاملشهد للدجاج بالنسبة أما الدخن. من بدًال والشعري

األساس. من منها أي تربية كلفة تحمل
ُخمس أو بولندا، يف الدخل متوسط نصف الصيني الفرد دخل متوسط يبلغ اليوم
القادمة الثالثني السنوات خالل نموها الصني واصلت وإذا أمريكا. يف الدخل متوسط
بعد هناك اإلجمايل املحيل الناتج فسيكون السابقة؛ الفرتة خالل نموها نسبة بنفس
البسيطة املقارنات وتبني أخرى. مرة ضعًفا ١٢ بنحو تضاعف قد اآلن من سنة ثالثني
عام يف مستواه عن سيتضاعف ألنه مذهًال سيكون ٢٠٣٧ عام يف الصني مستوى أن
دوالر، ٩٧٠٠٠ نحو الفرد نصيب بلغ إذا أخرى، ناحية ومن ضعًفا. وأربعني مائة ١٩٧٧
لوكسمبورج يف توجد التي اليوم، العالم يف الدخول أعىل من ٪٣٥ بنسبة أعىل هذا فسيكون
الصني سكان عدد عن يقل العدد وهذا نسمة، ألف ٤٨٠ سكانها عدد (البالغ الصغرية

مرة). ٢٧٥٠ بمقدار
فحسب. الحارض الوقت يف وليس العصور، مر عىل استثنائية دولة الصني إن
أقوى ما يوًما كانت العاملي االقتصاد يف الصني مكانة أن يعرفون من هم فقط قليلون
القرون ركود من متحررة ببطء نفسها تنهض أوروبا كانت فعندما اآلن. هي مما بكثري
اإلسهامات وكذلك الصينية الحضارة كانت عرصالنهضة، خالل الحياة إىل وتعود الوسطى
١٦٠٠م، عام ففي هذا. يومنا من لإلعجاب إثارة أكثر العالم إنتاج يف للصني االقتصادية
النسبة هذه انخفضت سنة، مائة وبعد .٪٢٩ تشكل العالم إنتاج يف الصني مساهمة كانت
املستبدين الحكام وتحفظ االقتصادي، التوسع أبطأت التي للمركزية نتيجة ٪٢٢ إىل
النسبة قفزت والحًقا، وبريوقراطيتهم. لإلصالح») «مناهض موقف اليوم: نسميه ما (هذا
لالنفتاح نتيجة هذا كان ،١٨٢٠ عام يف العالم إنتاج ثلث نحو وبلغت درجات عرش بمقدار

بكني. يف وحكومته البالط انتهجه الذي لإلصالح الداعم والنهج
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تباطًؤا الصني تباطأت بينما طريقيهما، تشقان وأمريكا أوروبا كانت الوقت ذلك يف
الخارجي. العالم مع التواصل وقلة املركزي، للحكم نتيجة ذلك كان الثانية وللمرة مذهًال،
العاملي اإلجمايل املحيل الناتج من الصيني الفرد نصيب انخفض عاًما، ٦٠ نحو وبعد
األوىل، العاملية الحرب اندالع قبيل فقط ٪٩ النسبة بلغت ثم ،١٨٧٠ عام يف ٪١٨ إىل
.١٩٤٩ عام يف الشعبية الصني جمهورية قيام عند النسبة هذه نصف إىل انخفضت ثم
طوال عام بوجه العالم إنتاج من ،٪٥ عن تقل التي الهزيلة، املساهمة هذه واستمرت
العاملي. الزيادة معدل يماثل يكاد اإلنتاج زيادة معدل كان إذ تونغ، تيس ماو حكم فرتة
أخرى مرة العاملي اإلجمايل املحيل الناتج يف الصني مساهمة عادت الحارض، الوقت ويف
وأمريكا الغربية أوروبا كانت الزمن، ذلك يف عاًما. ١٤٠ منذ كانت مثلما ،٪١٦ نسبة إىل
وهل ملاذا؟ تتباطأ. الصني كانت بينما النمو، نحو الخطى ترسع تحديًدا واليابان الشمالية

املستقبل؟ يف ثانيًة ذلك يتكرر أن يمكن
العالم، موارد من اآلن الصني تسحبه ما قدر أحد أي يسحب أن أبًدا ثانية يحدث لن
أبًدا» «ثانية مثل عبارات استخدام عدم الكثريون يفضل الضخامة. بهذه عملية آخر هذه
تسمح لن األرض ألن أبًدا، ثانية حدث ما أحد أي يكرر لن سأكررها: لكنني أحد»، «أي أو
أوروبا يف الشيوعية بعد ما دول يف وال الالتينية، أمريكا يف وال أفريقيا يف ال بذلك؛ بحدوث
أو الصغرية االقتصادات يف مرتني أو واحدة ملرة ممكنًا هذا يزال ال ربما وآسيا. الرشقية
عهد حل إذا إال العاملي؛ حتى أو الهائل املستوى بهذا يكون لن لكنه الحجم، متوسطة
يسفر أن يمكن ال كبري وتقهقر فوىض أعقاب يف اإلطالق عىل مسبوق غري جديد تاريخي
القرون لركود الطريق القديم العالم أفسح مثلما تماًما األمام؛ نحو متجدد تسارع عن إال
استبعاده يمكن ال األحداث هذه مثل ووقوع النهضة، عرص بزوغ قبل املظلمة، الوسطى

تماًما.
يف تقع أخرى كثريًة أشياء ألن به تحدث الذي النحو عىل تحدث األشياء أن نعلم
يجعلها تحمله الذي التوكيد فإن املضارع؛ زمن يف صيغت العبارة أن ومع نفسه. الوقت
خالل حدث الذي ما سنتساءل: ثم ومن أيًضا. املايض الزمن عىل تنطبق الحال بطبيعة
بها، جرت التي بالطريقة تجري االقتصادية العمليات فجعل متعددة تاريخية فرتات
األحيان بعض يف كان الذي للتغريات، التاريخي الرتاكم إن أخرى؟ طريقة بأي وليس
بعيد حد إىل نجم — أخرى أحيان يف قرنني أو كامًال قرنًا أو أكثر، أو سنوات عرش يدوم
نرباس استطاع ذلك ومع بعيد. حد إىل العرضية األحداث سادت فقد مصادفات، وقوع عن
توجيه — الفوىضالسائدة14 خضم يف — بعناية املدروسة واالسرتاتيجيات اإلنساني الفكر
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عىل لألسف، لكن األحيان. بعض يف العكيس االتجاه إىل مسارها وتحويل األحداث، مسار
تام استسالم إحداث عىل قادَرين االسرتاتيجية وغياب الجهول الفكر كان املنوال، نفس
الجاذبة القوى امتزجت لقد للتنمية. مالئمة غري ظروف ظل يف تحل غالبًا التي للفوىض
وسياسية واقتصادية ثقافية وترتيبات نظم صياغة تفاعالتهما نتاج وحدد والطاردة،

التنمية. أو الركود إما ذلك عن ونتج جديدة،
هي: خمسة عوامل اجتمعت عندما املدى طويلة االقتصادية التنمية تحققت وقد

التكنولوجي. التقدم (١)
واالقتصاد. الثقافة يف املتشدد الجزم عىل واإلبداع النقدي الفكر سيادة (٢)
والتبادل. اإلنتاج توسع عملية تنظيم عىل والقدرة االقتصادي الوعي (٣)

تحرر رضورية مؤسسية إصالحات لتنفيذ الحكام جانب من السياسية اإلرادة (٤)
االبتكار. صوب وتوجههم الحر للعمل املبادرة وروح البرش طاقة

ال نطاًقا أوسع تبادل ممارسة يتيح مما الخارجية العالقات عىل االنفتاح وأخريًا، (٥)
أيًضا. والثقافة واملعلومات املعرفة تبادل يشمل بل فحسب، السلع تبادل عىل يقترص

عىل ينُمو ال أو شديد ببطء ينمو االقتصاد كان العوامل، هذه من أي يغيب كان عندما
عن — العوامل هذه كل صعيد عىل — الوسطى القرون خالل أوروبا تخلفت فقد اإلطالق.
املحافظ النهج أدى بعد، فيما لكن أيًضا. والصني — والفرس العرب — اإلسالمية الدول
مؤخرة إىل رسيًعا الوسطى اململكة إحالة إىل العالم عن وعزلها الصني لحكام الرجعي
اإلصالحات دفعت عندما حدث مثلما بالعكس، األمور تجري أن املمكن من وكان األمم.
الهند فيه كانت الذي الوقت نفس يف األمام إىل باليابان ١٨٦٨ عام بعد ميجي طبقها التي
تحققت فقد استثناءات؛ نجد أن دائًما املمكن من وطبًعا التكامل. نحو وتتحول تنفتح
— تشو ساللة حكم أثناء املثال: سبيل عىل العوامل. هذه أحد غياب من الرغم عىل التنمية
وتطورت اإلقطاعية، ازدهرت — امليالد قبل ١١٢٢–٢١٦ حكًما األطول الصينية الساللة
تماًما مغلقة كانت الصني أن من الرغم عىل اليونان؛ تطور من بكثري أرسع بوترية البالد
البريوقراطية ظل يف االنتقاد لتقبل مستعدة وغري العالم مع الخارجي التواصل أمام
القاعدة. يثبت الذي االستثناء هي الحالة هذه وكانت بالقوانني. الحريف وااللتزام املتزمتة
موجات خالل سواء ممكنًا، كان دائًما االقتصادي الرتاجع أن ذلك من واألكثر
يحدث لم األقل، عىل واحد جيل مدى فعىل حديثة. عقود غضون يف أو طويلة تاريخية
اإلنتاج مستوى يف بانخفاض مرت منفردة دول عدة لكن بأرسه، العالم اقتصاد يف هذا
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حتى تتمكن لم الدول هذه أن درجة إىل ا حادٍّ االنخفاض كان األحيان بعض ويف املطلق،
أن ويمكن سبق. فيما تحقيقه استطاعت قومي دخل مستوى أقىص إىل العودة من اليوم

مختلفة: نكبات ألربع فريسة سقطت التي الدول من مجموعات أربع إىل نشري

مركزيٍّا املخطط االشرتاكي االقتصاد من شامل تحول بمرحلة تمر التي الدول •
املفتوح. السوق اقتصاد إىل

الكربى. الصحراء جنوب أفريقيا يف االستعمار، مرحلة بعد ما دول •
االقتصاد وانهيار املحلية، الرصاعات عواقب تكابد التي الالتينية أمريكا دول •

املالية. واألزمات الكيل،
صادرات عىل تعتمد التي تلك سيما ال األحادية، االقتصادية الثقافة ذات الدول •

فقط. النفط

بعد ما دول يف اإلنتاج مستوى يف الرتاجع أن درجة إىل للجدل مثرية األوىل الحالة
أكثر يف سيما ال — اإلنتاج يف االنخفاض فمقدار كارثة. بأنه التسليم يمكن ال االشرتاكية
فمن ككل. الظاهرة عىل بالرضورة ينطبق ال هذا لكن كارثيٍّا، كان — ترضًرا الدول
كان أخرى، ناحية من لكن ممكنًا، التحول لعملية املصاحب الركود تحايش يكن لم ناحية،
غري الهيكلية الكيانات من االقتصاد كتنظيف املجاالت، بعض يف تطهريي تأثري للتحول
لعملية املصاحب الركود حجم لكن قيمة. ذا مورًدا كونها من أكثر عبئًا شكلت التي الفعالة
االقتصادية السياسات بسبب الركود وتفاقم ينبغي. كان مما بكثري أكرب كان التحول

البرش. لخيارات نتيجة بل محتوًما، قدًرا هذا يكن ولم الخاطئة.
يف الواقعة — كلهم والعرشون التسع االشرتاكية بعد ما دول استغرقت لذلك، نتيجة
السابق السوفييتي االتحاد جمهوريات جميع فيها بما آسيا، ويف الوسطى أوروبا رشق
الذي اإلنتاج مستوى سابق إىل جميعها تعود كي ،٢٠٠٧ عام حتى عاًما، ١٨ — ومنغوليا
مختلفة اآلن البنية ألن مهمة، داللة ذات هنا «مستوى» كلمة إن .١٩٨٩ عام يف حققته
يف تمكنها التي الجودة تقدم فهي املستهلكني. لطلب واستجابة عرصية وأكثر تماًما،
وليتوانيا وبلغاريا أذربيجان تتمكن ولم العاملية. السوق يف املنافسة من األحيان من كثري
الدول ويف الحايل. الوقت يف إال السابق يف حققته إنتاج مستوى أقىص إىل العودة من
ومقدونيا، وكازاخستان، وجورجيا، األسود، والجبل والهرسك، (البوسنة التالية: التسع
مستويات من أدنى اإلنتاج مستوى يزال ال وأوكرانيا) وطاجيكستان، ورصبيا، ومولدوفا،
حالتني، أسوأ ويف .١٩٩٠ إىل ١٩٨٨ من الفرتة يف فيها تحققت التي القصوى اإلنتاج
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تصل مدة منهما كلٌّ حققته إنتاج أقىصمستوى إىل العودة ستستغرق ومولدوفا، أوكرانيا
أكتوبر لثورة املئوية بالذكرى االحتفال ميعاد نفس هذا وسيكون تقريبًا، ٢٠١٧ عام إىل

العظمى. االشرتاكية
نسمع إننا حتى بكثري، وإحباًطا مأساوية أكثر األفريقية الدول من كثري يف والوضع
كانت رأيي، (ويف حال أي عىل السوء بهذا يكن لم االستعمار أن تذكر كثرية أصواتًا
لألسباب نتيجة أنه الثابت من ذلك ومع االستعمار). أثناء بكثري أسوأ عام بوجه األوضاع
البالغ، اإلدارة وسوء املحلية، الحروب وتكرار األمد، طويلة العرقية الرصاعات التالية:
التحتية والبنية البرشي، املال رأس يف االستثمار وضعف القارصة، االقتصادية والسياسات
الكوارث وتكرار البيئة، وتدمري األساس، من موجودة تكن لم أو للتدمري تعرضت التي
عرش تجد بالفيضانات؛ وانتهاءً الجراد أرساب باجتياح مروًرا بالجفاف بدءًا الطبيعية
املستوى نفس عند والعرشين الحادي القرن من األول العقد نهاية يف نفسها أكثر أو دول
جنوب سجلت فقد الناتج. من الفرد نصيب حيث من السبعينيات يف عليه كانت الذي
يف ومالوي ونيجرييا ،١٩٨٠ عام يف وناميبيا وتوجو ،١٩٨١ عام يف إنتاجها ذروة أفريقيا
الديمقراطية الكونغو وجمهورية ،١٩٧٦ عام يف وزامبيا والسنغال والجابون ،١٩٧٩ عام

.١٩٧٥ عام يف ومدغشقر
فالرصاعات تقريبًا. السوء بنفس الالتينية أمريكا دول أفقر يف الوضع ويبدو
يفرس الخارج من لالستغالل والتعرض املتعثرة، الديكتاتورية الحكم وأنظمة املسلحة،
وبريو باراجواي يف اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب انخفاض استمرار وراء السبب
عما أيًضا هندوراس يف املستوى ويقل .١٩٨١ عام يف عليه كان عما يقل مستوى إىل
بوليفيا ويف ،١٩٧٨ عام يف عليه كان عما يقل السلفادور ويف ،١٩٧٩ عام يف عليه كان
عن يقل ال ما أُهِدر التنمية، ملعايري ووفقا .١٩٧٧ عام يف عليه كان عما يقل ونيكاراجوا
اإلنتاج يزال ال إذ الالتينية؛ أمريكا يف تقدًما وأكثر أكرب دول عدة يف مؤخًرا بأكملها عقود
أقل — وثيقة اقتصادية روابط وبينهما لألرجنتني مجاور بلد — وأوروجواي األرجنتني يف
وعملة مديونية يف تمثل مباًرشا هجوًما واجه حينما ،١٩٩٨ عام منذ السابق مستواه من
التي النسب نفس أيًضا املكسيك تبلغ ولم إنتاج. أزمة أعقابها يف أحدثت مالية وأزمة
أمريكا سمات أسوأ تجمع فهي بكثري؛ أسوأ وضع يف وفنزويال .٢٠٠٠ عام يف حققتها
ضعيفة وإدارة قوية، شعبية وحركة سيايس، استقرار عدم يف تتمثل التي — الالتينية

للنفط. املنتجة الدول سمات أسوأ إىل باإلضافة — الكيل لالقتصاد
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ماضية تكون أن ينبغي أنها لنا يبدو قد الرابعة، املجموعة هي للنفط املنتجة والدول
ال قد تلك الطبيعة هبات لكن الطبيعة. إياها وهبتها التي السخية للهبة نظًرا لألمام،
املوارد من الرغم فعىل الحر. العمل إىل وثابة ونزعة سياسية ثقافة بالرضورة تشمل
للنمو مطَّرد مسار عىل الحفاظ عن عاجزة فإنها الدول؛ هذه تملكها التي الضخمة القيمة
بينما مرتفًعا؛ تبيعه الذي البرتول سعر يكون حينما رسيًعا يتزايد فإنتاجها االقتصادي.
إىل بهم يهوي — الدول لهذه األمور أسوأ هو وهذا — السعر يف انخفاض أو ثبات حدوث
حدثت عندما اقتصادي بازدهار الدول تلك مرت وقد األجل. طويل وركود هيكيل كساد
هذه من كثريًا لكن اإلطالق)، عىل لهم أزمة تكن لم (بالطبع السبعينيات يف البرتول أزمة
الرغم عىل السابق، يف حققتها التي اإلنتاج مستويات أعىل إىل العودة من تتمكن لم الدول
الحايل اإلنتاج مستوى يزال وال الحايل. العقد خالل لالرتفاع البرتول أسعار عودة من
الكويت من كلٍّ يف وباملثل ،١٩٧٨ عام يف مستواه عن يقل السعودية العربية اململكة يف
هو وهذا .١٩٧٧ عام يف مستواه عن يقل اإلنتاج يزال ال حيث املتحدة، العربية واإلمارات
وتأخر األحادية، الثقافة الوقت: نفس يف كالتالية ظروف عدة تجتمع عندما يحدث ما
اسرتاتيجية وغياب فقط، واحدة لسلعة العاملي السعر عىل الدخل واعتماد الخدمات، قطاع
الرتاجع هو الخطايا هذه وثمن العميل. املذهب عىل االعتماد وقلة التنمية، لتحقيق شاملة

مضت. عقود يف تحققت التي املرتفعة اإلنتاج مستويات عن
تكاملية ليست ألنها نظًرا األجل، طويل النمو محددات تعقيد عىل التوكيد وينبغي
ثمرة أبًدا يحمل لن التكنولوجي التقدم فغياب بعًضا. بعضها يعزز أيًضا بل فحسب،
حد يف التقدم هذا لكن الحكام. لدى النوايا أحسن توافرت إذا حتى لإلنتاج؛ املتواصل النمو
إذا وحتى الدولة. جانب من املناسب الدعم غياب ظل يف النمو إحداث من يتمكن لن ذاته
مجايل يف التقدم مع تضافرا إذا إال االقتصاد عجلة يدفعا فلن مًعا، العامالن هذان اجتمع
األجل. طويل نمو عىل الحفاظ من وحدهما يتمكنا لن بدورهما اللذين والثقافة، العلوم
عابرة، ذكية ومضات خالل من تزدهر أن يمكن والشعر واملوسيقى والطب، فالرياضيات
مصحوبة العوامل، هذه كل تضافر يتطلب األمر الطريقة. بهذه يزدهر ال االقتصاد لكن
ضمان أجل من واملعرفة االقتصادية الخربة وتراكم الخارجية، العالقات عىل بانفتاح
يف الغربية أوروبا ويف عرش، الخامس القرن يف أوروبا يف شهدناه ما وهذا باهرة. نتائج
وقد أيًضا. العرشين القرن من الثاني النصف يف فيها يتكرر ونشهده عرش، التاسع القرن
ستظل ربما الحال. هذه عىل ستظل فصاعًدا اآلن منذ األمور أن لألحداث املعارصون يظن

التسلسل. حلقات إحدى غابت إذا مسارها يتغري فقد بالرضورة، ليس لكن كذلك،
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مر عىل اإلنتاج لنمو الدافعة الرئيسية القوة كان التكنولوجي التقدم أن يف شك ال
إىل يرمي الذي املعرفة» عىل القائم «االقتصاد عن الحديث ينقطع ال واليوم، التاريخ.
نظرة نلقي عندما ذلك ومع جديدة. قيمة خلق يف للفكر االستثنائي الدور عىل التأكيد
قائمة كانت كبريًا اقتصاديٍّا نموٍّا شهدت التي الفرتات كل أن نالحظ التاريخ؛ عىل فاحصة
بل االخرتاعات. عىل بالرضورة قائًما مكان، كل ويف دائًما، التقدم يكن ولم املعرفة. عىل
اليابان، يف طويلة فرتة الحال كان كما والتقليد االبتكار عىل يقوم أن املمكن من كان
اجتمعت عندما برسعة األمام إىل االقتصاد تقدم لقد الصني. يف اآلن الحال هو وكما
تفسري أفضل هو املتزامن التالقي وهذا التكنولوجي. التقدم مع األخرى األربعة العوامل
مكان يف األجل طويل ركود حدوث وقت نفس يف ما مكان يف التنمية ازدهار لتربير لدينا
هذا ويبني املثال.15 سبيل عىل الرشقية وأوروبا الغربية أوروبا بني الحال اختالف آخر؛
عصور خالل املكان نفس يف جذريٍّا اختالًفا مختلفة لنتائج رؤيتنا يف السبب أيًضا التالقي

الشمالية. أمريكا يف أو اإلسالمية الدول يف حدث مثلما مختلفة؛
وترية ترسيع عىل عمل — البرتول أو الخام املعادن — الضخمة املوارد اكتشاف إن
تماًما. عليها القضاء عىل قادرة أنها الحروب أثبتت بينما فأكثر، أكثر التقدم عمليات
تضم كانت بوليفيا يف بوتويس مدينة فإن اليوم؛ التصديق صعب التايل أن من وبالرغم
القرن وأوائل عرش السابع القرن نهاية بني الفرتة يف كنيسة) (و٨٠ نسمة ألف ٢٠٠
وباريس نيويورك شأن ذلك يف شأنها العالم يف املدن أغنى من واحدة وكانت عرش، الثامن
سريو منجم من يستخرج كان الذي الفضة معدن من هائلة ثروة بفضل وذلك اليوم؛
بوتويس»، «كنز عن يتحدثون اإلسبانية يتحدثون الذين السكان يزال ال اآلن، وإىل ريكو.
الحاالت، بعض يف التنمية إعاقة يف تسبب الطبيعية الثروة ظهور لكن ثروة. يساوي الذي
أنه شك ال أفريقيا. أو األوسط الرشق يف للنفط املصدرة الدول من كثري يف اليوم نرى مثلما
دائًما أخرى خام مواد أي من أو — النفط من كبريًا احتياطيٍّا الدول تمتلك أن حسن أمر
ليس لكنه االرتفاع، يف مستمرٍّا أو مرتفًعا سعره يكون حينما — كبريًا عليها الطلب يكون
الدول هذه ألن وهذا االنخفاض. ويواصل منخفًضا النفط سعر يكون عندما ا جدٍّ حسنًا
إياها منحتها التي الزمنية املهلة استغالل عىل — وثقافية سياسية ألسباب — قادرة غري
واقتصادي. تكنولوجي تقدم إحراز ويف رضورية، مؤسسية إصالحات إجراء يف الطبيعة
سكانها عدد يبلغ التي سكانًا، أفريقيا دول أكثر نيجرييا؛ يف بوضوح هذا رؤية ويمكن
بلد أكرب (تاسع العالم يف للنفط املنتجة الدول أكرب من واحدة وهي نسمة، مليون ١٤٠
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العالم دول أشد إحدى نيجرييا فإن ذلك ومع له)، مصدر بلد أكرب وسادس للنفط منتج
دوالر. ١٤٠٠ فيها املحيل الناتج من الفرد نصيب يبلغ إذ فقًرا،

واالزدهار التنمية تحقيق عىل فيها الحرب ساعدت حاالت أيًضا هناك كانت
العظمى بريطانيا حالتي يف كما الحروب، يف تنترص التي الدول يف أوًال، االقتصادي،
يف وثانيًا، الثانية، العاملية الحرب خالل املتحدة والواليات األوىل، العاملية الحرب خالل
والثانية. األويل العامليتني الحربني كلتا بعد أملانيا حالة يف كما الحروب، تخرس التي الدول
تلك تضافر إىل بحاجة كانت دائًما بل بذاتها، كافية آلية أبًدا الحرب تكن لم ذلك ومع

التنمية. تحقيق أجل من معها الحيوية الخمسة العوامل
اإلنتاج مستويات ارتفعت وكلما العالم يف عددنا زاد كلما أنه املستغرب من ليس
باآلخر منهما كلٌّ يرتبط اللذين واملكان، الزمان من كلٍّ يف والتنوع التعقيد زاد والتجارة؛
فسنجد قارات، إىل االعتيادي التقسيم عىل للعالم رؤيتنا قرصنا وإذا يشء. كل من بالرغم
اإلطار نفس غضون يف حتى اإلنتاج نشاط يف الداللة بالغة اختالفات تظهر القارات أن
الزمن. مرور عرب األخرى عن القارات من واحدة كل أحوال اختالف عىل عالوة التاريخي.
نطاق وعىل األخرية، اآلونة يف إال القارات بني االقتصادية املراحل تزامن نشهد لم فنحن
مر عىل للعالم النمو معدالت مؤرشات نفس مع نتعامل عندما هذا، ضوء ويف محدود.
املناطق بعض يف النمو تسارع معدالت متوسط نرى الحقيقة يف فنحن قرون، أو عقود
سنة العرشين مدى عىل لنقل مثًال؛ الراهن الوقت ففي أخرى. مناطق يف تباطؤه ومعدالت
بالتزامن الصني يف تسارع عىل ينطوي عام، بوجه النشط العالم، اقتصاد كان األخرية،

أوروبا. يف تباطؤ مع
فمن اإلطالق. عىل متماثلة العرشين القرن سنوات تكن لم تحديًدا، الصدد هذا ويف
دائًما يقال كما ،١٩٠٠ عام (وليس ١٩٠١ عام يف العرشون القرن بدأ التقويم، حيث
من ينته لم عرش التاسع القرن إن يقولون دائًما البعض أن مع خاطئ)، نحو عىل
من األوىل عرشة الثالث السنوات فهذه ١٩١٣؛ عام يف إال والثقافية السياسية الناحيتني
كثري يف الجديد، القرن مع اشرتاكها من أكثر السابق، القرن مع اشرتكت العرشين القرن
(من السنوات هذه وشهدت واالقتصادية. والثقافية السياسية النواحي من السمات من
الرتابط ونمو األسواق بتوسع اتسم العالم، اقتصاد يف كبريًا توسًعا (١٩١٣ إىل ١٩٠٠
بينما ،٪١٫٥ بمتوسط سنويٍّا ينمو اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب وكان الدويل.
نشوب فرتة يف الواقعة املظلمة سنة والثالثني السبع خالل فقط ٪٠٫٩ بمتوسط ينمو كان

الكبري. والكساد العامليتني الحربني
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سيما ال األخرى، هي متجانسة العرشين القرن من الثاني النصف سنوات تكن ولم
الرشق يف الرصاع أعقاب يف مرات أربع البرتول سعر تضاعف فقد املميزة. ١٩٧٣ سنة
النمو. وترية ورسعة الربحية عىل تأثريات من ذلك عىل ترتب وما هناك، واألزمة األوسط
أمًرا لإلنتاجية الداعمة الهيكلية اإلصالحات تنفيذ جعلت األزمة هذه أن األمر يف ما وأهم
عىل املتقدمة، الدول يف السوق اقتصادات يف غالبًا اإلصالحات هذه ُطبقت وقد حتميٍّا.
بعد حدث الذي االقتصادي االزدهار تاليش بسبب عانت أيًضا الدول هذه أن من الرغم
معدل كان فقد العرشين. القرن من األخري الربع خالل فيها النمو معدل وقل الحرب
عن يقل ال ١٩٧٣ عام إىل ١٩٥١ عام من الفرتة خالل ككل العالم يف الفرد نصيب نمو
سنويٍّا ٪١٫٤ إىل ٢٠٠٠ حتى ١٩٧٤ عامي بني الفرتة يف انخفض حني يف سنويٍّا، ٪٢٫٩
بكثري أعىل يزال ال كان لكنه العرشين. القرن بداية يف عليه كان مما أبطأ وهذا فقط،
طفيًفا النمو وكان نهايتها. من عندئذ تقرتب كانت التي األلفية مجمل خالل املعدل من
بلغ بمعدل األلفية، هذه من األوىل الخمسة القرون خالل الوسطى القرون ركود خالل
وبذلك سنويٍّا. ٪١٫١٧ األخرية سنة املائتي خالل املعدل بلغ نعلم، كما لكن فقط، ٪٠٫٠٥
الفرتة تعترب ذلك، عىل وبناء .٪٠٫٢٦ كلها السابقة لأللفية السنوي النمو متوسط يكون

الالحقة. السنوات كانت وكذلك حقيقيٍّا، اقتصاديٍّا ازدهاًرا و١٩٧٣ ١٩٥١ عامي بني
متساوية مجموعات إىل السكان تقسيم يمكن واملقارنة، اإلحصائي التحليل وألغراض
الربع أخرى، وبعبارة الربع. هو السكان عدد من أربعة عىل فواحد الكمية. الناحية من
عىل نحصل الدخل، مستوى ملتوسط طبًقا رتبناهم وإذا السكان. مجموع من ٪٢٥ هو
األعىل. الدخول إىل األدنى الدخول من مرتبة أرباع، أربعة إىل مقسمة دخول مجموعة
التاسع القرن نهاية عند العالم سكان من ٪٢٥ ألفقر السنوي الدخل متوسط أن سنجد
مليون ٤٠٠ يساوي ربع كل يف األشخاص عدد كان (عندما العرشين القرن وبداية عرش
٩٠٠ منذ بأرسه العالم متوسط مثل وهذا بقليل؛ دوالر ٧٠٠ من أعىل كان شخص)
وبداية العرشين القرن نهاية نحو النسبة هذه ارتفعت ثم مضت. سنة ١٩٠٠ ومنذ سنة
من السنوي الدخل زاد ربع، ألعىل وبالنسبة دوالر.16 ٣١٠٠ إىل والعرشين الحادي القرن
دخل متوسط هو الذي دوالر، ٣١٠٠ مبلغ لكن تقريبًا. دوالر ٣٢٠٠٠ إىل دوالر ٦٣٠٠
الربع أفراد دخل عن تقريبًا الثلث بمقدار يزيد كان ،٢٠٠٠ عام يف البرش من مليار ١٫٦
سنة. مائة منذ — ما حد إىل الحال ميسوري يعتربون كانوا الذين األشخاص — الثالث

حدث. الذي الهائل التقدم حجم يوضح وهذا
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يف تزور، أن استطاعت عام مائة منذ غنية تعد كانت امرأة أن مثًال افرتضنا فإذا
ينتمي فصار العرشين القرن تقلبات كل بعد مستواه تراجع الذي حفيدها هذا، زمننا
املرأة هذه تصاب فسوف الدنيا؛ املتوسطة الطبقة إىل حتى ربما أو املتوسطة الطبقة إىل
بزمانها. مقارنة أحفادها؛ به ينعم الذي املرتفع املعييش املستوى هذا رؤية لدى بالصدمة
يف موجودة تكن لم أشياء بل بيتها، يف موجودة غري كانت أشياء فقط ترى لن فهي
املحمول، والهاتف والكمبيوتر والتليفزيون والراديو والغسالة الثالجة مثل أصًال، زمانها
كانت لكنها زمانها، يف بعضها ظهر ربما التي األخرى املعقدة األجهزة من ومجموعة
عىل معارصيها، معظم برؤيتها يحظ لم وأشياء القليلون. إال يمتلكها لم بحيث ا جدٍّ نادرة

بها. سمعوا قد ربما أنهم من الرغم
كل وجود ظل يف والحمام، املطبخ يف املهام تأدية سهولة لرؤية ستندهش أنها بد وال
يف تماثل التي الكتب بمجموعة إعجابها وستبدي فيهما. املتوافرة الراحة ووسائل األجهزة
شاشة يف رأيها سيكون ماذا لكن زمانها، يف حاخام أو قس يمتلكه كان ما عددها وفرة
يف بها يلقى التي األدوية كمية لرؤية االندهاش إال يسعها لن أنها بد وال املنزلية؟ السينما
جلبة يثريون الشباب وسرتى العمر. طويل الصحة وافر حولها َمن فكل الحمام، بالوعة
علبة حجم يف صغري بصندوق وموصلة بآذانهم موصولة ما أداة بينما املنزل أنحاء يف
املوسيقى إن لها سيقولون هل موسيقي؛ كنشاز سمعها إىل يتناهى ما يصدر النشوق
(؟) اإللكرتونية الطريان تذكرة بأن يخربونها ثم (؟) ثري بي اإلم أجهزة من صادرة
خططوا عطلة لتمضية (؟) بالطائرة السفر يعتزمون ألنهم (؟) اإللكرتوني بالربيد وصلت
رودس لجزيرة الساحيل الرشيط طول عىل (؟) الهوائية السباحة يمارسوا أن خاللها
املكان رؤية من يتمكنوا لكي املرتفة، حياتهم طوال بفعله يحلمون كانوا ما وهو اليونانية،
تحمل عىل املادية القدرة لديهم تكن لم لكنهم العمالق، رودس تمثال فيه يقف كان الذي
صار فقط، القليلة النخبة نصيب ومن ا جدٍّ بعيًدا ما يوًما كان ما إن اآلن. قبل ذلك نفقات

الكثريين. يد متناول ويف رخيًصا اآلن
شخص بالتأكيد وأنه ثروة عليه هبطت حفيدها حفيد أن ضيفتنا ذهن إىل وسيتبادر
بينما بيت، حتى أو كهذه، صغرية شقة يف يعيش أن اختار لم ستتساءل أنها إال نفوذ، ذو
وتزويده تأثيثه طريقة من ستندهش بالتأكيد لكنها أكرب؟ بيتًا زمانها يف هي امتلكت

االنتباه. تلفت وال تماًما عادية البيت سكان يعتربها التي الراحة وسائل بمختلف
من شخص استطاع إذا فمثًال، العكيس. االتجاه يف األمور تجري أن أيًضا املمكن من
مائة الزمن عرب ويسافر ممتلكاته أصول يصفي أن الوسطى الطبقة من املعارص العالم
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سيحاول البعض ثري. رجل إىل رسيًعا يتحول أن يستطيع أنه فسيجد املايض، إىل عام
والسؤال سيحسدونه. الجميع لكن رسقته، سيحاولون وآخرون الرضائب، من قدًرا تغريمه
سيصاب العكس، عىل بل ال؛ بالطبع بالفعل؟ غني أنه نفسه هو سيشعر هل هو: املثري
أن يمكن وكيف املنخفض، املستوى هذا يف حياته يواصل أن يمكن كيف إذ بالصدمة،
هذا من وأهم محمول، وهاتف ائتمان وبطاقة وسيارة وتليفزيون راديو دون من يحيا

البرشية. تاريخ يف اخرتاع أعظم سابع اإلنرتنت، دون من يحيا أن يمكن كيف كله،
مطلع يف املتوسطة الطبقة ألفراد املعييش فاملستوى االقتصادية. التنمية ثمرة هذه
القرن مطلع ألغنياء املعييش املستوى من املطلق يف بكثري أعىل والعرشين الحادي القرن
قرن من أقل الحضارية القفزة هذه تحقيق فيها استغرق دوًال هناك إن بل العرشين.
شخص يتمكن لكي ا جدٍّ كافية السنني من عرشات عدة كانت املناطق، بعض ويف بكثري.
طفًال. كان حينما الثراء مستوى يعتربه كان الذي املستوى بلوغ من — اآلن — السن كبري
جيًدا، أتذكر فأنا أمثلة؛ لنجد املايض إىل بعيًدا بالذاكرة نعود أن إىل بحاجة ولسنا
من بالقرب قرية إىل أمي مع نزهات يف ذهبت كيف طفولتي، يف اإلجازات تمضية أثناء
كنا وبينما الوقت. ذلك يف الوسطى أوروبا من حيويٍّا جزءًا باعتبارها تاكولسكي؛ بوري
كنت كرابلويس، إىل جريدك من تقلنا كانت التي السلم ذات الخيل عربة داخل نرتجرج
بطول املمتد الطريق عىل سيارتي أقود بينما واآلن، الطوب!» من بيت «انظري! أصيح:
متعجبًا البنتي أقول الجامعة، يف عميل إىل طريقي يف نفسها النائية وارسو ضواحي
شيئًا ذلك كان عندما بالطوب مبني بيت أول رأيت لقد الخشب!» من كوخ «انظري!
تغري لقد نادرة. تحفة الخشبية األكواخ صارت بعدما خشبي كوخ آخر رأيت مثلما جديًدا
ممن منا كم نحن. زمننا ألنه وذلك اإلطالق، عىل يتغري لم وكأنه لنا يرتاءى أنه مع الزمن،
تلك مثل تغريات شهد العالم أنحاء شتى يف التقدم بالغة أو متوسطة دول يف يعيشون

ذلك؟ يف نرغب ال أو ندركها؛ ال كنا إذا حتى شهدناها، التي
يشعر ال املايض، من بكثري ارتفاًعا أكثر املعييش املستوى حيث الحارض، الوقت يف
هذا يعزى وال اإلطالق. عىل أغنياء بأنهم بالسعادة يشعروا أن لهم ينبغي الذين األشخاص
إىل املرء ينظر فاليوم أيًضا. الثروات ازدياد إىل بل فقط، طموحاتهم مستويات ارتفاع إىل
بوصفها إليها ينظر وال املطلوب، املعييش املستوى من فقط تقربه ثروة بوصفها ثروته
بعض يف جدٍّا واملنخفض — املنخفض املعييش املستوى عن بعيًدا به تنأى كربى ثروة

املايض. يف موجوًدا كان الذي — األحيان
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وأسرتاليا، العظمى بريطانيا مثل العالم، دول أغنى يف حتى أيًضا، الفقر ازداد لقد
يف مرتفًعا يعد كان الذي االستهالك مستوى نفس عند االستهالك مستوى يزال ال إذ
بآلة االنتقال استطاع الرشقية أوروبا يف الحايل الفقر أن تخيلنا إذا وباملثل، املايض.
األوىل العامليتني الحربني بني الواقعة الفرتة إىل السن كبار ذكريات خالل من أو الزمن
ميسوًرا، متوسًطا مستوى باعتباره بالذهول، الزمن ذلك أبناء بعض فسيصيب والثانية؛

ثراء. مستوى اآلخر البعض وسيعتربه بل
يختلفان وهما النسبية، املفاهيم عىل رئيسيان مثالن بالفقر أو بالغنى الشعور إن
املايض، يف وقت أي يف معناه عن اليوم معناه يتغري لم الذي املطلق، بالفقر الشعور عن
مناطق يف اآلن الفقر شكل يختلف ال فغالبًا الفقر. لقياس املطلقة القيم ناحية من حتى
مضت، قرون أو عقود منذ شكله عن األفريقية الريفية املقاطعات يف أو الالتينية أمريكا
ظهور قبل السابق يف معروًفا يكن لم ألنه نظًرا يختلف؛ اآلن الحرضي الفقر شكل لكن
تختلف هوجو أو ديكنز وصفها التي البؤساء فمعاناة اليوم. املدن يف البائسة العشوائيات

أوروبا. أو الشمالية أمريكا يف الحايل الفقر شكل عن االختالف كل
إنجلز وصفها التي العاملة، اإلنجليزية الطبقات أحوال كانت كيف معرفة إىل يتُْق من
يف الفقرية األحياء أحد إىل يسافر أن يمكنه العنوان، نفس يحمل كتاب يف سنة ١٦٠ منذ
هناك يعيش أن األفضل من بل الفرح»،17 «مدينة املفارقة قبيل من عليه يطلق كالكتا،
الذين األشخاص كم هو مالحظتها، يمكن التي األمور أحد جيًدا. املكان ويتأمل فرتة
سبب يكمن هناك. املدقع الفقر هذا يف يعيشون من جميع بني من بالسعادة، يشعرون
الجيدة االقتصادية الظروف من تتأتى ال — الحظ لحسن — اإلنسان سعادة أن يف ذلك

فحسب.
املصاحب االجتماعي الرضا مستوى أن يبُد وأينما كبري، اقتصادي تقدم يحدث فأينما
أحيانًا. بشدة نتذمر وقد نتذمر، نظل فإننا ارتفع، قد اإلنتاج يف املسبوق غري لالرتفاع
هذه كانت إذا حتى معيشتنا، نفقات تغطية كيفية بينها من أمور بعدة مهمومني ونظل
أنفسنا عىل باللوم ونلقي مرضيًا، ما يوًما يعد كان الذي الحد من ا جدٍّ كثريًا أعىل النفقات
هذا الصحيح؟ الحل هو هذا هل لكن املال، من املزيد كسب إىل ونلجأ اآلخرين، عىل أو
األمور عىل تقديرية أحكام إصدار عند امللحوظ نظرنا قرص وعىل النظر، وجهة عىل يعتمد

سواء. حد عىل والحارض املايض يف
وبني بينه الخلط أبًدا ينبغي ال لكن البرشية، الطبيعة من جزءًا التذمر يكون قد
ما أساس إىل تستند ألن بحاجة فأنت بالتشجيع. جديًرا توجًها يعد الذي النقدي، التوجه
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يربر سبب أدنى دون تتذمر أن يمكنك التذمر، حالة يف بينما أمينًا، انتقادك يكون لكي
تعزيز إىل حاجة إال هو ما السياسة، يف أحيانًا يوصف كما أو فحسب، تذمر إنه ذلك.
وراء السبب هو وهذا املعارض. الطرف موقف إضعاف محاولة طريق عن املرء موقف
يتبادال أن إىل الحكومة، تتخذه قرار أي من بلد أي ويف دائًما املعارض الحزب تذمر
يلعب عندما يحدث مثلما بالضبط وهذا لألمور. منظوره عندئذ طرف كل يغري ثم املواقع،
أهمية أكثر عواقب ويحمل الواقع، يف يحدث هذا أن إال واللصوص، العسكر لعبة األطفال
عىل الثناء يف السلطة تولوا الذين أولئك يرشع ما رسعان املواقع؛ تتبدل فعندما بكثري.
واملزيد. املزيد منها يكتشفون التي اإليجابيات، كل يف أنفسهم إىل الفضل وإرجاع األوضاع
لو حتى األوضاع، من التذمر إىل املعارضني موقع يتبوءون الذين يتحول ما ورسعان
السلطة. يف كانوا عندما اتخذوها التي قراراتهم عن ناجم القائمة السلبيات من كثري كان
الفضل إرجاع إىل تميل منها الغنية أن فسنرى بأرسها، دول مستوى عىل نتحدث وعندما
املتخلفة الدول تميل بينما واجتهادها، ومهارتها حكمتها إىل األول املقام يف ازدهارها يف
وهذه فقرها. يف السبب هؤالء باعتبار الخارجية القوى عىل أو اآلخرين، عىل اللوم إلقاء إىل

الخصوص. وجه عىل األجانب األثرياء تلوم الدول

من ثالث أن هي هامة خالصة نذكر أن يجب العالم، تاريخ عن املخترصة ملحتنا عىل بناءً
الفرضيات هذه أخرى، وبعبارة مفرًطا. تبسيًطا مبسطة األساسية االقتصاد علم فرضيات
الفرضيات هذه األمور. واقع عن تعرب مما أكثر اقتصاد خرباء بوصفنا أمنياتنا عن تعرب

هي: الثالث األساسية

لالقتصاد. املحركة القوة باعتباره الثروة؛ تعظيم نموذج •
االقتصادية. القرارات اتخاذ أساس هي العقالنية إن مقولة •

الفعالة. لإلدارة ضمان ذاته حد يف هو — وآلياته — السوق أن واالعتقاد •

الثروة وراء األمم سعي بأن مطلًقا حكًما نحكم أن املفرط التبسيط قبيل من أوًال:
عىل يقوم النموذج هذا وقبول التنمية. عىل الباعث ثم، ومن للتاريخ، املحركة القوة هو
زيادتها وسبل الثروة بمصادر املتعلقة األسئلة تحول وعىل التقليدي، االقتصاد علم قواعد
تكون ال ما كثريًا الواقع، أرض عىل لكن علًما.18 بوصفه لالقتصاد رئيسة اهتمامات إىل
السيطرة، يف الرغبة بل القرارات، واتخاذ اإلجراءات وراء السبب هي التنمية يف الرغبة
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مرتبطة أخرى مسائل ويوجد اآلخرين. تدمري خالل من أيًضا إليها الوصول يمكن التي
بأنها نصفها أن يمكن أو لها، املخالفة واأليدولوجيات الروحية القيم بني بالتعارض
نشاط هدف هي الثروة يف الرغبة كانت إذا وحتى عقائدية. بمواقف املرتبطة املسائل
كذلك ليس فاألمر واألفراد)، واألرس الرشكات مستوى عىل االقتصاد (أي الجزئي االقتصاد
عىل سيما ال واألمم، الدول مستوى عىل (االقتصاد الكيل االقتصاد مستوى عىل بالرضورة

أغنياء. جميًعا لرصنا كذلك، كان فلو بأرسه)؛ العاملي االقتصاد مستوى
صنع أساس العقالنية — االقتصاد علم فرضيات من الثاني األسايس الفرض ثانيًا:
صحيًحا املبدأ هذا يكون فقد التحفظات. من بالعديد محفوًفا يكون أن بد ال — القرار
االقتصاد يف حتى غالبًا العقالنية غياب من الرغم عىل الجزئي، االقتصاد مستوى عىل
تتخذ التي القرارات تكون ما ا جدٍّ فكثريًا اإلفالس. حاالت تكرار من يتضح كما الجزئي،
وتزييفها، الحقائق تعتيم من دائًما يحدث ملا نتيجة فقط ليس عقالنية، غري الرشكات يف
تشكل التي — االقتصادية السياسة ويف والجهل. والجشع النظر لقرص نتيجة أيًضا بل
العديد وصف يمكن ال — التنمية محددات أعظم الحر للعمل املبادرة روح جانب إىل
فقرارات مثىل. قرارات بأنها — اإلنتاج إعادة عمليات نظر وجهة من — القرارات من
بحتة. اقتصادية عقالنية من ال خاص سيايس منطق من تنشأ غالبًا الكيل االقتصاد
الخاصة املصالح من أو السائدة، األيديولوجيات من السياسية القرارات تنشأ غالبًا بينما
توجه ذات األيديولوجية كانت فإذا عميل. منطق من تنشأ مما أكثر مهيمنة، بمجموعة
براجماتي. عميل منطق إىل تستند للعالم رؤية تمثل أن املحتمل فمن وطموحة، تقدمي،
املمكن من كان وأينما مكان. كل يف أو دائًما ليس لكن األحيان، بعض يف الحال هي وهذه
كان األوقات، من وقت أي خالل بلد أي يف العقالنية وبني الرباجماتي املنطق بني الجمع
ننظر عندما األسف، ومع الفور. عىل يرتفع االجتماعي والتقدم االقتصادي النمو مستوى
حقيقة الفور عىل تصدمنا — سواء حد عىل والحديث ا جدٍّ القديم — التاريخ إىل كثب عن
بعض يف بوضوح سائدة كانت بل اإلطالق؛ عىل استثنائيٍّا أمًرا تكن لم الالعقالنية أن
بأنها أحيانًا توصف نجدها لذا ويؤيدها؛ الالعقالنية وراء من ينتفع من هناك األحيان.

العقالنية.
بأن جدال، دون دوًما بصحته املسلَّم الثالث، باالفرتاض يتعلق الثالث التحفظ
أن املمكن من أنها من بالرغم كذلك، ليست إنها دائًما. فعالة آليات األسواق اتجاهات
بالتنظيم تقدمية دولة تتعهدها عندما وبسهولة بكثرة لألسواق يحدث فهذا كذلك. تكون
لتحقيق تلقائية ضمانات توفر فال ذاتها، حد يف األسواق أما مؤسسية. بضمانات وتزودها
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بوضوح. هذا تبني املوجزة التاريخية وملحتنا االنسجام. عن ناهيك والتوازن، الفعالية
أنه بد ال واليوم األمر. هذا بني (١٧٢٣–١٧٩٠) نفسه سميث آدم أن للنظر الالفت ومن
البعيدة الجديدة، الليربالية مؤلفات تحويه بما علم لو بإدنربة الصغرية مقربته يف سيتقلب
ترك هو األفضل الخيار بأن الناس إقناع تحاول والتي تعاليمه، ونص روح عن البعد كل
التاريخ لكن للسوق. الخفية واليد الخاص املال لرأس — يشء كل تقريبًا أو — يشء كل
— أقل وال أكثر ال — الحاجة دعت ما بمقدار إال السوق إىل يلجئوا لم الذين ألولئك انترص
املؤثرات عىل أكثر انفتحت عندما حتى أو ومؤممة، وطنية االقتصادات كانت عندما سواء

العاملية.
عىل أنه مفاده ا عامٍّ درًسا املدهشة املوجزة التاريخية النبذة هذه لنا تقدم وأخريًا،
املؤرخون يشدد ذلك. بعد القمة» «سيعتيل الذي من يقينًا نعرف أن يمكن ال البعيد، املدى
ثم الصفر.19 من تقرتب كانت سنة ألف منذ العالم عىل أوروبا هيمنة فرص أن عىل
ومنذ واقع. أمر إىل الفرص هذه تحولت ما رسعان ثم قرون، خمسة بعد متوسطة صارت
األحداث لكن بكثري. أفضل واإلسالمية الصينية الحضارتني توسع فرص كانت سنة، ألف
أفضل فهًما حدوثه سبب ونفهم هذا، حدث كيف نعلم بتنا واليوم، مختلًفا، مساًرا اتخذت
نعلمه ما لكن ندري. ال فنحن مستقبًال الحضارتني هاتني أمور ستسري كيف أما بكثري.
كذلك ونعلم األمام. نحو واحد، اتجاه يف يسري — الزمن شأن شأنه — التاريخ أن هو ا حقٍّ
االقتصادي التاريخ ذلك لكن االقتصادي، التاريخ مسار اتجاه عىل ينطبق نفسه األمر أن
تزامن فقد دائًما. مستقيم خط يف أو واحد نمط عىل يميض ال الفيزيائي، الزمن مثل
يف سواء حد عىل والركود والتنمية واالنخفاضات، واالرتفاعات والتباطؤ، التسارع حدوث
يف تتواصل لم العمليات أن واألهم أيًضا. املستقبل يف قائًما التزامن هذا وسيظل املايض،

املستقبل. يف الحال سيظل وهكذا واملكان. الزمان عرب متسق مسار
ستظل وهكذا الصفر، من العالم عىل أفريقيا هيمنة فرص تقرتب الراهن، الوقت يف
ذلك ومع توقعه. يمكن الذي املستقبل حتى أو القريب املستقبل إطار ضمن الفرص، هذه
فقدان احتماالت كانت بالبعيدة، ليست فرتة فمنذ دائًما. كذلك بالرضورة الحال يبق لن
االحتماالت هذه فتكاد اليوم، أما ضعيفة. احتماالت املهيمنة مكانتها الشمالية أمريكا
منها جزء هيمنة تحديًدا، أو العالم، عىل آسيا هيمنة احتماالت تتزايد كما مؤكدة. تكون
ومع قبل. من تتزايد أمريكا أو أوروبا من أجزاء هيمنة احتماالت كانت مثلما العالم، عىل
املستقبل. يف قائًما سيظل هذا املتجاورة. القارات عىل والركود النمو يتعاقب ال هذا، كل
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الطويل املدى وعىل — الزمن عرب املناخية التغريات أن هو هذا وراء آخر سبب هناك
الظروف فعلت مثلما الدول، بعض شأن من التقليل يف حاسًما دوًرا ستلعب — جدٍّا
مستحيًال، ما يوم يف كان ما الثانية؛ وللمرة لكن، املاضية. سنة األلف مدى عىل الجغرافية

املستقبل. يف ما وقت يف ممكنًا سيصبح
املهم بالفعل. كذلك أنها من نتأكد أن األفضل من واضحة، األمور تبدو عندما وحتى
عىل بالتأكيد — أيًضا تنتهي وربما — تبدأ أن ينبغي كان التاريخية الرحلة هذه أن هو
يكن لم السليكون فوادي واالزدهار. النمو تحقيق يف املناخية لألحوال الجوهرية األهمية
الجبن صناعة تكن ولم سبيتسبريغن، جزيرة يف أو الكربى الصحراء يف كان لو ليزدهر
فتلك البنوك. إقامة إمكانية عن ناهيك أيًضا، هناك متاحة لتصبح السويرسية والساعات
السكان إلعاشة الالزمة الزراعية املنتجات لكن العالم، يف األجمل هي ربما جميلة، أماكن
هناك، العمل من لتتمكن العمال توظف التي املصانع كانت وال هناك، زراعتها تتسنى لم

هناك. ليزدهر الخدمات تبادل عىل القائم التصنيع بعد ما اقتصاد كان وال
ولم إليها، الحاجة دعت حيثما تنشأ والخدمات اإلنتاج من معينة فروع كانت دائًما
كان حيث إال املنتجات هذه تُنشأ لم نفسه، الوقت ويف الحاجة. هذه وجدت حيث إال تنشأ
تغيري عىل تعمل التكنولوجيا لكن واملناخية. الطبيعية الناحيتني من إقامتها املمكن من
ثم — بالتحديد السببني لهذين مرة ألول العربية املنطقة يف البنوك ظهرت فبينما ذلك.
باتت بحيث حاليٍّا، تتكيف أن أيًضا البنوك استطاعت — اإليطالية املدن يف الحًقا ظهرت
العالم. أنحاء جميع يف والخدمات املعامالت البنوك تقدم واآلن، سيبرييا. يف أعمالها تدير
أصبح الشمالية، وأمريكا أوروبا يف نشأت التي الدقيقة اإللكرتونية الصناعات وحتى
يف — والربمجيات األجهزة بنوعيها: — إلكرتونيات منتجات شكل يف ينمو اآلن امتدادها

للعيش». صالحة «غري ما يوًما كانت الهند جنوب من أجزاء
التي املناطق يف األمد طويلة عملية ضمن ويكتمل هذا كل يظهر أن الرضوري من كان
فإذا أيًضا). أخرى مواتية عوامل وجدت (وحيث بذلك الطبيعية الظروف فيها سمحت
مستعمرتهم سكان مكان األملان يسكن بحيث املواقع، نبادل أن املمكن من أننا افرتضنا
فسندرك املهم!)، هو هذا كيف؟ ولكن «تمدينها»، عىل األملان عمل (التي تنجانيقا القديمة
األرايض يف الصناعية وسارالند الرور مناطق إقامة من ليتمكنوا كانوا ما األملان أن رسيًعا
أن الرسعة، وبنفس فسندرك، اآلخر، املنظور من التبادل لهذا نظرنا إذا لكن األفريقية،
أكرب بجهد العمل من البرش تمكن التي الظروف من آخر إىل مناخي ظرف من التغيري
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قبائل إحالل مثًال استطعنا ولو االقتصادي. التوسع لتحقيق وحده كاٍف غري يزال ال
لتصبح بلجيكا كانت ما ووالونيا، الفالندر يف وبوروندي رواندا من والتوا والتوتيس الهوتو
ضفاف عىل مزدهر اقتصاد إقامة من سيتمكنون البلجيكيون كان وما التطور. بالغة دولة
يعود (الذين البوير حقق األسباب، من النوعية هذه ولنفس وتنجانيقا. كيفو بحريتي
يف نجاًحا أيًضا) املجاورة الفالندرز منطقة من أتى من منهم لكن هولندا، إىل أصلهم

أفريقيا. جنوب يف موائمة أكثر كانت التي املناخية الظروف
تزال ال اليوم، فإىل قاسية. مناخية ظروف تأثري تحت بكفاءة تعمل أن يستحيل
باسم تيمنًا سميت والتي — فينكس مدينة تأسيس قرروا الذين أولئك عىل تنصب اللعنات
عىل فحكموا الصحراء، يف — القديمة األساطري يف الرماد من يبعث الذي العنقاء طائر
كانت ما — يف متاحة بديلة مناطق هناك تكن لم وكأنه هناك، بالعيش املستقبل أجيال
من تندهش أال املستحيل من اليوم، هذا وإىل أمريكا. من الالنهائية املساحات — حينئذ
منها، بالقرب نهر هناك كان ربما هذا؛ موقعها يف االزدهار عىل املالية تمبكتو مدينة قدرة
لنا تبينان االستثنائيتني الحالتني هاتني كلتا إن القاحلة. الصحراء قلب يف تزال ال لكنها
فقط، األحيان بعض يف لكن األحيان، بعض يف الهائلة املناخية الصعوبات تجاوز إمكانية
يف الكلفة هذه يعوض الذي بالنفع سيعود هذا أن طاملا باهظة، وبكلفة فقط، ما حد وإىل

املستقبل. يف ما وقت
مستحيًال بل فحسب، الجدوى عديم أمًرا املدن هذه إقامة تكون ال األحوال أغلب يف
التي املناطق يف إال ويعملوا يعيشوا أن للبرش يتسنى ال بحيث مخلوقة فاألرض تماًما.
زيادة عىل عام بوجه عملت املتقدمة التكنولوجيا مستويات لكن «برشي». بمناخ تتمتع
البرشي االقتصادي النشاط تأثري ألن عام» «بوجه أقول التاريخ. مر عىل املناطق هذه رقعة
مناطق إىل للسكنى قابلة سابًقا كانت التي املناطق بعض َل َحوَّ الطبيعية للبيئة املدمر
الحضارات بعض ازدهار شهدت التي املناطق عىل ذلك حدوث يقترص ولم تطاق، ال
فيها مارس التي املناطق إىل امتد بل فحسب؛ — السومرية الحضارة مثل — القديمة
كاملنطقة ذلك، من أقل أو مضت، قليلة عقود منذ واسع نطاق عىل والتجارة الحرف الناس
تخوم يف أو وكازاخستان، أوزباكستان حدود عىل يقع الذي املختفي، اآلرال لبحر املجاورة
رقع لعدة الجائر اإلنهاك أدى وباملثل رسيًعا. تصحًرا حاليٍّا تشهد التي األفريقي الساحل
لم التي األمازون منطقة يف للزراعة الصالحة الرتبة من مساحات تآكل إىل األرايض من

قريب. عهد منذ إال االستوائية األدغال من نقتطعها نكد
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فوق تعيش، أن الصعب ومن جيًدا، تعمل أن املستحيل من الحارض، الوقت يف وحتى
كان حينما املايض، يف وأكثر كذلك الوضع كان وقد األرض. كوكب سطح مساحة أغلب
البيئة مع التكيف اسرتاتيجيات كانت وعندما والتكنولوجيا، املال رأس من أقل قدر هناك
حدوثها يمكن ال حيث اقتصادية طفرات حدوث نتوقع أال ينبغي لذلك، أيًضا؛ محدودة
الحمر، قبيلة من األفارقة وأرواح أجساد تحمل قوة من اإلعجاب يمألنا أن وينبغي أبًدا.
الحمر الهنود أو إثيوبيا، بجنوب القائظ أومو وادي يف العام مدار عىل يعيشون الذين
وكذلك اإلنديز، منطقة يف تيتيكاكا بحرية يف العائمة الجزر فوق يعيشون الذين (األورو)
مرت آالف أربعة مستوى عند العام مدار عىل ويعملون يعيشون الذين التبت إقليم أهل
طوال يعيشون الذين اإلسكيمو) باسم أيًضا (املعروفون اإلنويت أو البحر، سطح فوق
أن اإلنسان يستطيع أالسكا. أقىصشمال يف القطبي الليل ظلمة يف السنة أيام نصف نحو
عندما شخصيٍّا أنا جربته ما هذا األرض، سطح عىل مكان أي يف غامرة سعادة يف يحيا
غري من يزال وال — املستحيل من كان ذلك ومع املناطق. تلك يف قصرية فرتات عشت
يف متاحة تكون التي الطرق بنفس املناطق تلك يف االقتصادي النشاط إقامة — املجدي

الطبيعية. الظروف فيها تختلف أخرى مناطق
أزمان يف والتعمري، التصنيع إلقامة األسس توفر التي املنتجة الزراعة ازدهرت لقد
األدغال فيها تتشابك التي أفريقيا أجزاء يف ليس لكن املعتدل، أوروبا مناخ ظل يف غابرة
لتقام تكن لم مثًال مانهاتن فمدينة االستوائيتني. الجنوبية أمريكا أو آسيا يف أو بغزارة،
القطب يف والثلج بالجليد املكسوة الجزيرة جرينالند، يف أو جوبي صحراء يف تقع كانت لو
أول ومؤسس الظريف الفايكينج محارب — األحمر إريك عليها أطلق والتي الشمايل،
تقام أن املمكن من كان لكن سنة. ألف منذ «الخرضاء» اسم — اسكندنافية مستعمرة
ومونتيفيديو، آيرس بيونس بمدينتي اكتفى الذي بليت؛ نهر مصب عند مثًال نيويورك
الحايل نيويورك موقع إن الحًقا. سيدني أقيمت حيث العالم، من األقىص الجانب عىل أو
بهم فألقت األوروبيني املغامرين سفن عىل هبت التي والرياح املناخ، بفعل إال يتحدد لم

مناسب. توقيت بمثابة كان الذي بالضبط، الزمن ذلك ويف بالتحديد، هناك
منذ بها يميض كان التي الطريقة بنفس يميض الفيزيائي الزمن أن من الرغم عىل
مما أرسع صارت االقتصادية الساعة دقات وقع فإن مضت، سنة آالف عرشة أو ألف

مىض. واحد عقد منذ حتى أو قرن، منذ عليه كانت
الزمن. تغري لقد املعولم. االقتصاد ظل يف رسيًعا يتبخر الوقت إن
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عرص يف النجاح وكيفية العوملة، نشأت أين
العالم دول بني املتبادل االعتماد

وجًها. لها نتخيل أن يجدر لكن إنساني، وجه للعوملة ليس
أن وتوسعه العالم اقتصاد أداء لحسن ينبغي بأنه القناعة عن لإلعراب وسيلة هذه
أن وينبغي لإلدارة. االجتماعي البعد عىل حقيقي وبحرص سليم، اقتصادي بحس يقرتنا
أن علينا ينبغي ما إىل وإشارة نسلكه، أن لنا ينبغي اتجاًها بوصفه األمر هذا إىل ينظر
للنموذج وفًقا العوملة استمرار أن يف شك ثمة هناك وليس املستقبل. يف أكرب اهتماًما نوليه
بالغة ستكون التي الربية، إىل االقتصاد، مجال يف تقودنا، سوف ألنها مستحيل؛ أمر الحايل
أقاليم أو الناس، من جماعات أو أفراد، يضل وقد «الإنسانية». ببساطة أو الوحشية،

الربية. هذه يف — بأرسه العالم ليس لكن — بأرسها
فيها لبس ال واضحة تعريفات نقدم أن ينبغي ذلك، من أكثر نسرتسل أن قبل
لكلمة مساوية أهمية لها كانت التي الكلمات هي فقليلة نستخدمها. التي للمفاهيم
بعد أوسع لوصف الحارض الوقت يف انتشاًرا األوسع املصطلح أنها شك ال «العوملة»،
الثقافية، األصعدة عىل بل فحسب، االقتصاد صعيد عىل ليس التغري؛ رسيع لواقع عاملي
هذه ألن ونظًرا متعددة. ملشكالت مصدر ذاته حد يف وهذا أيًضا. والسياسية واالجتماعية،
العام، البرشي النشاط من كثرية جوانب عىل تؤثر — عملية عن نتحدث فنحن — العملية
السياسية، العلوم إىل التاريخ من تتنوع التخصصات من مجموعة نطاق ضمن تقع فهي
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وعلم البيئة علم وحتى اإلدارة، علم إىل الويب علم ومن النفس، علم إىل االجتماع علم ومن
فهي واحد؛ وجه من أكثر للعوملة ولذلك بالطبع. االقتصاد علم كله، هذا وقبل األديان،
من تناولها إىل الحاجة يوجب وهذا إليها، خاللها من يُنظر التي للزاوية وفًقا تختلف

للعوملة. كامل فهم إىل نصل لكي مىض وقت أي من أكثر التخصصات متعدد املنظور
االقتصاد مجال ففي االقتصادي. البعد هو لاللتباس عرضة العوملة أبعاد أكثر
موضعه غري يف يستعمل إنه بل ما، حد إىل فضفاًضا استخداًما العوملة مفهوم يستخدم
االقتصاد «عوملة مثل عبارات استعمال تكرار هذا، يف االنزعاج يثري ما وأكثر أحيانًا.
ما يشء تعريف فاستخدام األكاديمية. الدراسات يف حتى العالم»، «عوملة أو العاملي»
«العالم» فكلمة جوفاء. كلمات سوى ليس للمعنى، وتكرار حشو محض هو لتعريفه
يتعولم؛ ألن يحتاج ال وهو «العالم»، عليه: نطلق لهذا كلها، العالم دول تعني بذاتها

األرض». «أرضنة معنى: نفس تؤدي العالم» «عوملة فعبارة:
وحتى «عوملة». نقول: فنحن «أرضنة»، لفظة: تحوي ال اإلنجليزية اللغة أن وبما
األرجح وعىل أخرى. لغات يف موجودة ومرادفاتها «عوملة» كلمة تكن لم قريب وقت
صحيفة يف مرة ألول (Globalization) اإلنجليزية يف «عوملة» كلمة استخدام يعود
.١٩٦١ عام وبسرت قاموس يف بالفعل موجودة باتت ثم 1،١٩٥٩ عام إىل اإليكونوميست
يف بمكان تحظى نراها ال االنتشار، واسعة الكلمة باتت بعدما سنة، ٣٠ مرور بعد لكن
للتكنولوجيا.2 ماساتشوستس معهد من كوكبة وضعته الذي املعارص» «االقتصاد قاموس
باإلنجليزية، املتحدثة الدول خارج من الكلمة مفهوم منشأ حول اقرتاح أي أحد يقدِّم ولم
التي العمليات ظهرت أيًضا الدول هذه ويف أوًال. فيها الكلمة هذه ظهور يقينًا ثبت حيث
مثل يشء حدوث مالحظة أتاحت التي العمليات هذه تشكل وظهر للعوملة، رضورية كانت

«العوملة».
بالغرض. تفي الدول» و«عرب «التدويل» مثل مفاهيم كانت التسعينيات، مطلع يف
الدولية»، االقتصادية «العالقات مادة يدرسون يزالون ال كانوا البولندية، الجامعات ويف
وقت ويف الدويل». «االقتصاد مادة عىل الدراسية للمقررات األمريكي الدليل احتوي كما
عدًدا أن من الرغم عىل القبيل، هذا من شيئًا أو «العوملة» املادة هذه اسم صار الحق
بعد املادة يف يشء يتغري ولم القديم، االسم يستخدمون ظلوا التدريس هيئة أعضاء من
لسوء مصدر وهذا املحارضات. يف الطفيفة التحديثات بعض إجراء سوى الجديد االسم
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تدويل سوى ليست العوملة أن أحدهم يظن عندما سيما ال منهجية، وألخطاء تأوييل فهم
وإذا النوعية. الناحية من تماًما جديد يشء الحقيقة يف العوملة لكن أوسع. نطاق عىل لكن
١٣٫٩ عىل فستحصل جوجل، البحث محرك باستخدام «عوملة» كلمة عن تبحث أن حاولت
بالطبع النتائج هذه من كبرية نسبة لكن الثانية. من ٠٫١٧ غضون يف بحث نتيجة مليون

نعنيها. التي بالعوملة لها عالقة ال
فاألمر املفاهيم؛ تخلق التي هي — التخيلية أو الواقعية — الحياة األحيان، أغلب يف
اسًما. يتخذ أن قبل من عقولنا، داخل يف األقل عىل أو بالفعل، الواقع يف جاريًا يكون
قبل التاريخ، أعماق يف وتالىش طويل وقت منذ حدث قد األمر يكون األحيان، بعض ويف
أفضل وفيها بأرسها، اإلنسانية أن كذلك ثبت وقد وتسميته. وإدراكه وصفه يجري أن
العصور لهذه تعلم أن دون عصوًرا عاشت — أيًضا واملؤرخون االقتصاد علماء — العقول
يف ما يوم يف تلك عصورهم عىل يطلق سوف الذي االسم تعرف لم باألحرى أو اسًما،
من الكثري رغم — فكرة أدنى امليالد) قبل ٤٢٧–٣٤٧) أفالطون لدى يكن فلم املستقبل.
جالوس ببال يخطر ولم قديم. زمن يف يعيش أنه عن — لديه كانت التي األخرى األفكار
عىل شخص أي يكن ولم الوسطى. العصور يف بولندا لتاريخ يؤرخ كان أنه أنونيموس
هو (١٦٥٨–١٧٢٢) بوالنفيري دي هنري الكونت كان اإلقطاع. عرص يف يعيش بأنه علم
يف اقتصاديٍّا اجتماعيٍّا نظاًما وبوصفها الحايل بمعناها اإلقطاعية تعبري استخدم من أول

.١٧٢٧ عام يف الصادرة الفرنيس الربملان عن كتاباته
ويكتبوها حولها ليقولوها كثرية آراء معارصينا من الكثري لدى التي العوملة، حالة ويف
ا جدٍّ بعيدين نزال ال الذي األمر وهو ا، تامٍّ وصًفا ووصفها فهمها قبل العملية سميت عنها،
عما بالحديث يتمادى البعض لكن نحيا. عرص أي يف حتى نعلم ال أننا كما تحقيقه. عن
لم جديد عرص وثمة انتهى، قد سابق عرص ثمة حيث بيني»، «عرص عليه يطلق أن يمكن
شخص سيطلق ما، يوم ويف العرصين. بني نحن ونعيش بعد، يتبلور لم األقل عىل أو يولد،
فهذه «العوملة». هي التسمية هذه تكون ولن عامليٍّا. قبوًال تلقى تسمية هذا عرصنا عىل ما
عملية، إىل تشري باألحرى لكنها عرص، إىل وال اقتصادي، اجتماعي نظام إىل تشري ال الكلمة
الغزو زمن أسالفنا عاش مثلما العوملة، زمن نعيش نحن ما. مكان إىل يميض أمر إىل أو
نظامني عن أسفرتا عمليتني سوى يكونا لم وهذان الصناعية. الثورة أو االستعماري

الثانية. الحالة يف والرأسمالية األوىل، الحالة يف االستعمار نوعهما: يف جديدين
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مما إنتاج، وعالقات التطور بالغة منتجة قوى ظهور إىل الرأسمالية نشوء أدى وقد
عدة خاللها من بني التي اإلمربيالية، نظرية يصوغ تقريبًا عام مائة منذ لينني جعل

التحديد: وجه عىل التالية الخصائص أبرز وقد الحقبة. تلك ميزت خصائص

املال. رأس وتركز للمركزية نتيجة االحتكارات ظهور (١)
منافع لتحقيق استغاللية قلة عليها تهيمن التي (الحكومات األوليغارشية ظهور (٢)
الصناعي. املال رأس مع املرصيف املال رأس الندماج نتيجة التموييل املال ورأس ذاتية)،

املال. رأس (تصدير) نقل يف التوسع (٣)
العاملية. السوق عىل نفوذها وتوزع الوطنية الحدود تتخطى التي الرشكات إنشاء (٤)

الرأسمالية.3 القوى أكرب بني العالم أرايض تقسيم اكتمال (٥)

أدى الذي الزمن واقع تحليالت صحة أو التوصيف، هذا صحة إنكار الصعب من
والفرق الحايل. العرص الخصائصعىل هذه بعض انطباق للغاية الواضح من أنه كما إليه.
قوة أكثرها سيما ال — القومية الدول أن يف يكمن الحايل، وزمننا الزمان ذلك بني الهائل
تهيمن عام مائة منذ كانت — االستعمارية واملصالح الطموحات تحمل كانت التي وتلك
العاملية الرشكات ُمالك كان ما كثريًا الحني، ذلك ففي العالم. يف األحداث مرسح عىل
عىل طويلة، ألوقات السياسة رجال مكاتب انتظار غرف يف يُرتكون العامليون واملستثمرون
من العكس إىل آلت اآلن األمور أن إال الوقت. ذلك يف يتعاظم كان نفوذهم أن من الرغم
يحدث لم وهذا االختيار، حرية يملك بات الراهن الوقت يف الدويل املال فرأس تماًما، ذلك
رأس يُخريَّ كأن ضيًقا، هامًشا ليست هذه االختيار وحرية كله. التاريخ مدى عىل قبُل من
مكان اختيار يف حر إنه بل مثًال، الجزائر مستعمرة يف أو نورماندي يف االستثمار بني املال
حكوماتها، أو الدول حسبانه يف يأخذ ال وغالبًا بأرسه، العالم من بقعة أي يف االستثمار
االختيار حرية يملك ومن االختيار، حرية من فشيئًا شيئًا يقل قدر سوى تملك ال التي

نصيبه. من القوة تكون
كان — أفضل عالم وإىل القوة إىل يتطلعون كانوا ممن وكثريين — لينني أن غري
الحتمية النهاية أن إىل وخلص الرأسمالية» مراحل «أعىل اإلمربيالية سمى حينما خطأ عىل
لكتاب األصيل الرويس النص عنوان لكن أدنى، أو قوسني قاب كانت الرأسمايل للكيان
فصفة ثم، ومن Imperializm kak novieyshaya stadiya kapitalizma كان: لينني
الرأسمالية ووصفت مراحل». «آخر تكون: أن واألصح صحيحة، ليست مراحل» «أعىل
الحجج لكن الروسية). باللغة otdielnaya stadiya) منفصلة» «مرحلة بأنها أيًضا وقتئذ
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مراحل «آخر أنها عىل لتؤكد البلشفية، الثورة انتصار بعد سيما ال ُقدمت، التي املوثوقة
وهو ذلك، بعد األبد وإىل لينني حياة أثناء مكان، كل يف الكتاب ظهور ضمنت الرأسمالية»
معنى. للكلمات إن الحقيقية. الكتاب فرضية عىل بذلك ليؤكد «آخر» كلمة عنوانه يف يحمل
أعظم حتى آمال وخيبت صعبة، بمراحل الحق وقت يف مرت الرأسمالية أن والحقيقة
العدوانية، الفاشية صعود وفرتة ،١٩٢٩–١٩٣٣ والكساد اإلفالس فرتة أثناء أنصارها
الحاد التنافس سنوات وخالل الثانية، العاملية الحرب وأثناء العسكرية، والهيمنة والنازية،
يف الرأسمالية لكن عليها. تغلبت وكأنها طويلة فرتات مدى عىل االشرتاكية بدت حينما
عىل عملت ثم واإلخفاقات، االنتكاسات عقود براثن من نفسها انتشال يف أفلحت النهاية
العوملة لتأثري نتيجة يتغري، هذا شكله يزال وال الحايل. شكله يف العالم اقتصاد تشكيل

تحديًدا.
فكل اإلمربيالية»؛ مراحل أعىل «العوملة كتابه: عنوان لجعل اليوم، حيٍّا لينني كان لو
لعملية نتيجة الناشئة والكيانات النظم لكن االتجاه. هذا إىل تشري لينني واتجاهات مبادئ
املايض يف أيًضا. والكمي النوعي املستويني عىل تطورها ستواصل بل نهائية. ليست العوملة
حصلت حينما وجيزة فرتة بعد لكن مخطئًا. كان لينني أن يعتقدون البعض كان أيًضا
لهذا العظيم الثوري (الزعيم نكروما كوامي أصدر عاًما، خمسني منذ استقاللها عىل غانا
وعىل اإلمربيالية».4 مراحل آخر الجديد: «االستعمار هو باالنتباه جدير بعنوان كتابًا البلد)
من عناوين تحمل النقاش، هذا يف إسهامات اآلن نشهد الفكري، االتجاه هذا منوال نفس
يحمل كتاب سيصدر ما، ويوًما الجديد». االستعمار مراحل أعىل باعتبارها «العوملة عينة

اليشء؟ ذلك يكون عساه فماذا العوملة». مراحل «أعىل هو ما» «شيئًا إن يقول عنوانًا
العوملة، عملية تطور خالل ستظهر جديدة كيانات ثمة أن نعي أن علينا يجب
لكن الكيانات. هذه بماهية التكهن يمكننا ال اليوم العالم. واقتصاد البرش عدد وتنامي
يف حتًما العوملة تجلبها سوف التي الخطرية املشاكل كم هو به التكهن علينا ينبغي ما
تاريخ مر عىل حدثت التي املعقدة االقتصادي التحول عمليات جميع مثل فهي، أعقابها.
عدد يتجاوز وعندما غريها. أخرى ستخلق لكنها املشاكل بعض ستحل اآلن، حتى البرشية
وينهار العملية ستتوقف تُحل، التي تلك عدد تحول، أي أعقاب يف تظهر، التي املشاكل
البداية، يف لكن العوملة. مع نفسه اليشء يتكرر سوف ما ويوًما النظام. ويتالىش االقتصاد
استنفاد عن البعد كل بعيدة تزال ال العوملة ألن نظًرا يرام، ما خري عىل األمور ستسري

التوسع. عىل قدرتها
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شيئني أهم إن اقتصادي؟ أساس عىل تعريفها يمكننا وكيف إذن؟ العوملة هي فما
حركة والعوملة والسوق. االقتصاد هما — الوحيدين ليسا لكنهما — للعوملة يتعرضان
يشمل وهذا وإلغائها. الدويل االقتصادي التبادل عىل املفروضة القيود من الحد إىل ترمي
بأنها وصفها يمكن التي األشياء قدر يقلل مما واملادية، الطبيعية الحواجز عىل التغلب
ويلعب اليد. متناول يف تبدو التي األشياء قدر فأكثر أكثر ويزيد املنال»، وعسرية «بعيدة
هو ثان رشط توافر إذا إال كافيًا، ليس لكنه األمر؛ هذا يف عظيًما دوًرا التقني التقدم
عفوية تحرير عملية العوملة تكون وهكذا اإلنسان. صنعها التي السياسية الحواجز إلغاء
عاملية سوق ظهور إىل سيؤدي شامل تكامل من سيصاحبها ما جانب إىل وتاريخية،
أضيق: نطاق وعىل والحًقا واملعلومات، والتكنولوجيا املال ورأس للسلع ومرتابطة واحدة
ثالث فضفاضة. وظيفية بقيود محكومة أو معزولة أسواًقا السابق يف كانت التي العمالة،
بني املتبادل االعتماد أو والرتابط والتكامل التحرير حاسمة: أهمية ذات الكلمات هذه من

وعفوية. تاريخية هما: أخريان مهمتان كلمتان وثمة الدول.
بعد. كاملة ليست العوملة أن الفور عىل نلحظ أن يمكننا التعريفات، هذه ضوء يف
األحداث مرسح عىل ممثل أقوى أن درجة إىل داخلها، يف متناسقة ليست أنها عىل عالوة
بينما به، الفوز من وتمكن لحركته، األثر بعيد بتحرير طالب — املال رأس أي — العاملي
إىل بحرية التدفق عن وعاجزة القومية، واإلجراءات القيود سجن يف عالقة العمالة تزال ال
اقتصادية براهني باستخدام — بحتة اقتصادية أرضية عىل نظل ولكي العالم. أنحاء جميع
الليربالية ملذهب وفًقا أنه إىل نشري أن بد فال — تطبيقها عند واألمانة الدقة وبتحري بحتة
إن أي املال؛ رأس بها يحظى التي الحركة حرية نفس العمالة تنال أن ينبغي الجديدة،
نقول أن يمكن بل قيود. ودون شاءت، أينما التحرك عىل قادرة تكون أن ينبغي العمالة
يف الحق كل لديهم فالبرش الطبيعة؛ إياها وهبته التي األساسية اإلنسان حقوق أحد هذا إن
اآلخرين قدوم حظر يف البعض رشع الزمن، من ما فرتة بعد لكن األنحاء! كافة يف التجول
بادئ يف هذا وحدث أوًال؛ امتلكوه أنهم ادعوا الذي اإلقليم من أجزاء يف استقرارهم أو
مستوى عىل األمر صار اآلن، لكن فحسب، األرض من صغرية مساحات مستوى عىل األمر
يسمح لم وما القيود، تطبيق دام ما وناقصة محدودة العوملة ستظل بأرسها. قارات
يف االختيار حرية وجود تعني فالحرية ذلك. أرادوا حيثما للعمل والسعي بالعيش للناس
منها. قدر أقل حتى العمالة تملك ال بينما الحرية، هذه يملك املال ورأس أيًضا. األمر هذا
الهجرة أمام الحدود وفتح املجال، هذا يف التمييز إلغاء املعارصة العوملة اكتمال يتطلب
لكن برلني، حائط إسقاط من تمكننا لقد الحواجز. من مزيد إقامة عن والتوقف الحرة،
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الفاصل كالجدار قبل، ذي من أكثر وبإرصار وهناك، هنا يبنى األسوار من مزيد يزال ال
مثلما — البرش هجرات تدفق أمام الحدود فتح إن الالتينية. وأمريكا املتحدة الواليات بني
جيلني. أو جيل غضون يف ملحوظ نحو عىل األرض وجه سيغري — املال رأس مع حدث
وأمريكا أفريقيا سيما ال املناطق، أفقر أبناء من املاليني العاملية السوق آلية وستستوعب
أمريكا يف العمالة من املعروض زيادة يف بدورهم سيساهمون الذين والوسطى، الجنوبية
إىل العمالة من املعروض يف الزيادة هذه وستؤدي مسبوق، غري نحو عىل وأوروبا الشمالية
يف األجر مستوى ارتفاع إىل أيًضا ذلك وسيؤدي األجور. انخفاض أي سعرها، انخفاض
هناك العمالة من املعروض انخفاض ألن كبرية، بأعداد العمالة منها تدفقت التي املناطق
هذه بني الدخل مستويات تفاوت يف ملموًسا انخفاًضا ذلك نتيجة وستكون سعرها. سريفع
أوسع نطاق عىل ثانية حدث ثم عرش، الثامن القرن يف حدث ما وهذا العالم. من املناطق
الشمالية. أمريكا إىل أوروبا من الكربى الهجرة أثناء والعرشين، عرش التاسع القرنني يف
من أنه لنا يتبني فاليوم بالفعل. يحدث إنه األوقات؟ من وقت يف هذا سيحدث هل
الجنوبية أمريكا ومن أوروبا، إىل أفريقيا من كالشالل الهجرات تدفق صد للغاية الصعب
اإلجراء يكون وربما نفًعا، تجدي ال والسلمية الديمقراطية األساليب الشمالية. أمريكا إىل
فيها تكون التي املناطق يف الحياة نوعية تحسني هو الهجرات هذه ملنع الوحيد الفعال
أي لفعل االستعداد إىل منهم، الشباب سيما ال أبناءها، تدفع درجة إىل ا جدٍّ بائسة الحياة
نهج اتباع يتطلب وهذا ذلك. سبيل يف بحياتهم خاطروا ولو حتى منها، للخروج يشء
إىل نتوصل أن علينا سيكون إذ األجل؛ طويلة املستدامة التنمية إلحداث جوهره يف يختلف
الغنية، الدول يف ال الفقرية، الدول يف ملموس نحو عىل النمو نسبة ارتفاع تضمن طريقة
وعدة صحيفة يف عنها اإلعالن مجرد من بدًال التنفيذ، موضع الطريقة هذه نضع ثم، ومن
يظل فلن وإال وملموس. مرئي نحو عىل الفجوة لسد الوحيد السبيل هو هذا مؤتمرات.
تحديًدا هذا األسف، ومع قوة. أكثر سيصبح بل فحسب، اآلن هو كما قويٍّا الهجرات ضغط

املايض. القرن ربع مدى عىل العوملة أحدثته ما هو
يزال ال الزراعة قطاع تحرير أن يف يكمن العوملة، اكتمال عدم وراء آخر سبب ثمة
٤٠٠ قرابة تخصص التي ثراء، الدول أكثر يف بسخاء مدعوًما يزال ال فهو ا. جدٍّ بطيئًا
املحيل الناتج يفوق املبلغ هذا إن حدودها. داخل الزراعي اإلنتاج لدعم سنويٍّا دوالر مليار
للكونغو اإلجمايل املحيل الناتج أضعاف تسعة ويساوي الُخمس، بمقدار لبولندا اإلجمايل
الزراعة، لقطاع الكامل التحرير ألن يحدث هذا إن نسمة. مليون ٦٦ سكانها عدد يبلغ التي
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أكثر يف الزراعة تهميش إىل رسيًعا يؤدي أن شأنه من الرشيفة املنافسة أمام أسواقه وفتح
عىل تحافظ ال الدول هذه إن القصوى. الحاالت يف هناك تماًما اختفائها وإىل رخاءً، الدول
من إال االنتخابات) يف يصوتون الذين القطاعات، بهذه العاملني (وعىل الزراعية قطاعاتها
— تدريجي تحرير خالل من بالفعل، يتغري وهو يتغري، أن بد ال أيًضا وهذا الدعم، خالل
لإلنتاجية واملضادة املشرتكة الزراعية السياسة وتعديل الزراعية، للسوق — بطيء لكنه
هناك يزال ال لكن العاملي. املنظور من للغاية مجحفة سياسة وهي األوروبي، لالتحاد
أن عليها سيتعني الدول فهذه أيًضا. وأوروبا واليابان املتحدة الواليات يف به لنقوم الكثري
الحالية التمييزية السياسات إن األرز. أو القطن ينتجون الذين للمزارعني تدفعه ما تمنع
حقول يف أو مايل يف الصغرية البقاع يف نفقاتهم لسد يجاهدون الذين الفالحني عىل تحكم

الفقر. بحياة فيتنام يف األرز
رئيسية بصورة يتضح الذي العوملة، اكتمال عدم أن ندرك أن بد ال السياق هذا ويف
يُحدث سوف — الوحيدتني الحالتني ليستا وهما — والعمالة الزراعية األسواق حالتي يف
سنوات، األفق يف تلوح كانت املشكالت هذه العاملي. املستوى عىل أكرب سياسية مشكالت
به، التنبؤ يمكن الذي املستقبل يف تصاعدها هو نتوقعه أن يمكن الذي الوحيد واليشء
سيتطلب املرتاكمة التوترات من بسالمة الخروج إن أيًضا. السيطرة عن خروجها وربما
السياسيني القادة لكن األطراف. ومتعدد الثنائي املستويني عىل منسقة إجراءات اتخاذ
الكثري تبدو كما بعد، املهمة هذه إنجاز عىل قادرون أنهم إىل يشري ما منهم يبدر لم
كامًال. فهًما املشكالت هذه عواقب فهم عن عاجزة واألكاديمية الفكرية األوساط من
لتناول بجدية مستعدة وليست عام، بوجه العامة القضايا مناقشة تفضل األوساط فهذه
سهولة بنفس ليس واإلدراك — هذا ندرك أن السهل ومن العملية. الواقعية املشكالت
مالية مبالغ للمزارعني تُدفع أيًضا بولندا يف فهنا مثًال، بولندا اتخذنا إذا — التغايض
أن الرضوري ومن األوروبي، االتحاد دول كل من الرضائب دافعي من تأتي مبارشة
االقتصاد من أخرى أجزاء من منتجني يجعل ألنه ممكن. وقت أرسع يف األمر هذا ينتهي
يف املتمثل النفاق يكشف أن يمكن هذا من أفضل يشء وال املنافسة. عىل قدرة أقل العاملي
نهتم أننا هي فالحقيقة العاملي. السياج خلف اآلخر الجانب يف الفقراء بشأن القلق ادعاء
نهتم وال هنا، الوسطى الطبقة من القليلني نصيب عىل يطرأ الذي امللموس بالتحسن أكثر

هناك. الفقراء من كثري حياة يف طفيف ولو تحسن بإحداث

98



بعد؟ وماذا العوملة؛

بني والرتابط والتكامل، التحرير، هي للعوملة األساسية السمات أن ندرك فإننا وهكذا
الدول.

االقتصادية الكيانات ملختلف الحرية نطاق وتعميق توسيع به يقصد الذي — التحرير
والتجارية واإلنتاجية والتنظيمية التكنولوجية املستويات عىل متبادلة عالقات يف تدخل كي
يف أعمق اقتصادية روابط لتطوير ورضوري مبدئي رشط هو — واالستثمارية واملالية
أحيانًا، عليهما ويعتمد والتحرر، بالحرية مبارشة يرتبط التحرير ألن ونظًرا املستقبل.
بالحرية يتعلق أنه التحرير يف ما أهم متعددة. منظورات خالل من إليه النظر من بد فال
يمكن ال الذي — أيًضا البلدان عرب الدويل املستوى يشمل وهذا — األسعار تحديد مجال يف
متبادلة عالقات يف الدخول بحرية أيًضا يتعلق لكنه الحرة. السوق آلية عن فيه االستغناء
السلع يشمل وهذا ورشائها، البضائع أنواع كل بيع اتفاقات خالل من سيما ال الرشكاء، مع
ممكن، منظور أوسع من االتفاقات هذه إىل النظر من بد وال سواء.5 حد عىل والخدمات
فحسب، التحتية بالبنية الخاصة األموال رءوس تكون ال قد الحايل الوقت يف أهدافها ألن
النشاط ممارسة يعني التحرير وأخريًا، أيًضا. أشكاله تنوع عىل النقدي املال رأس بل
املعامالت يف الدخول حرية أخرى، بعبارة للقيود، تخضع ال حرة ممارسة االقتصادي
يف بما منظمة)، غري بطريقة النشاط يجري أن يعني ال (وهذا منها والخروج التجارية
لإلفالس). املنظمة (اإلجراءات التجاري النشاط مواصلة فيها يتعذر التي الحاالت ذلك

عىل — وعمالة أموال ورءوس سلع شكل يف املجزأة األسواق دمج عملية هو التكامل
والقومية املحلية األسواق تجميع مسألة يتعدى وهو كبرية. واحدة سوق يف — أصغر نطاق
أيًضا التكامل يشمل بل للكلمة. الضيق باملعنى بينها فيما املتبادل وانفتاحها واإلقليمية
إليه الوصول يمكن وهذا االقتصادية. اللعبة تناسب سوق قوانني بوضع العملية هذه دعم
العاملية التجارة منظمة مثل والتكامل، التحرير عمليتي تشجع كيانات إنشاء خالل من
لم إن مستوى عىل السياسات، لتنسيق الجهود بذل جانب إىل الدولية، العمل منظمة أو

األقل. عىل فدويلٌّ عامليٍّا؛ يكن
من املتدفقني والطلب العرض تياري قبل من لالخرتاق مفتوحة تكون كهذه سوق
يتقاطع الذي املكان هي واملثىل الكاملة العاملية والسوق املجزأة. أقسامها عريضمن قطاع
ويف الكيل. العرض يبني الذي املنحنى مع منتج كل عىل الكيل الطلب يبني الذي املنحنى فيه
التي التعادل نقطة عند التوازن التيارين هذين كال سيحقق بحق، املوحدة السوق هذه
يفرغ أن شأنه من واحًدا سعًرا النقطة هذه وستحدد املنحنيني. هذين تقاطع إليها يشري
إىل حاجة هناك كانت ما كل ويورد للبيع، معروًضا كان ما كل يباع بحيث تماًما، السوق

99



وأكاذيب وأخطاء حقائق

عن عجز وال اإلنتاجية؛ القدرة فائض من زائدة مخزونات أي هناك تكون ولن توريده.
كذلك ليست األمور أن إال تحقيقها. يتسنى لم إنفاق نوايا أو البضائع، عىل الطلب تلبية

خيال. محض فهذا أبًدا، كذلك تكون ولن الواقع، يف
املتنوعة املزادات وكذلك الطريقة، بهذه املحليني املزارعني أسواق تعمل أن املمكن من
شكل أقرب وهو العوملة، آثار من أثر وهذا اإلنرتنت، عرب إي-باي رشكة تقدمها التي
وتخلو مثايل، نحو عىل تعمل التي واملتكاملة، الواحدة العاملية للسوق اآلن حتى إليه وصلنا
السائد الكالسيكية السوق شكل بالضبط تشبه فهي الحقائق. تزييف أو التناسق عدم من
األسواق بها تعمل التي الطريقة ليست فهذه ذلك ومع األكاديمية. االقتصاد كتب يف
تحت تتحدد أسعارها ألن املنتجات. من الساحقة األغلبية صعيد عىل الواقع يف العاملية

وللطلب. للعرض املحلية األوضاع تأثري
حجم لزيادة نتيجة العاملية السوق أجزاء من جزء أي توازن واختل حدث وإذا
للتضخم)، نتيجة السعر الرتفاع املبارش الضغط تجاهل (مع العرض حجم عىل الطلب
بالطبع وهذا نفسه. الكبري السوق من أخرى أجزاء من برسعة السلع حينئذ فستتدفق
األكمل الوجه عىل تستغل لم إنتاجية طاقة أو السلع، من وفرة وجود افرتاض عىل يعتمد
السوق. حاجة لسد السلع من مزيد يتوافر بحيث الفور عىل حشدها ويمكن ما، مكان يف
للغاية، موحلة األرايض وصارت نيوزيلندا، جزيرة شمال يف األمطار هطلت إذا فمثًال،
ليلبي إنتاجه يزيد أن بولندا يف أرميا يف املوجود املطاطية املطر أحذية ملصنع حينئذ يمكن
يف مجديًا. األمر كان لو ثالثة حتى أو ثانية، عمل وردية يضيف بأن األحذية، عىل الطلب
بولندا، يف هنا العرض ويكون نيوزيلندا، يف هناك البضاعة عىل الطلب يكون الحالة، هذه
نسبيٍّا الكبري الطلب هذا كان وإذا املكان. نفس تقريبًا أصبحا و«هنا» «هناك» أن إال
السلع تتدفق فلن املحلية، اإلنتاجية الطاقة توفره ما تجاوز إىل ويميل ودائًما، أساسيٍّا
العمالة فستتدفق الحاجة، دعت وإذا والتكنولوجيا، املال رأس التدفق سيشمل بل فحسب،
نفسه. الطلب مكان يف هناك، الطلب عليها يتزايد التي املنتجات وستصنع أيًضا، املؤهلة
يمكن — الحسبان يف النقل كلفة أخذ بعد مربح أنه تبني إذا — ذكرناه الذي املثال ويف
فسيفعله ذلك، البولنديون يفعل لم وإذا أسرتاليا. يف البولندي املطر أحذية مصنع بناء

رشائها. يف يرغب من لوجود نظًرا هناك، تتوافر أن بد ال املطر أحذية ألن آخرون،
إىل شحنها من بدًال الربازيل يف سياراتها لتجميع مصنًعا فاجن فولكس بنت ولهذا
إليها، األثاث شحن من بدًال إيطاليا يف السويدي لألثاث مصنع وأقيم أملانيا، من هناك
األساس حجر ُوضع برٍّا، املتحدة الواليات إىل املكسيكية الجعة زجاجات نقل من وبدًال

100



بعد؟ وماذا العوملة؛

رشكة االتجاه هذا يغر لم الحال، وبطبيعة هناك. الجعة زجاجات لتعبئة مصنع إلنشاء
يف الرغبة عدم إىل راجًعا ليس هذا لكن أوروبا، يف طائراتها إنتاج ببدء األمريكية بوينج
املحلية الخاصة، املصالح عىل الحرص يعكس إنه بل اإلنتاج، لعملية إضافية مرحلة زيادة
إن سارية. تزال ال التي القيود وإىل الحامية املنافسة إىل يعزى أنه إىل باإلضافة والقومية،
مزيد هناك حدتها. من وتزيد شكلها تغري ذلك من بدًال لكنها املنافسة، تلغي ال العوملة
ارتباط سيقل وهكذا أكرب. جوائز لتحقيق يلعب والكل بكثري، أكرب ملعب يف الالعبني من
أكثر «العاملي» باملستوى ارتباطها ويزداد فشيئًا، شيئًا «الدويل» باملستوى املنافسة هذه
باًال يلقي وال متزايد، نحو عىل الوطنية الحدود يتخطى صار أيًضا املال رأس ألن فأكثر،
سيتحدث آلخر آن ومن قوة. األمم أكثر مصالح حتى وال القومية، املصالح عليها يطلق ملا
األحيان أغلب يف يكون لن هذا لكن القومية»، «املصالح عن سياسة رجل أو وطني حزب
وحماية بالفساد مرتبًطا سيكون ما بقدر الوطنية، املصالح عىل حقيقي حرص من نابًعا

الخاصة. املصالح
للتصنيع مرافق إنشاء بجدوى تتعلق التي القرارات اتخاذ يرتبط أوسع، نطاق وعىل
املحلية العاملة األيدي تكاليف االعتبار يف تأخذ التي اإلجمالية، الكلفة بحساب بالخارج
— املبارش االستثمار خالل من سيما ال — املال رأس انتقال ويكون النقل. وتكاليف
وظروف واملؤسسية السياسية املحلية والظروف التكنولوجية، الوسائل بانتقال مصحوبًا
الرشكات دفعت التي العوامل نفس وهي إنتاج، خط إنشاء تتيح التي التحتية البنية
والصني. آسيا رشق جنوب يف لها فروع افتتاح إىل الغربية واألوروبية واألمريكية اليابانية
بعد فيما تبني املناطق هذه أن الرشكات، هذه تتوقعها لم التي السارة املفاجأة قبيل ومن
غري اقتصادي ازدهار لحدوث نتيجة نموٍّا، االستهالكية السلع أسواق أرسع أيًضا أنها

العالم. من الجزء ذلك يف السكان ازدياد واستمرار مسبوق،
يزداد التي العاملية السوق تجتاحان متقاطعتني موجتني هناك أن يتبني وهكذا
االتجاهات مختلف من تأتيان اللتان والطلب، العرض موجتا هما فأكثر؛ أكثر تكاملها
معقولة، برسعة ينمو العالم إنتاج إن وزيادته. املحيط ارتفاع مستوى لتشكال وتتحدان
عالمتي بني الكلمة هذه أضع إنني «التصدير». عن كبرية بدرجة ناجم النمو وهذا
لذا اإلنتاج، لهذا آخر بلد «استرياد» تعني ما، بلد إنتاج تصدير عملية ألن التنصيص
التحليل موضوع يكون عندما سيما ال التجاري»، «التبادل نسميه أن الدقة من سيكون
وكل بحق. املغلقة الوحيدة االقتصادية املنطقة بأنه وصفه يمكن الذي بأرسه، العالم هو

ما. حد إىل مفتوحة — والدول األقاليم مثل — مناطق من عداه ما
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عندما هادئًا الهادئ املحيط يكن لم كما اإلطالق؛ عىل هادئًا ليس السوق محيط إن
الشاطئ من مرة ألول رآه حني بالبوا دي نونيز فاسكو اإلسباني املستكشف وصفه
لهدوء «يا املحيط: مياه صفحة هدوء لرؤية دهشة يف وصاح ١٥١٣ عام يف لبنما الغربي
إىل الناس قاد التالية السنوات مدى عىل االسم بهذا الهادئ املحيط تسمية إن املحيط!»
رآه الذي الجزء ذلك فقط كان املحيط؛ هذا مياه من الهادئ الوحيد الجزء ألن الخطأ،
حتى أو تعويضية، وتحركات احتكاكات هناك تكون دائًما األفق. عرب الشاطئ من بالبوا
السوق تبقي التي املمتدة املعتدلة األمواج أن مع األحيان، بعض يف هوجاء عواصف
الهادئ املحيط كأمواج األمواج وهذه املهيمنة. هي تكون نسبي توازن حالة يف املتكاملة
التوازن حفظ عىل تعمل التي اآلليات أن يتبني عندما يحدث هذا لكن حدودها. تتجاوز ال
اآلليات هذه تعمل للعوملة، الحالية املرحلة وخالل كافية. غري السوق يف التغري تيارات بني
يطلق ما عىل يشتمل الذي للبضائع، العاملي بالتداول يتعلق فيما نسبيٍّا جيد بمستوى

الخارجية». و«التجارة الداخلية» «التجارة التقليدي: االقتصاد علم يف عليهما
أن أيًضا علينا يتعني والعوملة، التكامل بني الخلط نتجنب أن علينا يتعني ومثلما
من أكثر ليس العوملة، من أصيًال جزءًا بوصفه االقتصادي التكامل تقدم أن نتذكر
السياسية الحواجز وإلزالة بعض، عىل بعضها النفتاح نتيجة لألسواق جماعي تكاتف
وخفض لالستبدال، قابلة عمالت واستحداث الجمركية)، الرسوم سيما (ال واالقتصادية
ولعل متكاملة. دولية مؤسسات بإنشاء أيضا هذا ويرتبط واالتصاالت. االنتقاالت تكاليف
لكنه األوروبي. االتحاد هو املعارص عاملنا يف تطوًرا وأكثرها األمر هذا عىل األمثلة أفضل
أنه عىل عالوة العوملة. ال «األوربة» اسم عليه نطلق أن يمكن ما يمثل األحوال أفضل يف
وعىل أوروبا داخل من أكثر أو دولة عرشة اثنتا تزال ال إذ االكتمال؛ عن بعيًدا يزال ال
بها القيام ينبغي مهام األوروبي االتحاد أمام تزال وال األوروبي، االتحاد خارج حدودها

دولة. ٢٧ عددها البالغ األعضاء الدول داخل
أمريكا يف اتبع الذي الطريق منتصف يف يزال ال املعارص األوروبي التكامل إن
هذا أن (مع الجنوبية أمريكا يف بعد غايته إىل يصل لم الذي الطريق نفس وهو الشمالية،
األساسية عرشة الثالث الواليات تجمعت الشمالية، أمريكا حالة ففي ما). يوًما يحدث قد
(بعضها والية ٥٠ إىل بعد فيما عددها زاد ثم كبري، حد إىل متنوعة بخصائص تتمتع التي
بقوة عليه االستيالء تم اآلخر والبعض السابق، يف وفرنسية إنجليزية مستعمرات كانت
مثل غريبًا؛ وضعه يزال ال منها والبعض اإلسبان، الغزاة نسل من وصودر السالح
استعمرها التي البولينيزية هاواي جزيرة أو لروسيا، ملًكا السابق يف كانت التي أالسكا،
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دولة ظهرت الشمال، أقىص ويف األمريكية. املتحدة الواليات وصارت أنفسهم) األمريكيون
متكاملة. وحدة واليات وثالث مقاطعات تسع شكلت عندما كندا

إلسبانيا مملوكة كانت التي املستعمرات تحرر أدى الجنوبية، أمريكا حالة يف
إىل واألملان، والفرنسيني الربيطانيني بني مقسمة كانت التي غويانا إىل إضافة والربتغال،
البحار وراء ما أقاليم من واحدة الفرنسية غويانا تزال (ال مستقلة دولة عرشة اثنتي ظهور
واحًدا. قاريٍّا اقتصاديٍّا كيانًا لتشكل تندمج لم الدول هذه لكن مستعمرة)، أي الفرنسية،
لدول االقتصادي (التكتل املريكوسور أكربها ظهرت؛ إقليمية كيانات هناك أن صحيح
ومؤسساتها الواهية بروابطها — املشرتكة» الجنوبية «السوق هذه لكن الالتينية)؛ أمريكا
بينما وفنزويال، وأورجواي وباراجواي والربازيل األرجنتني تضم — نسبيٍّا الضعيفة
وبريو وكولومبيا واإلكوادور وتشييل بوليفيا مثل الباقية الالتينية الدول من كلٌّ تزال ال
سكانه عدد الوسطى أمريكا من به يستهان ال جزء يزال ال ذلك ومع منتسبني. أعضاءً
الظروف، من مجموعة إىل راجع وهذا املريكوسور؛ نطاق خارج نسمة مليون ١٣٥

بعد. فيما أيًضا اقتصادية ظروًفا صارت لكنها باألساس، والثقافية السياسية
تؤدي أن املمكن من كان التي للظروف مختلًفا ترتيبًا نتخيل أن الصعب من وليس
لدويالت مجزأة الشمالية أمريكا وبقاء مثًال، موحدة جنوبية أمريكية سوق ظهور إىل
اعتماًدا الجنوبية أمريكا يف املوحدة السوق هذه تقوم أن املمكن من كان إذ صغرية؛
وعىل مثًال، «البوليفار» نسميها أن يمكننا موحدة عملة وعىل الثقافية، العالقات عمق عىل
الجنوبية ألمريكا املتحدة الواليات هي واحدة، لدولة محيل اقتصاد عىل قائم متني هيكل
عىل ربما (أو البعيدة الضفة وعىل غراندي. ريو إىل فيجو ديل تريا من وتمتد والوسطى،
وأريزونا تكساس مثل اإلسبانية تتحدث واليات ستقبع العازل) الجدار من اآلخر الجانب
أخرى واليات جانب إىل الواليات، هذه عن كثريًا تبعد ال التي وفلوريدا وكاليفورنيا،
املنطقتني يف اإلنجليزية تتحدث وواليات وميسوري، لويزيانا مثل: الفرنسية تتحدث
البولينيزية. تتحدث التي وهاواي الروسية، تتحدث التي وأالسكا والرشقية، الشمالية
سنجد كنا بحيث االنقراض، من األصلية القبائل حماية املمكن من كان أنه يتبني وربما
أو األم، لغتهم ويتحدثون السو قبيلة أبناء يسكنها يزال ال مستقلة، داكوتا ساوث والية
إىل ستتحول تكن لم التي بنرباسكا، موطنهم يف باقني يزالون ال األوماها سنرى كنا ربما
عملة الواليات هذه من لكلٍّ وستكون عاًما. ١٤٠ منذ والثالثني السابعة األمريكية الوالية
من بكثري أعمق بينها فيما الثقافية االختالفات وستكون بها. خاصة ومصالح ومؤسسات
الشهرية األمريكية «البوتقة» ألن الالتينية، أمريكا دول بني اليوم املوجودة االختالفات تلك
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هناك ستكون لهذا، ونتيجة األصل. من لتوجد كانت ما والثقافات األعراق ودمج لصهر
األسهم تجمعات أن فيه شك ال ومما االقتصادية. السياسة صعيد عىل ما حد إىل اختالفات
نظًرا اليوم، عليه هي عما ستقل كانت وتدفقاتها الواليات لهذه القومية والثروة والدخول
ويمكننا الشمالية، ألمريكا كامل اندماج عن ناشئ حاليٍّا املوجود األمريكي االقتصاد ألن

«أمركة». اسم: عليه نطلق أن الحالة هذه يف
حلموا البعض أن من الرغم عىل بالكامل، الجنوبية أمريكا توحدت أن أبًدا يحدث لم
أفعال، إىل وقت أي يف األحالم هذه أدت إذا لكن بذلك، يحلمون هؤالء يزال وال األمر. بهذا
سيمون العظيم الجنوبية أمريكا بطل أراد قرنني، نحو منذ هام. أمر عن ذلك يسفر فربما
تحررت التي األرايض تضم العظمى»، «كولومبيا هي شاسعة، دولة يؤسس أن بوليفار
للنزاعات نتيجة اللعب، أوراق من مبني كبيت انهارت أساساتها لكن االستعمار. نري من
قال ،١٨٣٠ عام يف عاًما ٤٧ عمر يف يحترض بوليفار كان وبينما الداخلية. واملؤامرات
بنما من كالٍّ حاليٍّا تشمل التي املنطقة من تتألف التي العظمى، كولومبيا تأسيس إن
الحفاظ لكن سهًال، أمًرا كان وبوليفيا بريو من وأجزاء واإلكوادور وفنزويال وكولومبيا
كان التاريخ، مر «عىل ساخًرا: أضاف ثم تصوره. يمكن مما أصعب أمًرا كان الوحدة عىل

وأنا.» كيشوت، ودون املسيح، عيىس حمقى، ثالثة هناك
وقوانينها ومؤسساتها وهياكلها — املوحدة للسوق اإليجابية اآلثار تجد لم وهكذا،
مستوى وتفاوت الثقافية الظروف االعتبار يف أخذنا وإذا للظهور. فرصة — ومقاصدها
بني التنمية مستويات يف الجوهرية االختالفات وراء السبب هذا فسيفرس الطبيعية، املوارد
واالندماج الرخاء. من مزيد يتحقق التكامل، من مزيد يوجد فأينما العالم؛ من املناطق هذه
التصنيع حجم يف تتمثل منافع من عنها ينجم وما أكرب سوق مجرد من أكثر يعني الكامل
تكاليف انخفاض أيًضا يعني بل الكبرية؛ اإلنتاج وفورات عليه يطلق ما أو الكبري،
التجارية. والعالقات اإلنتاج مجايل يف التنبؤ عىل القدرة وزيادة التجارية، الصفقات
سعر يف املواتية غري التغريات بشأن تقلق ألن مضطرة ليست كاليفورنيا يف فالرشكات
املصنعون لكن نفسه. األمريكي الدوالر يتداوالن ألنهما نظًرا نيويورك، يف العملة رصف
انخفاض حال يف لصادراتهم التنافسية بالقدرة تتعلق مشكالت يواجهون بتاجونيا يف
ألن نظًرا العكس، يحدث قد أو باولو، ساو يف الربازييل الريال أمام األرجنتيني البيزو
أيًضا املوحدة السوق وتعني أيًضا. هبوًطا تتحرك مثلما صعوًدا تتحرك الرصف أسعار
ألي يمكن الحاجة، دعت إذا لكن اقتصادية. قضايا حول النزاع عن الناجمة املخاطر قلة
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للنمو وداعمة نزيهة تسوية النزاعات يسوي أن اتحادية، حكومة شكل يف ممثل وسيط،
العامة. املصلحة عىل الشخصية املصالح وإيثار والفساد الروتني مخاطر تاليف برشط أيًضا،
واالجتماعية، الثقافية األبعاد ضمن تماًما ناجحة الشمالية أمريكا «أمركة» كانت لقد
ننىس أن يمكننا وال بالقليل. ليس ذلك عن الناجمة املشاكل عدد لكن أيًضا. والسياسية
إىل آخرين، سكان إقصاء حساب عىل قام — التاريخي املنظور من — النجاح هذا أن
من — التقديرات لبعض وفًقا — ماليني عرشة من ألكثر الجماعية اإلبادة إىل وصل حد
لقلنا وحدها، الشمالية أمريكا إال يضم ال اليوم العالم كان لو لكن األصليني. أمريكا سكان
معنى لتفسري إيجاًزا وأكثرها السبل أفضل هو األمريكي واملثال اكتملت. قد العوملة إن
تمتد تاريخية افرتاضية عوملة عملية تقودنا أن يمكن أين إىل أساسيوضح أنه كما العملية؛
يزال ال ألنه ذلك، أوان فات فقد املنشود؛ الهدف إىل يقودنا لن األمريكي املثال لكن قرونًا.
وال الحايل، األمريكي النظام ظل يف للحل القابلة وغري العدائية االختالفات من الكثري هناك
الوقت إن — مختلف منظور من — نقول أن يمكننا أو األمريكي. باألسلوب حلها يمكن

ا. جدٍّ هائلة تزال ال االختالفات هذه ألن هذا، يتحقق حتى كاملة بقرون مبكًرا يزال ال
«البيان وإنجلز ماركس أصدر سنة، وستني مائة فمنذ وبرسعة. يميض، الزمن لكن
سواء، حد عىل واليسار اليمني ذعر الوقت ذلك يف أثارت بكلمات البيان يبدأ الشيوعي».6
شبح هو أوروبا، عىل يخيم شبح «هناك التحديد: وجه عىل اليمني ذعر أثارت لكنها
بدعوة بيانهما واختتما اإلطالق، عىل الذعر ينتابهما لم وإنجلز ماركس لكن الشيوعية.»
الصحافة صفحات الشعار هذا تصدر عقود، مدى وعىل اتحدوا!» العالم، عمال «يا نصها:
العاملية الربوليتاريا تتمكن لم وبينما واالشرتاكية. الشيوعية الصحافة سيما ال اليسارية،
السوق يف توحدت فإنها الخاص، املال رأس استغالل مواجهة يف بفعالية التوحد من أبًدا
صحيح نفسه. هذا الخاص املال رأس خالل من — غريب تناقيض نحو عىل — العاملية
ضدهم، تتوحد أن املفرتض من كان الذين أولئك مصالح لخدمة أُخضعت الربوليتاريا أن
عكس عىل األمور فيها تجري التي التاريخ مر عىل األخرية وال األوىل املرة ليست هذه لكن
مىض، وقت أي من أكرب اآلن العالم اقتصاد تكامل صعيد عىل الحادث التقدم إن املنشود.
يجتمعوا أن عىل قادرين غري العمال أن تبني أن وبعد أيًضا. العمالة سوق عىل ينطبق وهذا
عديدة أخرى اتحادات خالل من (تقريبًا) الدول كل يف اجتمعوا الشيوعي، النموذج عىل
فرص ثم ومن — (األجور) العمالة سعر أخرى، بعبارة أو العمالة، فاملعروضمن مرتابطة.
األخرى. األجزاء يف يجري ما عىل العالم من جزء أي يف متزايدة بدرجة يعتمد — العمل
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يف جذري نحو عىل وتكنولوجياته اإلنتاج آليات تغريت وإنجلز، ماركس زمن منذ
املاركسية كالسيكيات تقول االجتماعية. العالقات معها وتغريت فقط، أجيال ستة غضون
(القيم الفوقية والبنية إنتاج) عالقات من عليها يرتتب وما اإلنتاجية (القدرة القاعدة إن
مدى عىل حدث التحول هذا شامل. بتحول مرت والعالقات) واملؤسسات، السياسية،
وغري العاملة الشعب لفئات االجتماعية للبنية شامًال تجديًدا أعقابه يف وأحدث أجيال،
أعم بعبارة — أو العمال عدد يف ملحوظ انخفاض حدث فقد والريف. املدن يف العاملة
عليهم يطلق من أو املستخدمة، العاملة القوى أو األجور، يتقاضون من عدد يف —
إليها املنتمون وبات واملطلقة، النسبية الناحيتني من املتوسطة الطبقة واتسعت األَُجراء.
وإنجلز ماركس قدم عندما الحياة قيد عىل كانت التي البرشية كل من عدًدا أكثر حاليٍّا
وربع ملياًرا وقتئذ العالم سكان تعداد كان إذ األمم»، «ربيع ألوج املدى بعيدة رؤيتهما
أكثر أي نسمة؛ املليار ونصف مليارات ستة إىل عددنا وصل فقد اآلن، أما نسمة. املليار
يزال ال الذي الجديل، املستوى عىل وهكذا، وقتئذ. العالم سكان عدد أضعاف خمسة من
األمور أكثر لكن سواء. حد عىل والنوع الكم يف جذري تغري هناك كان باملوضوع، متصًال
بالفعل؛ تزداد وهي ثانية، ستزداد ثورة اندالع احتمالية أن هو هذا كل يف لالهتمام إثارة
ليالئم ُصمم الذي االتحاد بينما بوضوح، فاشًال كان للعمال األصيل الشيوعي االتحاد ألن

االجتماعية. الناحية من واضًحا خلًال يعاني العوملة نتائج
عبارة وهو املتبادل، االقتصادي االعتماد أو الرتابط وهي للعوملة الثالثة السمة أخريًا،
والعمليات الظواهر بني الرجعية التغذية وآليات باملسببات األسباب عالقات من مزيج عن
األنواع هذه حول املالحظات أن هو الرائع األمر العالم. يف األماكن مختلف يف تحدث التي
اليوناني املؤرخ أكد فقد املاضية. سنة األلفي مدى عىل بالفعل تشكلت العالقات من
الفرتة يف روما تاريخ عن كتب الذي اليونان، بجنوب ميجالوبوليس مدينة من بوليبيوس
قط تكن لم العالم، يف حدثت التي السابقة «األحداث أن امليالد، قبل ١١٨ إىل ٢٠٠ من
البرش من حشود ولدت لقد الكل.»7 من جزء اآلن األحداث كل لكن بينها، فيما مرتابطة
البحر من عاملنا واتسع «اآلن»، له: بالنسبة وكان بوليبيوس فيه عاش الذي الزمن منذ
أن يرون البعض أن من الرغم عىل بأرسه، الكوكب أنحاء أقىص إىل املتوسط األبيض
املرء أن بشدة يعتقدون إثيوبيا، غرب يف األنواك كشعب والبعض، كروية. تعد لم األرض
يف يسقط أن املمكن ومن العالم حافة إىل يصل فسوف الكفاية، فيه بما بعيًدا ارتحل إذا
إن سخرية يف يقولون فريدمان، إل توماس األمريكي الصحفي مثل وآخرون، الهاوية؛
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األقل عىل مكتمًال، اآلن العالم يبدو رصاحة، وبكل أخرى.8 مرة التسطح يف آخذ العالم
نتطرق لن أمر وهو األرض، كوكب نطاق خارج عالقات فيه نقيم الذي اليوم يأتي حتى

اآلن. لنا املتاح الوحيد العالم هو فهذا حاليٍّا؛ إليه
سمة بل فحسب، االقتصادية األحداث سمة ليس املتبادل االعتماد الحايل، الوقت يف
مراسم تتابع أن تقريبًا البرشية لكل يمكن فمثًال، أيًضا. والسياسية الثقافية األحداث
العاملي. التجارة مركز عىل اإلرهابية للهجمات الحي البث تشاهد أو بكني، أوملبياد افتتاح
من االفرتايض الفضاء عرب للدردشة نتقابل أو باألوسكار، سيفوز من نتكهن أن ويمكننا
أختار فأنا ُسئلت، (إذا أوكرانيا يف االنتخابات عىل نؤثر أن ويمكن اإلنرتنت. شبكة خالل
االقتصاد، ويف زيمبابوي. يف موجابي نظام إلسقاط الضغط نمارس أن أو الديمقراطيني)،
يف والخدمات السلع وأسعار والطلب العرض بني العالقات من معقدة سلسلة تظهر
والطلب العرض — األساسية الفئات هذه من وكلٌّ العاملية. السوق من املختلفة األجزاء
يبدو التي األحداث عىل جزئيٍّا تعتمد أن يمكن بحيث وثيًقا ارتباًطا مرتبطة — والسعر
من كثري يف اليوم صارت أخرى» «أماكن ألن «يبدو» أقول أخرى. أماكن يف تجري أنها
التفاعل يُحدث الطويل، املدى وعىل اإلطالق. عىل ا جدٍّ عنا بعيًدا وليس «هنا»، تعني األحيان
البحث واتجاهات واإلنتاج التكنولوجيا عىل مبارش غري تأثريًا والسعر والطلب العرض بني

والسلوك. االستهالك ونماذج والتعليم
مناسبات، عدة ويف للغاية. ا ملتفٍّ مساًرا الدول بني املتبادل االعتماد يسلك وأحيانًا
بعيد. حد إىل معروف غري يجعله مما التحليالت، إجراء عند األحداث مسار تجاهل يجري
سعر ارتفاع إىل وفرنسا إنجلرتا بني والحروب اإلمربيالية املناوشات أدت قرنني منذ فمثًال،
إىل أدى بدوره وهذا الكاريبي، منطقة مزارع من العبيد يقطعه كان الذي القصب سكر
الذي البنجر من السكر استخالص صار عرش، التاسع القرن مطلع ففي العبودية. إلغاء
إضعاف إىل السكر قصب عىل الطلب انخفاض وأدى ربًحا. أكثر الرشقية أوروبا يف يزرع
حركة كانت نفسه، الوقت ويف الكاريبي. منطقة يف القصب مزارع مالك وسلطة نفوذ
أُلغيت نعلم، وكما الربيطانية. والجزر الكاريبي البحر منطقتي يف تتنامى العبودية إلغاء
الرشقية أوروبا ساهمت العوملة، من املرحلة تلك وخالل .١٨٠٧ عام يف إنجلرتا يف العبودية
التحليل ويف الغربية. الهند جزر يف املخزي النظام لهذا نهاية وضع يف قصد دون من
نابليون أرسلهم الذين — البولنديني الجنود أن بحقيقة عالقة لهذا يكن لم لألمور، النهائي
يُقتلون وال يحاربون ال أنهم أدركوا — ١٨٠٣ عام هاييتي إىل باآلالف (١٧٦٩–١٨٢١)
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بوردو. تجار مصالح عن دفاًعا بل الفرنسية، للثورة السامية األفكار سبيل يف هناك
نفسه هو عبًدا ولد الذي — لوفرتور توسان املتمرد الجنرال صف إىل البولنديون انضم
واستعبد، السنغال من اختطف لرجل ابنًا كان توسان أن صحيح املستعمرين. لقتال —
كان النظام ذلك نهاية يف أكرب بنصيب ساهم ما لكن العبودية، ضد عظيًما مجاهًدا وكان
البنجر. وسكر القصب سكر من لكلٍّ النسبية والربحية والطلب العرض عالقة عن ناجًما
بدأت ثم العاملية، التجارة وازدياد األطليس املحيط عرب التوسع إثر العبودية ازدهرت لقد
أدى لقد واحد. وقت يف معينة أحداث حدثت عندما الظروف، من ملجموعة نتيجة تذوي

دوره. البولندي السكر بنجر
عىل يعتمد فيينا يف بنزين محطة يف الوقود سعر أن سنجد الحارض، إىل وبالعودة
وباملثل، روتردام، يف السوق يف النفط خام من املعروض حجم مجرد من أكثر هو ما
الربازيل. يف املحصول حجم من أكثر هو ما عىل متجر أقرب يف القهوة سعر يعتمد
باملكسيك، النسيج مصانع يف العمالة حجم الصني من الواردة املالبس كمية تُحدد واليوم،
صناعة يف العاملني أجور اليابان يف التجميع خطوط من املنتجة السيارات أعداد وتحدد
املجوهرات متاجر يف املاس سعر ياقوتيا يف املناجم خصخصة وتحدد بأمريكا، السيارات
الطلب بمستوى مرهون بلد أي يف بأكملها صناعات ونمو بنيويورك. الخامسة الجادة يف
القوى حجم عىل يعتمد أوروبا يف البطالة وحجم أخرى. دول يف البلد هذا منتجات عىل
يذكي وقوًدا يشكل أموالهم فيه ليستثمروا مكان عن دبلن سكان وبحث آسيا. يف العاملة
يف املساكن أسعار يرفع وارسو من السكان وتدفق بولندا، يف الشقق أسعار ارتفاع
سيبرييا يف األسعار عىل ضغًطا فيشكالن السببان هذان يجتمع ثم، ومن بأوكرانيا. لفيف
املركزية والبنوك أخرى. دول اقتصادات عىل تؤثر ما بلد يف الحكومة وقرارات الغربية.
النقود، سعر من واحتياطياتها الفائدة أسعار يف املضاربة خالل من النقد قيمة يف تؤثر
ال دوًرا لعبت التجارية االتحادات أن من الرغم وعىل أخرى. دول يف الرصف، أسعار أي
بنا الخاص الجزء يف الرأسمالية السوق اقتصادات وظهور التحول حدوث يف به يستهان
التنافسية الضغوط عن الناجم التهميش من ينقذها أن يمكن يشء من ما فإنه العالم، من
وهناك مىض. وقت أي من أكثر اآلن نالحظها أن يمكن التي األخرى، الناشئة لألسواق
تلك يف — األحيان بعض يف بكثري أرخص تكون والتي — الثمن رخيصة العمالة أيًضا
إننا بعض. عىل بعضها ويعتمد مرتابطة وهناك هنا العمل أسواق يجعل مما األسواق،

نفسه. العاملي القارب متن عىل جميًعا
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فتحرير املتقاربة.9 املالية األسواق حالة يف تحديًدا العاملية األسواق بني الرتابط يظهر
قابلية عن ناجم تكامل من ذلك أعقب وما عليها، املفروضة القيود وإلغاء األسواق هذه
األفعال. ردود من سلسلة إىل أدى املعلوماتية، الثورة وعن الوطنية العمالت تحويل
تجري العاملي الرتابط منظومة ضمن واالستثمار واالقرتاض االدخار عمليات وباتت
فحسب، الوطنية االقتصادات مستوى عىل اآلن تجري ال العمليات هذه متزايدة. بصفة
اقتصادي ترابط أي ظله يف يحظى دائًما الذي بأرسه، العالم اقتصاد مستوى عىل بل
يف سيستثمر ما، بلد يف ادخر ما كل أن بمعنى االدخار؛ حجم تساوي الحقة باستثمارات
وهذا األخرى. هي عاملية أصبحت استثمارات إىل املدخرات تحويل عملية لكن آخر. بلد
املال رأس سوق من مختلفة قطاعات يف املتمثلة الوسيطة املالية الوكاالت عوملة يعني
املضاربني من متنوعة ومجموعة االستثمارية، والصناديق واألسواق كاملصارف املرتابطة،

واملستثمرين.
ضارة تأثريات من عنها نجم وما — التسعينيات يف حدثت التي املالية األزمة إن
آسيا رشق جنوب دول يف واالستهالك واإلنتاج العمالة مستويات حيث من العالم عىل
تداعياتها موجة الجتياح نتيجة الحق، وقت يف العالم من أيًضا أخرى مناطق ويف أوًال،
وفًقا الالحق االستثمار مستوى تحدد آلية لعمل واضًحا عرًضا بعيد حد إىل كانت —
والعجز امليزانية عجز يف تحديًدا تجسد الذي االختالل إىل نظرنا وإذا املدخرات. لحجم
لتاليف مجال هناك يعد ولم أكرب. أزمة نواجه أننا فسيتبني املتحدة، الواليات يف التجاري
املتبادل واالرتباط املتضاربة، للمصالح العدائي الرصاع يف تحديًدا السبب ويكمن العواقب،
تأتي الذي فاالتجاه نفسه، املحيط يف جميًعا نبحر أننا وبما والعمليات. الظواهر بني
ناجم تسونامي أم الريح بفعل عاتية موجة أكانت وسواء فارًقا، يحدث ال األمواج منه
السوق أنحاء جميع وتصيب وتتحطم تتكرس األمواج بأخرى، أو ما فبطريقة زلزال؛ عن

املمكنة. العواقب كل أعقابها يف وتجر املرتابطة،
ليس فاألمر األخرى. األشياء كل عىل تعتمد األشياء كل أن اإلطالق عىل يعني ال هذا
عن الواضحة مسئوليتها من املركزية وبنوكها الدول حكومات أيًضا يعفي وال كذلك.
العوملة تستغل أن والرشكات املؤسسات إدارات ملجالس يمكن ال مثلما تماًما أخطائها،
الظروف مع التكيف يف بالفشل يتعلق فيما سيما ال اإلدارية، كفاءتها عدم لتغطي
مهارة، تتطلب اليقني عدم عليها يغلب ظروف ظل يف فاإلدارة املتغرية. االقتصادية
كل أن االعتقاد ساد وإذا مدهش. نحو عىل الكفاءة سقف ترفع املتبادل االعتماد وظاهرة
عىل يعتمد يشء ال بأن االدعاء املمكن من فسيكون األخرى، األشياء كل عىل تعتمد األشياء
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من بدًال النجاح، أو الفشل إىل تؤدي التي األسباب نحدد أن ينبغي لكننا نحن. نفعله ما
املحيل. املستوى عىل أخطاء عن نجمت عثرات من نواجهه فيما العوملة عىل اللوم إلقاء

أخرى ظاهرة يف ما ظاهرة وراء السبب نجد أن املمكن من أننا أيًضا هذا يعني وال
يمكن والتي املتبادل، واالعتماد للرتابط الخادعة فالتفسريات نفسه. الوقت يف تحدث
املنطقية املغالطة هي وهذه لها. حرص ال الخاطئ التفكري من النوع هذا من استخالصها
علينا، يتعني اآلن عنه.» ناتج لهذا فهو ذاك، أعقب الحدث هذا أن «بما تقول: التي املألوفة
املعارص العالم اقتصاد بني املتبادل الرتابط عن البحث نتجنب أن مىض، وقت أي من أكثر
التفسريات هذه مثل ألن أخرى، جهة من التغري دائم العوملة حركة وشكل جهة من

األيام. هذه شائعة تبدو الساذجة
سبيل فعىل عنها. التغايض يجري ووقاحة صخبًا املهاترات أكثر أن لنا يبدو أحيانًا
التي البولندي الزووتي رصف سعر يف العادية التذبذبات أن ننكر أن يمكن ال املثال:
ذلك ومع السوق، يف العادية املضاربة تقلبات عن ناجمة املائة، من أعشار ببضعة تقدر
ألنه نظًرا املجال، هذا خرباء قبل من ما نحو عىل للتعليق موضوًعا التذبذبات هذه تكون
صباًحا، العارشة حوايل يف — منتظمة تغذية جرعات يقدموا أن يوم كل منهم يتوقع
واملشاهدين. واملستمعني القراء من لألبرياء تقدم أن يجب) (أو يمكن — عًرصا والرابعة
واألثري الصحف ذلك وراء وينصاع الثرثرة، وتتواىل املحللون، فريد اإلعالم، وسائل تسأل
اإلخبارية التقارير يف وجدناها التي كتلك متنوعة؛ تفسريات إىل نستمع ثم اإلعالمي.
اليوم صباح املحللون «رصح :٢٠٠٧ مارس/آذار من الثامن هو عادي يوم يف البولندية
مزيًدا تشهد أن املمكن من عملتنا إن املحللون ويقول انخفض… قد الزووتي بأن األربعاء
عن ناجم منطقتنا يف الناشئة العمالت من وغريه الزووتي تراجع إن … االنخفاض من
الخليج يف وقع ما بعد آمنة استثمارات عن املستثمرين بحث وعن املخاطر، من النفور
بدأ األمريكية، السفينة عىل النار أطلقت إيرانية زوارق بأن تفيد تقارير بعد … الفاريس
املستثمرون بدأ التي الناشئة، األسواق عىل فوريٍّا تأثريًا أثر مما الصعود، يف الياباني الني
وال الزووتي تراجع وال ا، حقٍّ الني قيمة تصعد لم الوقت، ذلك يف منها.» االنسحاب يف
ارتفع بقليل، ذلك بعد ملموس. بشكل الرشقية أوروبا وسط دول عمالت من عملة أي
هذا إن أمريكية. سفينة أي استهدفت إيرانية سفينة من ما أنه الحًقا تبني فقد الزووتي؛

الحقيقة. عن تضللنا مدمرة كلمات إال هي ما األنباء من النوع
املحللون هؤالء بها يديل التي السخيفة التعليقات من مستمر تيار هناك ذلك ومع
ناقل كدور — حيوي بدور يقومون الذين الصحفيني عىل عالوة واالقتصاديون، املاليون
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من يتمكنون ألنهم مىض وقت أي من أكثر اآلن شائًعا بات وهذا — السيارة يف الحركة
الطلب أن من جيًدا جميًعا نعلمه ما إىل إضافة عقاب، دون اإلفالت ثم األكاذيب نرش
بضاعة برشاء أحيانًا الناس ينخدع ومثلما اآلن. كبريًا بات الفارغة الثرثرة هذه مثل عىل
أولئك أن لالهتمام املثري ومن اإلعالم. سوق يف الهراء وراء ينساقون باملثل فهم فاسدة،
إىل بحاجة هم من عدد من أكثر أحيانًا عددهم يبدو الضارة األنباء هذه يروجون الذين
يبدو هذا إن والديمقراطية. الحرية تسودها ظروف ظل يف يحدث كله وهذا منها؛ الحماية
كل يسفر بالفعل. صحيح هذا ولعل الرشطة؛ أفراد عدد يفوق اللصوص عدد كان لو كما
ما يكون ال عندما حتى ماذا، عىل يعتمد ماذا بشأن فهم سوء ومواقف خرافات عن هذا
بالفعل. الواقع أرض عىل موجوًدا الرءوس يف حرشه ويريدون متبادل ترابط من يدعونه
نطاق عىل يجري الذي — املرتابط االقتصادي النشاط أن أيًضا تعني العوملة إن
حدودها. ويتعدى الدول من العديد عىل ينطبق وهذا عاملية. مشكالت يُحدث — اآلن عاملي
سواء الدول أن إىل يشري ونتائجها، آلياتها مثل ومسبباتها، املشكالت لهذه الشاسع فاملدى
مثل القوية التكتالت عىل حتى ينطبق وهذا حلها. عن تعجز مجتمعة أم منفردة أكانت
أهمية حسب — تضم التي الكربى، السبع الصناعية الدول ومجموعة األوروبي االتحاد
وقد وكندا. وإيطاليا وفرنسا وإنجلرتا وأملانيا واليابان املتحدة الواليات — منها كلٍّ إنتاج
هذه اسم يجعل وهذا سياسية، ألسباب التسعينيات منتصف يف لالنضمام روسيا دعيت
إنتاج من ٪٤٣ نسبته بما تسهم الدول هذه أن ومع الكبار. الثماني مجموعة املجموعة:
،(٪٢٫٧ روسيا إنتاج ويبلغ ،٪٤١ روسيا: دون من السبع مجموعة إنتاج (يبلغ العالم
عىل املشكالت، هذه وتشمل فعال. نحو عىل املشكالت لبعض التصدي عن عاجزة فإنها
اقتصادية عواقب عن تسفر وهي املنظمة، والجريمة الدويل اإلرهاب السيايس، الصعيد

بها. خاصة
رأس تدفق استقرار بعدم األول املقام يف املسألة تتعلق االقتصادي الصعيد وعىل
وبائي انتشار حدوث بإمكانية املتعلقة الصلة ذات وباملخاطر النقدي، املضاربة مال
موجة العالم اجتاحت عندما التسعينيات أواخر يف بهذا مررنا وقد كبرية. مالية ألزمة
وبعد وتايالند، إندونيسيا سيما ال آسيا، رشق جنوب يف بدأت التي املالية االضطرابات
صدى هذه االضطرابات موجة أحدثت لقد واألرجنتني. تركيا دور جاء والربازيل روسيا

ككل. العالم اقتصاد ويف قارة، كل يف أخرى دول عدة يف أثر
األمراض من كبري قدر انتشار خطورة تتزايد واإلنساني االجتماعي املستوى وعىل
تأثريات من تحدثه وما الكبري، الالجئني عدد أزمات إىل إضافة االنتشار، رسيعة واألوبئة
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األطفال منها طال ما سيما ال اإلباحية، وانتشار والنفيس، البدني املستويني عىل مدمرة
. والُقرصَّ

يعدو وهذا العاملي. واالحرتار املناخ تغري هو اإلطالق عىل املخاطر هذه أهم لكن
الحضارة بقاء مصري تحديد يف حاسمة العديدة آثاره ألن نظًرا اقتصادية، ظاهرة كونه
فيها املنشود النجاح تحقيق يمكننا ال املشكلة وهذه األرض. عىل — الطويل املدى عىل —
التدابري نتخذ ال األسف مع لكننا بالفعل، األمر هذا ندرك ونحن منسقة، عاملية بتدابري إال
— العوملة عن ناتًجا ليس ذاته حد يف املناخ احرتار أن ومع العاملي. الصعيد عىل املناسبة
عىل وامليكنة التصنيع عمليتي سيما ال معينة، إنتاجية أساليب لتوسع عادية نتيجة ألنه
هذا وترية من للحد بأرسها اإلنسانية من مشرتًكا جهًدا يتطلب سوف فإنه — واسع نطاق
تتخذ أن عليها العالم أنحاء مختلف يف الشعوب أن الواضح ومن وإيقافه. الخطر االتجاه
مجموعة دول عىل خاصة بصفة يقع األكرب العبء أن ومع التدابري. من مختلفة أنواًعا
يف يسهموا أن بد ال الجميع فإن والهند، والصني األوروبي، االتحاد دول وبقية الثماني،

املستقبل. يف بقائنا ضمان أجل من النضال
متزايد نطاق عىل الرأسمايل النظام انتشار العوملة تعني االقتصادي، الصعيد وعىل
املحلية االقتصادات بني التكامل استمرار هي لهذا الثانوية والنتيجة العالم. مناطق من
وطني اقتصاد مائتي من يتألف العالم فاقتصاد واحد. عاملي تشكيل داخل واإلقليمية
بعضها. مع تكاملها يتزايد االقتصادات تلك ألن نظًرا فشيئًا، شيئًا عددها يقل تقريبًا
األخرى «األجزاء يف االقتصاد أو «هنا» االقتصاد عن نتحدث أن علينا يتعني لذلك، ونتيجة
يتزايد إذ «أجنبيٍّا»؛ أو «محليٍّا» بصفته االقتصاد عن التحدث من بدًال العالم»؛ اقتصاد من
الشامل. إطاره ضمن عملنا ويتزايد جميًعا، «اقتصادنا» بصفة العاملي االقتصاد اصطباغ
الذي املال فرأس نملكه. أننا اإلطالق عىل يعني ال «اقتصادنا» بأنه االقتصاد توصيف لكن
أي من أكثر — اآلن تملكه غالبًا الربق، برسعة تدويره ويجري الشاسع العالم يف يعمل
عىل بعضه املعتمد املرتابط العالم باألحرى أو املشرتك، العالم هذا قوى — مىض وقت

بعض.
العوملة أن يبدو تعريفنا، ضوء ويف جديدة. عملية ليست فالعوملة هذا؛ كل رغم
العوائق بعض فقط تشوبها كانت لكن األقل، عىل قرون خمسة طوال تحدث كانت
الذي العظيمة الجغرافية االكتشافات عرص عوملة ظهرت أن وبعد واالنتكاسات. الثانوية
عوملة ثانية: موجة شهدنا عرش، السادس القرن وأوائل عرش الخامس القرن أواخر يف بدأ
بلغت هذه العوملة ومرحلة العظيمة. التكنولوجية العلمية والتطبيقات االكتشافات عرص
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الكيانات وكانت االستعمار. وظهور العاملية الرأسمالية منظومة تشكل خالل من ذروتها
ومستعمراته، املستَعِمر البلد بني الروابط تُحكم قوانني بمثابة االقتصادية واملؤسسات
السفر رسعة تساوي املايض يف رسعته كانت الذي املال رأس وتدفق الدولية التجارة وبني
َمثَّل نحٍو عىل — ١٩١٣ عام يف اضطرابًا واجهت العوملة من املرحلة هذه لكن بالسفن.
يشء كل يكون أن املفرتض من كان فقد األوىل. العاملية الحرب عشية — للكثريين صدمة
حلها يمكن العديدة املشكالت وأن ستستمر، الطيبة األوقات أن وبدا يرام! ما وعىل رائًعا
التي األرباح ويحقق برسعة؛ نموه سيواصل العالم اقتصاد وأن التسويات، طريق عن
ذات األخرى املناطق تلق لم األيام، تلك يف الغنية. الدول خزانات يف — طبًعا — سترتاكم
األيام، تلك ويف كبريًا، اهتماًما اليوم، من بكثري نسبيٍّا أصغر وقتئذ كانت التي األقل، النمو
يف نظرائهم يفعل مثلما — العامة البارزة والشخصيات السياسة رجال من قلة ادعى

الدول. هذه بمصري يهتمون أنهم — الحارض الوقت
والحمائية والكساد، والديكتاتورية، العاملية، الحروب — الصعبة األوقات لكن
وتلتها طويًال. تدم لم — والسلع واألشخاص األفكار تبادل حرية ومنع املتطرفة،
الحرب انتهاء فور بدأت أنها إىل املؤلفني بعض ويذهب الحالية. الدائمة العوملة مرحلة
وتكاملها، نموٍّا الرأسمالية االقتصادات ألكثر الشامل املبدئي االنفتاح أثناء الثانية، العاملية
بإصالح قيامها وقت االقتصادات، هذه زمرة إىل واألملاني الياباني االقتصاَدين وانضمام
املستقلة الدول اقتصادات انضمت الستينيات، خالل بقليل، هذا بعد للحرب. املدمرة اآلثار
بعض ويف جديدة. لقواعد وفًقا — كلها تكن لم وإن — االستعمار نري من املتحررة
وأقامت التنمية، لتحقيق الرأسمايل املسار الثالث العالم يسمى ما بلدان تسلك لم الحاالت،

أيًضا. اقتصادية بل فحسب، وعسكرية سياسية ليست عالقات االشرتاكية الكتلة مع
كان األول واحد. «عالم» من أكثر وجود عىل واضحة داللة الثالث» «العالم تسمية تدل
الحقيقية. االشرتاكية يخص الذي ذلك كان والثاني املتقدمة، الرأسمالية يخص الذي ذلك
مستوى ارتفاع بسبب فقط ليس الثاني، العالم يف الشعوب من بكثري أكرب عدد عاش وقد
أدى هذا أيًضا. االشرتاكي التوجه ذات االقتصادات عدد ازدياد بسبب بل الطبيعي، النمو
والعقول القلوب لكسب ليس الثاني»، و«العالم األول» «العالم بني املنافسة حدة زيادة إىل
ترشذم زادت التي الباردة، الحرب وبدأت أيًضا. الثالث العالم عىل للسيطرة بل فحسب،
أن السبعينيات منتصف يف للبعض بدا حتى توحيده. من بدًال اقتصاده واستقطاب العالم
واستخباراتهم السوفييت الحكام عند اعتقاد فساد الخاص. لنموذجهم وفًقا يتغري العالم
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العالم يف الصامتة حربهم يخوضون كانوا حينما لطريقتنا»؛ وفًقا تجري العالم «أمور أن
األبد، إىل كتلتني إىل ينقسم أن أبى العالم لكن يفعل.10 الغرب كان مثلما تماًما الثالث،
التاريخ» «نهاية أُعلنت فقد نعلم، وكما واحدة. كتلة ليشكل أخرى مرة االئتالف يف ورشع
بنهاية إال ينتهي لن فالتاريخ عنا، للغاية بعيدة تزال ال عملية هذه لكن األوان. قبل

الحالية. األلفية يف بالتأكيد يحدث لن وهذا اإلنسانية. الحضارة
األول. العالم مع حر تواصل أي أمام أبًدا منفتحة االشرتاكية االقتصادات تكن لم
قد لالسترياد» املضاد «التصنيع مصطلح يبدو واليوم، األحوال. أغلب يف مغلقة كانت بل
هذا نمو تقود التي القاطرة يكون أن املفرتض من كان يوم ذات أنه مع الزمن، عليه عفا
حدة أكثر انقساًما منقسًما للحرب التاليني الجيلني مدى عىل العالم وبدا العالم. من الجزء
يتحدث أن شخص ألي يمكن كان فكيف للحرب. السابقني القرنني خالل انقسامه من
الغرب.11 يف سيما ال الكتاب، من الكثري فعلها ذلك، مع الوضع؟ هذا مثل يف العوملة عن
واضحة بغطرسة كتبوا األحيان، بعض يف أو الخاص، لتوجهه متحيًزا كتب من منهم
كما العالم؛ هذا من فيه يعيشون الذي الجزء عىل «العالم» ملفهوم تعريفهم قرصوا حينما
أو موجودة، تكن لم الهادئ للمحيط الغربي والساحل األلب بني الواقعة املنطقة أن لو
الحارضيقرصون الوقت يف األشخاص من الكثريون يزال ال (مثلما آخر. لعالم تنتمي أنها
فحسب.) منها الغربي الجزء عىل والثقافية، االقتصادية الناحيتني من ألوروبا رؤيتهم

الحرب تلت التي العقود يف العالم من الرأسمايل الجزء يف حدث ما كل فإن لذا
يكن لم التكامل، أو والتعاون القيود وإلغاء واالنفتاح التحرير صعيد عىل الثانية العاملية
جمعاء اإلنسانية ومن العالم من شاسًعا جانبًا ألن كذلك؛ يكون أن يمكن كان وما عوملة،
أو اتساعها، ومدى العمليات هذه أهمية عن النظر برصف العمليات، تلك يف يشارك لم
العوملة من الحالية الثالثة املرحلة تبدأ أن املمكن من يكن ولم املستقبل. عىل تأثرياتها
أيًضا السابق االشرتاكي الثاني» «العالم انضمام واألهم، الثالث، العالم بانضمام إال فعليٍّا
«سوقان بأنهما توصيفهما تم ما رسعان العاملني هذين لكن التنمية. عملية مسار إىل
وقت منذ نشأت التي التقدم، بالغة الرأسمالية السوق نظر وجهة كانت تلك ألن ناشئتان»،
الثمانينيات عقد نهاية منذ املرحلة هذه بدأت وقد الناشئة. األسواق هذه ظهور سبق طويل
بعد استؤنفت التي الحقيقية، العوملة أمام بتنا الوقت، ذلك ومنذ التسعينيات. ومطلع
١٩١٤ عامي بني املخترص» العرشين «القرن يسمى ما خالل أجيال، ثالثة استمر انقطاع
النائمة العوملة عن العالم أنحاء مختلف يف املناطق بعض إقصاء مدى وتفاوت .١٩٨٩ إىل

الهائل. الزخم بهذا النهوض وشك عىل كانت التي
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العاصف وبالتحول بالكامل، السابقة املستعمرات تحرر بتزايد املرتبطة العمليات إن
أعطت التي األخرى املؤثرة العمليات رأس عىل كانت الشيوعية،12 بعد ما دول يف القوي
ظهر السمات هذه من بعض الخاص. طابعها الدائمة للعوملة املعارصة الثالثة املرحلة
التكنولوجية العلمية فالثورة تماًما. جديد اآلخر البعض بينما أيًضا، السابقة املراحل يف
العوملة هذه عىل نطلق أن وبمقدورنا بارًزا. دوًرا تلعب االقتصادية، نتائجها وكل الحالية،
وجوهرية حيوية سمات ست نربز أن ويمكننا الكربى. الرقمية الثورة عرص عوملة اسم

العوملة: مراحل من الحالية للمرحلة

الضعف. بمقدار العالم إنتاج نمو رسعة تفوق برسعة العاملية التجارة نمو (١)
أكرب. بمعدل مطرد نحو عىل العاملي املال رأس انتقال حركة تزايد (٢)

الدول. قيود من اإلفالت يف والنجاح املهاجرين تيارات تزايد (٣)
ممارسة طريقة يغري نحو عىل استثنائية، برسعة الجديدة التكنولوجيا انتشار (٤)

عاملي. نطاق عىل املتبادل االعتماد من جديدة أنواًعا ويخلق األعمال
انتقال إىل أدى مما االشرتاكية، بعد ما لدول الشامل التحول عملية رسعة زيادة (٥)
حر. عاملي اقتصاد ظل يف للعيش بلًدا وثالثني خمسة إىل ينتمون نسمة مليار ١٫٨ نحو
مجموعة تداخل يتضمن نحو عىل االتجاهات، متعددة ثقافية تغريات حدوث بدء (٦)

القيم. من كبرية

للوصول سبيل من وما سواء. حد عىل وسلبية إيجابية تغريات يشمل النقاط هذه آخر
يضيف تقدًما ما شخص يعتربه أن يمكن ما ألن نظًرا النقطة، هذه حول إجماع إىل
الدول يف األمر هذا رؤية ويمكن ذلك. عكس واملكان الوقت نفس يف آخر يراه قد قيمة،
البعض ينزعج فبينما مثًال. العربي كالعالم قوية، تقليدية ثقافية خصوصية لديها التي
مراكز بإقامة اآلخر البعض يسعد قد االستهالكي، األمريكي النموذج من أو العوملة من
البعض يعتقد قد بل فلوريدا. أو كاليفورنيا جنوب يف املوجودة تلك طراز عىل التسوق
أسس اتباع خالل من يتأتى ال األمريكي النمط غرار عىل النجاح لتحقيق طريق أقرص أن
األمريكي، الحياة أسلوب استعارة خالل من بل األمريكي، العمل وآداب األمريكية اإلنتاجية
يف املوجودة تلك مثل — األمريكية للجامعات فروع تقام وعندما املحلية. النخبة سيما ال
بالرضورة يحدث ال هذا لكن الشعوب. هذه مثل إعجاب تثري فهي — قطر أو البحرين
الكويت يكون ربما ذلك ومع مكان. كل يف الرسيعة الوجبات مطاعم موجة اجتياح عند
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سيارات موقف يف فرياري سيارة تشاهد أن فيه يمكنك الذي العالم يف الوحيد البلد هو
أمريكا؟ يف مكان أي يف ذلك مشاهدة املمكن من هل ماكدونالدز.

الكثري أن صحيح بها. االنبهار يأخذنا أال ينبغي لكننا ا، جدٍّ متطورة العوملة إن
املنظور نفقد ال دعونا لكن اآلن، ممكنة باتت ما يوًما مستحيلة كانت التي األمور من
ليس — االقتصادية الكتابات يف للتكلف نسبيٍّا الشائعة األشكال فمن لألمور. الصحيح
دون التبسيط ومفرطة قارصة نظر بوجهات العشوائي االستشهاد — فقط الصحافة يف
من فقط قلة فهناك األمر. هذا يف دوًرا أيًضا املوضة وتلعب كاف. نحو عىل العقل إعمال
يف األوىل «للمرة وقال: األحداث استبق الذي ثورو ليسرت قاله بما يستشهدون األشخاص
ويقول آخر.»13 مكان أي يف يباع أن مكان أي يف يصنع يشء ألي يمكن البرشية، تاريخ
يذهب لم لكنه منها، قليًال عدًدا زار باألحرى أو البلدان، من كثريًا يزر لم شخص هذا
يمكن يشء كل أن نؤكد أن يصح بالضبط مرحلة أي عند لكن مكان. كل إىل بالتأكيد
صحيًحا االفرتاض هذا سيكون تاريًخا؟ الجغرافيا تصري عندما مكان؟ كل يف تصنيعه

التايل: من رشكة أي تتمكن عندما

سعر. أعىل عىل تحصل حيثما قيود دون تبيع أن •
متوافًرا. كان أينما املال رأس عىل تحصل أن •

عائًدا. تدر التي املناطق أكثر من الخام املواد تشرتي أن •
مالئمة. األماكن أكثر يف اإلنتاج مصانع تقيم أن •

«صنعه» يمكن «األمريكي» الكمبيوتر أن صحيح كذلك. ليست الحال أن املخزي ومن
تركيا، يف تجمع «اليابانية» تويوتا طرازات بعض وأن ماليزيا، يف تجميعه) باألحرى (أو
هي الحقيقة لكن إستونيا، من اإلنرتنت خدمات يوفر أن يمكنه سكايب برنامج وأن
يمكن وال األوسط، الرشق دول يف الكمبيوتر أجهزة تصنيع املمكن غري من يزال ال أنه
من سكايب خدمات تشغيل يمكن وال الوسطى، أفريقيا يف تويوتا إنتاج خطوط تشغيل
تزال ال الجغرافيا أن درجة إىل التقدم، بالغة تقنيات هناك أن يعني وهذا كازاخستان.
حيث من العالم مناطق مختلف بني التباين من كبريًا قدًرا هناك وأن كبريًا، دوًرا تلعب
املؤهلة. العاملة والقوى املؤسيس، والنضج املتطورة، كالتكنولوجيا اإلنتاجية: اإلمكانات

اعتماده ويقل فأكثر، أكثر الخدمات عىل اعتماًدا املعارص االقتصاد يزداد ذلك، وفوق
مكان» «كل يف وبيعها الخدمات صنع أبًدا املمكن من يكون ولن املادية. السلع إنتاج عىل
الحاالت. أغلب يف إليه تقدم الذي املكان عن فصلها يمكن ال التي منها، التقليدية سيما ال
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يكون فالعرض الزبائن؛ يوجد حيث عادة الخدمات هذه تقدم أن بد ال الحال، وبطبيعة
بعينها خدمات نقل جعلتا الرقمية والثورة اإلنرتنت شبكة أن إال عليه. الطلب يوجد حيث
ال هذا لكن املالية، والخدمات والتسلية التثقيف أشكال وبعض املعلومات سيما ال ممكنًا،
تناولك أو الحالق، عند شعرك قص أو السيارات خدمة بمركز سيارتك غسل عىل يرسي
رعاية خدمة تقديم أو جراحية عملية إجراء املمكن غري فمن جيد. مطعم يف العشاء
ويف نفسه، املكان يف مًعا، يكونا أن بد ال وزبائنها الخدمات هذه اإلنرتنت. عرب األطفال
املواد مشاهدة فيمكنه اإلنرتنت، عرب الخدمات عىل الحصول يف يرغب من أما نفسه. الوقت
نفسه يقلص أن يف العالم نجح لقد هناك. الجنس ممارسة من يتمكن لن أنه إال اإلباحية،
ويف فقط. اإلنرتنت عرب ذلك لكن االفرتايض، اإلنرتنت فضاء يف وحيدة نقطة أنه يبدو ما إىل
خاللها تجري التي املساحة وتقليص املسافات تقليل املمكن من أنه تبني أخرى، مجاالت
نقل، تكاليف هناك فستكون مسافة، هناك كانت طاملا لكن بشدة. والرشاء البيع صفقات

الجغرايف. العامل تأثري بقاء يعني وهذا
«كل يف يشء» «كل إنتاج من نتمكن أن قبل طويل طريق أمامنا يزال ال وهكذا،
عىل العوملة تقدم مدى عن تعبري وهذا مىض. وقت أي من ذلك إىل أقرب لكننا مكان»،
العمليات يف الجغرايف العامل دور قل كلما إنه نقول أن ويمكن االقتصادي. الصعيد
العوملة، عملية تقدم ازداد واالستهالك؛ والتوزيع والتصنيع التجميع مثل االقتصادية

صحيح. والعكس
جزءًا العفوية كانت املرحلة، هذه فحتى العوملة. عفوية نبني أن أيًضا الجدير ومن
وتنهار تذوي أن للعوملة املمكن من هذا، من وانطالًقا لها؛ أساسيٍّا ومحرًكا طبيعتها من
أن املفرتض من كان وإذا عاملي. مستوى عىل الالزم التنظيم غياب حالة يف ثقلها بفعل
بأرسه العاملي االقتصاد عرب الحرة للسوق الفعالة املبادئ انتشار هي العوملة أن نفهم
هذه، النظر وجهة ومن للرأسمالية. الكلية السيطرة يف جوهرها تلخيص فيمكننا تقريبًا،
عىل حق، عىل العاملية للرأسمالية الساحق باالنتصار العوملة يربطون الذين أولئك يكون
مع ينسجم العالم جعل استحالة ثبتت فقد الحضارة، تطور من الحالية املرحلة يف األقل
بل فحسب، بهذا يحلموا لم الكثريين أن من الرغم عىل الشيوعي، أو االشرتاكي النموذج
انهياًرا الدويل االشرتاكي النظام انهار لقد حال أي عىل يتحقق. أن أجل من الكثري فعلوا
التيار يف عنه نشأت التي السوق اقتصادات واندمجت العرشين، القرن نهاية يف ا تامٍّ

التباين. شديدة طرق بثالث العاملي االقتصادي
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التاريخية املرحلة هذه يف العالم بقية مع االشرتاكية بعد ما اقتصادات تتكامل واآلن
املطلقة واألولوية الجديدة. الليربالية رؤية فيه تسود الذي الوقت يف الرأسمالية، لتطور
الذي الدور أهمية تتضاءل بينما للسوق، الذاتية القوى تلعبه الذي الدور ألهمية فيها
— االشرتاكية بعد ما اقتصادات فإن لهذا، ونتيجة الفاعلة. وسياستها الدولة تلعبه
الرأسمالية املؤسسات وذات املتوسطة، أو املنخفضة النمو مستويات ذات األخرى والبلدان
مبادئ بفعل عاصف تحول بمرحلة تمر — الخارجي العالم عىل تنفتح التي الضعيفة
عىل وهائلة تماًما، عاملية الجديدة الليربالية جانب من السيطرة وهذه الجديدة. الليربالية

الدويل. االقتصاد عالقات مستوى
الناشئة والقوى جهة من الذاتية القوى بني القوى توازن تباين التاريخ مر عىل
الدولة لدور القصوى األهمية تجلت عندما حتى أخرى، جهة من الدولة إجراءات من
يف االجتماعية الديمقراطيات يف فقط ليس اآلن، الحال هي مما أكثر القومي املستوى عىل
وأسرتاليا. وبريطانيا املتحدة الواليات يف أيًضا بل الغربية، أوروبا ويف االسكندنافية الدول
أي أقامها وال العوملة، اخرتع أحد ال الحاسم. الدور الذاتية القوى لعبت العوملة، مسار ويف
وجود من الرغم عىل يخرجه، أحد من وما العوملة، ألداء سيناريو كتب أحد من فما شخص.
ثالثة من دراما كونها من أكثر حدث فهي ثم، ومن األحداث. مرسح عىل املمثلني من العديد
ومن الثالث. الفصل يف النار تطلق أن لها بد ال األول، الفصل يف بندقية فيها تظهر فصول،
وحكوماتها، الدول — العوملة مرسح عىل البطولة بأدوار يقومون الذين املمثلني أن الواضح
وغري الحكومية الدولية واملنظمات العامليني، واملستثمرين الجنسيات، متعددة والرشكات
يحاولون كانوا — اإلجرامية واملنظمات العاملية، اإلعالم وسائل وتكتالت أيًضا، الحكومية
أفضل يبيل وبعضهم ألنفسهم. املكاسب من ممكن قدر أكرب يحشدوا أن الوقت من فرتة

والخارسون. الرابحون فيها لعبة فكل املضمار؛ هذا يف غريه من
هل اللعبة. هذه نتيجة حول تتمحور اإلنسانية تشغل التي الجوهرية األسئلة إن
وفًقا ممكن غري وهذا — الفوز من الجميع يتمكن لم إذا بحيث نلعبها أن املمكن من
ويقل فأكثر أكثر الفائزين عدد يزداد األقل فعىل — اآلن عامليٍّا السائدة الرأسمالية لجوهر
بد ال فسيكون اإلطالق. عىل مؤكًدا ليس لكنه ممكن، هذا فشيئًا؟ شيئًا الخارسين عدد
عن ناجم إما وهذا تحدث. ال لكنها الوقت، نفس يف األمور من ا جدٍّ الكثري حدوث من
وأضخم الدول، أكرب تحديًدا — اللعبة هذه يف بعينهم لالعبني القوة بالغة مصالح أن
الكامل الفهم غياب بسبب وإما تحدث، أن األمور لهذه تتيح ال — العاملية املؤسسات
عليهما التغلب من بد وال التخوف، يثري العائقني هذين وكال اآلن. تحدث التي للعملية
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املشرتكة املصالح جماعة فضح الرضوري من سيكون األوىل، الحالة يف الطرق. بمختلف
سيكون الثانية، الحالة ويف بفعالية. تأثريها معادلة عىل قادرة قوى وتنظيم الحقيقية،
الدويل للمجتمع نرشح وأن والعقول، القلوب لكسب النضال نواصل أن الرضوري من
يف عنها الرجوع يمكن ال عملية يجعلها مما بالفعل، قائمة للعوملة الحالية املرحلة أن
اإلنسانية تنظيم ببساطة أو الدويل، الجمهور هذا تنظيم يوجب وهذا القريب، املستقبل

جديد. نحو عىل
بل باالرتياح. يشعروا أن ينبغي مؤيديها أن يعني ال هذا لكن للعوملة، اآلن الغلبة
السلبية الجوانب وتقليل األقىص، الحد إىل اإليجابية الجوانب زيادة عىل العمل عليهم يتعني
مخاطرها من العوملة عملية نحمي لكي ذلك، أمكنهم إن عليها القضاء أو األدنى، الحد إىل
حد عىل اإليجابية والجوانب السلبية الجوانب من الكثري عىل تنطوي فالعوملة الذاتية.
وترفع االقتصاد، تنشط وكيف للعوملة اإليجابية الجوانب عن يتحدثون والكثريون سواء.
منجزات تمثل عادة يقدمونها التي اإلحصائية الرباهني لكن التجارة. حركة وتزيد األجور،
وهذا معدالت. أو مجمعة بيانات شكل يف وتكون ككل، الدول منجزات أو قومية اقتصادات
الواليات يف الفقراء إىل ننظر أن الرضوري فمن عديدة. انقسامات ويخفي الكثري، يمثل ال
االستهالك مستويات مقابل بلغاريا يف والبؤس روسيا، يف الجدد األغنياء مقابل املتحدة
نصف طوال املستمر الركود مقابل املذهل الصيني واالزدهار نيجرييا، يف للنخبة الباذخة
جميع يف اإلنرتنت خدمة عىل الحصول وسهولة الديمقراطية، الكونغو جمهورية يف قرن
األمر هذا استحالة شبه مقابل الشمالية أمريكا يف العظمى البحريات حول الواقعة املناطق

أفريقيا. يف الكربى البحريات منطقة يف تقريبًا
دون سواء، حد عىل الغنية والبلدان الفقرية البلدان يف العوملة من يتذمرون الناس لكن
ومن العمالة، وسوق التجارة سوق عىل يرسي وهذا اإليجابية. األمور هذه من أي إىل النظر
يتهمون الفقرية البلدان يف فالناس األجور. مبالغ وعىل وظيفة عىل العثور فرص عىل ثم
من تأتي التي التنافسية املنتجات إىل فعًال الحر بالوصول تسمح ال بأنها الغنية البلدان
والحصول العمل فرصة من بهذا وتحرمهم الثمن، رخيصة العاملة األيدي ذات البلدان
املتزايد الطلب ألن الفقرية البلدان يكرهون بدورهم الغنية الدول يف والناس الدخل. عىل
منخفضة تكون حيث إىل بل مؤهلة، العاملة القوة تكون حيث إىل يتوجه ال العمالة عىل
تستحوذ ا حقٍّ هل املنفتحة، العوملة ظل يف لكن الفقرية. البلدان إىل أخرى بعبارة أو الكلفة،
ألمريكا يحق وهل املتقدمة؟ االقتصادات من العمل فرص عىل نموٍّا األقل االقتصادات
الناشئة األسواق عليها يطلق ما عىل بالالئمة تلقيا أن ثم من الغربية وأوروبا الشمالية
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املوجودة األخرى األسواق أن مع آسيا، ورشق الجنوبية أمريكا يف املوجودة تلك سيما ال —
الطلب من جزءًا المتصاصها — األخرى هي عنها التغايض يجري ال الرشقية، أوروبا يف

فيهما؟ العمالة أسواق عىل
تصنع التي األساسية العمليات تسهم نفسه الوقت يف لكن ما، حد إىل صحيح هذا
رفع يف — والتكنولوجيا املعرفة وتدفق األموال، ورءوس السلع تبادل حرية — العوملة
ومستويات الفعلية األجور تكون لهذا، ونتيجة الغنية. الدول يف العام اإلنتاجية مستوى
انخفاًضا تسبب إحداهما متزامنتني، عمليتني أمام نحن بالتايل، نسبيٍّا. أعىل فيها املعيشة
ومحصلة للدخل. املطلق املستوى يف نمو إىل تؤدي واألخرى الدخل، من األجور حصة يف
من أقل رشيحة عىل يحصلون عمل فرصة إيجاد من يتمكنون الذين العمال أن هذا
املادية، بالقيم هذا لنوضح أقل. كله هذا من استفادتهم تكون ثم ومن حجًما، أكرب فطرية
بمعدل األخريين العقدين مدى عىل تزايدت بلًدا ١٨ أغنى يف الفعلية األجور إن سنقول:
٢٠ مدى عىل يضيف سوف وهذا العمليات.14 هذه تأثري بفضل سنويٍّا ٪٠٫٢٤ بلغ أرسع
بشأن الرنانة الترصيحات ضوء يف كثريًا ليس وهذا .٪٤٫٩ يبلغ إضايف نمو معدل سنة
عدم ذلك عىل يرتتب أن اإلطالق عىل املستغرب من ليس أنه كما للعوملة. اإليجابية اآلثار
الالئمة العوملة تتحمل أن يجب ال ذلك ومع االحتجاجات. واندالع املتنامي واإلحباط الرضا

الحالة. هذه يف رئييس نحو عىل
الغنية الدول يف ملحوظ بشكل انخفضت قد الدخل من األجور حصة أن الثابت من
نقاط ١٠ نحو بلغ حيث اليابان، يف انخفاض أكرب كان القرن. من األخري الربع خالل
وبريطانيا املتحدة الواليات يف االنخفاض بلغ حني يف و٢٠٠٤، ١٩٨٠ عامي بني مئوية
القيمة حيث من املوظفة للعمالة األجور حصة هنا نعني نحن مئوية. نقاط ٤ إىل ٣
أحدها العوامل، من مجموعة إىل — دوًما الحال هو كما — يعزى االنخفاض هذا املضافة.
التي التكنولوجية، التطورات األوىل بالدرجة األخرى العوامل وتشمل العمالة. سوق عوملة
أي من جزء ونقل وظائفهم، من كثريين أشخاص ترسيح يف األحوال من كثري يف تتسبب
التغيريات وتشكل فيه. واملستثمرين هذا التطور مضمار يف املبدعني إىل تتولد مضافة قيمة
صندوق عليه يطلق ما هو العامل هذا آخر، عامًال العاملني لحقوق الداعمة غري املؤسسية
يف السلبي دوره تأثري من تقلل أنها يظهر التي العمل»، سوق «سياسات الدويل: النقد

األمر. هذا
املقام يف التغيري تنفيذ ينطوي الجديدة، الليربالية ومبادئ تفضيالت مع وتمشيٍّا
إضعاف إىل باألساس ترمي التي العمالة، أسواق مرونة زيادة عليه يطلق ما عىل األول
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هذه مثل أن املستغرب من ليس ثم، ومن املال. رأس مواجهة يف التفاويضللعاملني املوقف
األجور. يف زيادة ال األرباح يف زيادة إىل الدخل يف الزيادة هذه تحول الهيكلية السياسة
الزيادة، ووراء للعاملني، املخصصة الدخل انخفاضحصة وراء الجوهري السبب هو وهذا
وتتواءم ا، جدٍّ طبيعية العملية هذه املال. لرأس تذهب التي الحصة يف ذلك، عىل املرتتبة
لم الحايل، الوقت ويف األمر. هذا دعم عىل تساعد والعوملة رأسمايل؛ اقتصاد أي مبادئ مع
وهذا وعاملي. دويل مستويني عىل بل وطني، أو محيل مستوى عىل يحدث التحول هذا يعد
عن مسئولة ليست ذاتها حد يف العوملة لكن القومي. الصعيد عىل السيطرة يُصعب بدوره
املسئولية إن بل العاملني، مصلحة يف يصب ال الذي الدخل، هيكل يف الحادث التحول هذا
ويف األرباح. أي: الوظيفي، لهدفه املال رأس تعظيم عن الناجم الضغط عىل تقع هذا عن
املال رأس يحرص الجديدة، الليربالية لتوجهات وفًقا تشكلت عاملية رأسمالية ظروف ظل
يفرتض التي الدولة، أو العمالية النقابات عىل ذلك يف ويتفوق فائًقا، حرًصا مصلحته عىل

وحقوقهم. العاملني جانب إىل — لترصيحاتها وفًقا األقل عىل — تقف أنها

لها بد فال الزمن، يفرضها التي املتتالية التحديات عىل تتغلب أن يفرتض العوملة ألن نظًرا
جوزيف بينهم من الكتاب، بعض اقرتح وقد تماًما. جديد وظيفي معيار إىل ترتقي أن
من مجموعة العوملة،15 قصور ألوجه الحاد بانتقاده سابًقا اشتهر الذي ستيجلتز، إي
أداء تحسن أن شأنها من — نظرهم وجهة من — التي واملؤسسية التنظيمية التحركات
الحال بشأن النصح خالله من يقدمون نموذجي، معياري نهج عن عبارة وهذا العوملة.
وراء السبب بحث ينىس أنه يبدو منهم البعض أن إال األمور، عليها تكون أن يجب التي

اآلن. عليه هي التي الحال عىل األمور كون
فاستمرار ورشًدا. تنسيًقا وأكثر وفوضوية، عفوية أقل العوملة تصبح أن يجب
الوضع يف الهائلة الحالية التفاوتات تفاقم عن إال يسفر لن العشوائي توجهها يف العوملة
التفاوتات وهذه واألفراد. املهنية والفئات والدول املناطق بني — والثروة الدخل — املادي
عليه يطلق ما اتساع بدأ لهذا، ونتيجة واالقتصادية. االجتماعية الطاقتني حدود تتجاوز
«ما أقول سلبًا. عليها ويؤثر االقتصادية الفعالية عضد يف يفت االجتماعي اإلقصاء هامش
بل اجتماعي، مرض مجرد — آخر منظور من — أو هامًشا، يعد لم ألنه عليه»؛ يطلق
الحياة هامش إىل الناس من الكثري إقصاء يف تسببت الوضوح بالغة هيكلية سمة بات

ثمارها. من لالستفادة إمكانية أي من وحرمانهم االقتصادية، االجتماعية
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أن إال يمكن فال — فأكثر أكثر اآلن نحوها نقرتب — معينة درجة نتجاوز وحاملا
ضالل إىل العالم يُرجع أن شأنه من بدوره وهذا جديدة، وثورة تمرد اندالع احتمالية تتزايد
فاملوجة لإلنسانية. كذلك ليس لكنه للرحالة، مشوًقا هذا وقع يكون قد املجهول. الربية
الالتينية أمريكا يف سيما ال — الدول من مزيد ونفور الدويل، واإلرهاب للهجرة، املتصاعدة
اإلحباط مظاهر من بعًضا تشكل جميعها الجديد، الليربايل األمريكي املنحى من —
القصور إصالح يف والتهاون وشيك. انفجار عن يسفر أن يمكن ما وتصاعد املتنامي
هو الوحيد الخيار إن حتميٍّا. أمًرا االنفجار هذا حدوث سيجعل الحايل العوملة مسار يف
الرأسمالية السوق نظام يعمل أن ويجب العوملة. عىل املؤسيس الطابع إضفاء إعادة
بد ال واملجتمع. االقتصاد تنمية مصالح نحو ويوجه التنظيم، من إطار يف العاملية
يف الكبار العامليني لالعبني الخاصة املصالح عىل السيطرة من تمكننا لوسيلة التوصل من

السيطرة. نطاق خارج هؤالء يزال ال اللحظة، هذه فحتى اللعبة، هذه
نطاق عىل تنسيق وسياسة تنظيم وجود رضورة تؤكدان سلبيتان عمليتان ثمة
بوضوح. العوملة عفوية يربزان فهما الدويل. واإلرهاب العاملي االحرتار وهما: أال عاملي،
هذه املعارص العالم باليا كانت ملا التنظيم، عجز من يصاحبها وما العفوية هذه ولوال
وانتشار املال، رأس وجشع الخاصة، املصالح إن النطاق. هذا عىل االنتشار من لتتمكن
يف التوسع عن الناجمة السلبية اآلثار ملواجهة كاف اهتمام إيالء دون االستهالك، روح
نحو عىل وتدهورها البيئة تلوث يف بالفعل تسببت قد واالستهالك التصنيع من معينة أنواع
وتحرير الجدد، الليرباليني لتعاليم وفًقا الدولة، دور إضعاف أدى كما إصالحه. يصعب
والحروب املسلحة النزاعات خصخصة إىل — األسلحة منها — معينة قطاعات يف التجارة
كان فإذا الخصخصة. جنون آثار من آخر أثر سوى ليس العاملي واإلرهاب اإلقليمية.
مختلف سبيل يف الكفاح خصخصة عىل أيًضا نعمل فسوف يشء، كل خصخصة علينا
أيًضا وأنفسهم اآلخرين لقتل تام استعداد عىل اإلرهابيون يكون التي املرشوعة» «الدوافع

سبيلها. يف
الواليات مثل الدول أقوى حتى وال — بمفرده أحد ال أن بالفعل نعلم اآلن بتنا
األوروبي االتحاد أو السبع الصناعية الدول كمجموعة الدول، من مجموعات أو املتحدة،
العاملية األمراض من أي أو الدويل، اإلرهاب أو الحراري، االحتباس عىل التغلب عىل قادر —
وتنسيق الجماعي العمل تتطلب حرب جبهات فهذه حياتنا. علينا تفسد التي األخرى
االقتصادي والعمل العوملة للعبة جديدة قواعد ووضع مشرتكة، وترتيبات السياسات،
يف رائًعا أمًرا تكون قد فالعفوية جديدة. مؤسسات إقامة يعني وهذا عاملي، نطاق عىل
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اإلطالق. عىل العاملية السوق يخص فيما كذلك ليست لكنها مثًال، املحيل الطماطم سوق
االهتمام تغليب الواقع يف يعني املغري االقتصادية» «الحرية شعار ظل يف القوانني وغياب
الصعيد عىل النمو إىل اإلنسانية وقادت األغلبية، حساب عىل لألقلية الخاصة باملصالح
أكثر هو ما وتحقيق أبعد، هو ما إىل الوصول املمكن من أنه هو املهم لكن االقتصادي،

أقل. بتكلفة
عاملي. نطاق وعىل العمل، إىل بحاجة نحن االقتصادية، العقالنية ملبادئ وفًقا لذا،
يزال ال بعضنا سيكون حيث — فحسب القادم والقرن القرن هذا عىل العمل يقترص ولن
قدرة عىل سيعتمد العوملة فمستقبل البعيد، املدى عىل يمتد أن يجب بل — الحياة قيد عىل
أياٍد ألي األمور نرتك ألن معنى وال بيده. مصريه وصناعة قدره إدراك عىل البرشي الجنس
تلك رؤية فيها يمكن ال التي املناطق من ا جدٍّ الكثري وهناك الخفية. األيدي سيما ال أخرى،
حتى لكن أخرى، مجاالت يف موجودة أنها غري أصًال، موجودة ليست ألنها الخفية، األيدي
أكثر مشكالت تُحدث بل املنشود، النحو عىل الخفية األيدي تترصف ال املجاالت، هذه يف
إضفاء سيتطلب وهذا املستقبل، مفتاح هي العوملة عقالنية زيادة إن تحلها. التي تلك من
من تمكننا وإذا املتبادل. االعتماد أشكال وجميع العالم اقتصاد عىل جديد مؤسيس طابع
يف ننجح فسوف — قرون مدى عىل ينفذ مرشوع فهو — الحايل القرن خالل هذا تنفيذ

نفسها. تدمري من العوملة إنقاذ
وأنها جارية، وأنها بداية، لها أن يعني التاريخي فطابعها زمنية، عملية العوملة
نشأ طويل طريق وهو آلخر. مكان من تقود أنها بد ال ثم ومن معينة. نقطة عند ستنتهي
واإلمرباطوريات واآلسيوية، األوروبية كاإلقطاعية اقتصادية؛ اجتماعية تكوينات عدة يف
البدائية واملجتمعات كولومبوس، مجيء قبل الجنوبية أمريكا يف قائمة كانت التي القديمة
وتقنية جغرافية حواجز بفعل مقسم عالم يف بدأت وقد العالم. أنحاء جميع يف املبعثرة
العاملية املدن إىل وصلت هناك ومن الوقت. ذلك يف التجاوز عىل مستعصية كانت وسياسية
اآلن، الحرض يف يعيش البرشية فنصف جنب. إىل جنبًا اآلن فيها نعيش التي والقرى
العاملي واالعتماد وهناك. هنا تجول البرش من حشود وهناك الريف. يف اآلخر ونصفها
من سيكون السبب لهذا وربما مىض. وقت أي من أقوى برابطة مًعا يجمعنا املتبادل

العاملي. الوطن عن بل فحسب، العاملية القرية أو املدينة عن نتحدث أال األفضل
نحن أين إىل بوضوح نعلم ال فإننا أتينا، أين من ما حد إىل نعلم كنا ربما أننا ومع
هذه لكن أفضل. مستقبل نحو متجهني نكون أن يف راغبون جميًعا أننا شك وال ذاهبون.
أو علمي تأكيد مسألة كونها من أكثر التدين، من خاص ونوع إيماني اعتقاد مسألة
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اآلخر، للبعض أسوأ هو وما للبعض، أفضل هو ما يحمل سوف املستقبل لكن معرفة.
وتحديات، مشكالت تواجه فاإلنسانية مجهوًال. املستقبل يزال ال الكثريين يخص وفيما
آخر هي العوملة أن جيلنا يعلن أن والغرور السذاجة من لكن العوملة، تفرضه بعضها
تغري وسوف أخرى، حضارية عمليات هناك تكون فسوف العظيمة؛ الحضارية العمليات
للبقاء الوحيدة فرصتنا أن ا حقٍّ الناس يدرك عندما ثانية، مرة األرض وجه خرضاء ثورة
إىل نتحول وأن البيئي، التوازن عىل يقوم حياة أسلوب إىل الحايل حياتنا أسلوب تغيري هي

الثورة. تلك أعتاب عىل نحن الزمنية؛ الناحية من بحق. االستدامة ذاتية تنمية
هذا، من وأهم النهائية. ليست لكنها النهاية، مفتوحة عملية العوملة فإن وهكذا
الطراز عىل عوملة تكون أن بالرضورة يجب فال بطبيعتها، مرنة وهي مستمرة. أنها
أو األمريكية، املصالح األول املقام يف تخدم أن بالرضورة يجب وال الجديد. الليربايل
ما بالتحديد ندري ال نحن اللحظة، هذه يف التمويل. ورشكات املؤسسات أقوى مصالح
اتسع قد األفق أن من الرغم عىل األفق، وراء ينتظرنا ما أو القريب املستقبل لنا يخبئه
اليوم نقوله أن يمكن ما كل معرفتنا. ولتعمق نظرنا وجهة يف املتواصل للتوسع نتيجة
الثقافية السمات من يحمله ما بكل نشط، سوق اقتصاد ظهور إىل أدت العوملة أن هو
التي الداخلية التناقضات ضمن متشابكة ذلك رغم تبقى التي والسياسية، واالجتماعية
اعتماد داخل متشابكة — أخرى بطريقة هذا لنقل — أو العاملية، للرأسمالية تحىص ال
سوف األحداث من الكثري هناك نابض. حي كائن العوملة إن عاملي. نطاق عىل متبادل
فقد املايض. القرن من األخري النصف مدى عىل األحداث من الكثري حدث مثلما يحدث،
لعرص التكنولوجية العلمية الثورة وبدأت االشرتاكية، وانهارت االستعماري، النظام سقط
فما الحيوية. والتكنولوجيا اإلنرتنت وشبكة الكمبيوتر أجهزة وظهرت الفضاء، رحالت

املستقبل؟ يف يحدث أن يمكن الذي
االجتماعية والعلوم االقتصاد يف ناشئة فئة باعتبارها رضورية العوملة ستظل
بل اتجاهها. تعكس أو تعرقلها لن العملية هذه يف للتدخل محاولة وأي والسياسية،
واملوارد التدفقات حركتي تشكيل إعادة عرب واملنافع الخسائر تعديل األكثر عىل يمكن
ا، مهمٍّ سيكون هذا كل االقتصادي. االجتماعي النمو وديناميكيات هيكل تحددان اللتني
وإجراءً شامل تقييم إعادة سيتطلب النوعي فالتغري نوعيٍّا. وليس كميٍّا تغريًا سيكون لكنه
بعيًدا التحول إن التاريخ. يف مسبوق غري نطاق وعىل جمعاء، اإلنسانية جانب من منسًقا
إما وسيتضمن جوهرها، مع سيتناقض التنمية وسائل من وسيلة باعتبارها العوملة عن

املستقبل. نحو جديدة قفزة أو السابق؛ للوضع تراجًعا
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يمكن ال كاسحة موجة كأنها تبدو العوملة أن من الرغم عىل — األوىل الحالة يف
االتجاهات مختلفة رياح هبت فقد العوملة. تأثري اتساع مدى يف نبالغ أال ينبغي — صدها
حولنا نظرنا وإذا ثانية. تتحول لن اتجاهاتها أن يضمن ما هناك وليس التاريخ، عرب
األجانب وكره األفق وضيق للتخلف ا حدٍّ نرى فلن البعيد، واملدى القريب املدى عىل بتمعن،
املتطرفة، والبريوقراطية للحمائية والحنني والعنرصية القومية والعصبية واالنعزالية
ظواهر حدوث تزامن هو األمر يتطلبه ما كل ثانية: وأكرر الرجعية. الدولة وتدخل
يحدث لكي التاريخ مسار عرب والسياسة والثقافة االقتصاد صعيد عىل معينة واتجاهات
عندما ١٩١٣ عام يف حدث كما تماًما اآلن، حتى السائد العوملة تيار عن بعيًدا التحول
ازدهرت التي الطريقة من الظاهر كان عام، مائة فمنذ تماًما.16 العاملية الرأسمالية فشلت
فجأة تراجعت قليلة، سنوات غضون يف لكن تقهر؛ ال موجة أنها الحالية العوملة بها
من العوملة تمكنت أن الطالع حسن من وكان عقوًدا. امتدت فرتة ركام إىل وتحولت

الالحقة. العقود خالل ثانية مرة قوتها استجماع
وحدة نحو نوعي تحول يحدث أن بد ال — األمام نحو القفزة — الثانية الحالة يف
يمكن عما ناهيك — التحرض من عال مستوى عىل عاملي واقتصاد وكاملة، جديدة عاملية
من رضبًا يزال ال احتمال وهو األرض، خارج من كائنات مع لقاءات من هذا عنه يسفر أن
نعتقد أن الكونية الغطرسة فقمة يحدث، سوف أيًضا هذا (لكن الحارض الوقت يف الخيال
ما لألرض؛ بالعودة لكن علينا). حكر كله الكون مستوى عىل الوحيدة الذكية الحياة أن
عاملية. ووحدة دوليٍّا موقًفا سيتطلب هذا املستقبل؟ نحو القفزة هذه يُحدث أن يمكن الذي
األشخاص بعض وإخضاع والقهر الهيمنة مبدأ عىل املوقف هذا يقوم لن املرة، وهذه
التي سواء اإلمرباطوريات عصور خالل بالفعل هذا حدث فقد بالقوة. آخرين ألشخاص
اإلسكندر إمرباطورية مثل منها؛ أصغر عوالم استعمرت والتي قصريًا، أو طويًال زمنًا دامت
خان،17 جنكيز وإمرباطورية الرومانية، واإلمرباطورية امليالد)، قبل ٣٥٦–٣٢٣) األكرب
عنها تغب لم ربما التي (١٥٥٦–١٥٩٨) الثاني فيليب زمن يف اإلسبانية واإلمرباطورية
كما تماًما أجمع، العالم عىل املطلقة الهيمنة قبل سقطت ولكنها بالفعل، أبًدا الشمس
مؤسيس تراود العظمى القوة أحالم كانت الحق. وقت يف الربيطانية اإلمرباطورية مع حدث
وكل — الثالث الرايخ أن البرشية حظ حسن من لكن عام»، األلف «رايخ إمرباطورية
املستبعد غري ومن فقط. عاًما عرش اثني إال يدم لم — فيها تسبب التي الرهيبة العواقب
تهيمن أن يمكنها أفكاره وفق نظمت التي الشيوعية أن ظن قد تونغ تيس ماو يكون أن
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مرور بعد واليوم، املجال.18 هذا يف شأن ذوو متخصصون لنا يقوله ما هذا العالم. عىل
صعود أن نضيف أن ينبغي الشائنة، الثقافية» «الثورة إىل ماو دعوة عىل عقود أربعة
فكر ما هو يكن لم عاملية، قوة إىل وتحولها النخاع، حتى رأسمالية صارت التي الصني،

حال. بأي ماو الرئيس فيه
من الرغم عىل واهية بروابط مرتابطة تزال ال التي — اإلنسانية عىل الوقت، هذا يف
عاملية مجامالت ممارسة من تتحول أن — حاليٍّا نشهده الذي املتبادل العاملي االعتماد
اللذين األساسني، هذين وعىل تماًما. العالم اقتصاد يتكامل أن يجب بحق. عاملية دولة إىل
اإلنسانية عمل ينظم كي الدولة يشبه عاملي رصح يبنى أن يجب صلبتني، ركيزتني يمثالن
هذا يبدو كله. العالم يف البرش كل ملصلحة والثقايف، االقتصادي الصعيدين عىل جمعاء،
الرشيد، املنسق املسعى هذا مثل بلوغ عن عاجزة تزال ال فاإلنسانية الخيال، من رضبًا

قريبًا. سيحدث لكنه
إطالق صعيد عىل االقتصادي للتحرير العظيمة باملنجزات باإلعجاب نشعر أن يمكننا
التكنولوجي التطور رسعة من نندهش أن ويمكننا واإلبداعية. البرشية الطاقة إمكانات
أن حتى يمكن بل الحديثة. التكنولوجيات انتشار ومن القيايس، الرقم حطمت التي
بخلفية مصحوبًا األثيني، الطراز عىل املبارشة الديمقراطية إىل العودة حلم خيالنا يداعب
ستكون أنها هو طفيف، اختالف وجود عدا واملجتمع، والتعليم الحديثة، التكنولوجيا
ستكون لكنها الالسلكية، االتصال ووسائل اإلنرتنت عرب تمارس مبارشة، غري ديمقراطية
أبيال (مجلس البالغني الرجال اجتماع كان ا، جدٍّ طويل زمن فمنذ األقل. عىل حقيقية
وقتها اليونانية. الدولة يف سلطة أعىل إسربطة يف امليدان يف املواطنني) عىل حكًرا كان الذي
ضد الصارخ تحيزهم من الرغم عىل «السواسية»، اسم أنفسهم عىل إسربطة مواطنو أطلق
مناطق يف مثيالتها حرية من بكثري أوسع بحرية اإلسربطية املرأة تمتعت ذلك ومع املرأة.

أثينا. ذلك يف بما العالم، من أخرى
القبيل. هذا من يشء بحدوث يسمحا لن السياسية والطبقة املال رأس لكن
واملسئولية. والنضج واملعلومات املعرفة إىل الناخبني افتقار مثل حجًجا وسيستخدمان
تكون أن ينبغي كيف يعرفون — نفسه الشعب وليس — املنتخبون الشعب فممثلو
مما أكثر االستفتاءات، عدد يف قليلة زيادة هناك سيكون ربما األحوال، أحسن ويف األمور.

مصرينا. تقرير عىل قادرين ممثلونا ليظل الكايف اإلطار يف فقط ولكن اآلن؛ الحال هو
عرشين منذ العالم من بنا الخاص الجزء هذا ويف سنة، مائتي أو مائة منذ ما، يوم يف
واليوم قضاياه. من املائة يف مائة يف تبت املجتمع من فقط املائة يف عرشة كانت فقط، عاًما
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نسبة معظم ألن نظًرا قضاياه، من فقط املائة يف عرشة يف تبت املجتمع من املائة يف مائة
يف القرار يُتخذ الواقع، يف تحكمه. التي والقوى للسوق خاضعة الباقية باملائة التسعني
حتى ودون استشارتهم، دون الناس من العظمى للغالبية ا جدٍّ املهمة املسائل من العديد
بالرضورة القرارات هذه تخدم ال وقد وجودها. يدركوا أو عنها شيئًا الناس يعرف أن
طويًال يزال ال أمامنا الطريق إن «ديمقراطية». فكلها ذلك ومع للشعب. الحقيقية املصالح
وسوف شكلية. ديمقراطية مجرد ال حقيقية، ديمقراطية إىل كامًال وصوًال نصل أن قبل
ذلك سيتسبب األحيان، بعض ويف تسد، فرق القائل: والعرشين الحادي القرن مبدأ يسود

سهًال. الحكم يكون لن بحيث االضطرابات من الكثري يف
العلمي» غري «الخيال أو العلمي» «الخيال يذهلنا بأن ألنفسنا نسمح أال ينبغي
الراهن: الوقت منظور من األقل عىل تفضل، كنت وإن واالقتصادي، التكنولوجي
تخدمه مرتابط عاملي ومجتمع ومتناغمة، فعالة عظمى عاملية بدولة جميًال حلًما لنحلم

أبًدا. مواردها تستنفد ال مطواعة طبيعية وبيئة بفعالية، التكنولوجيا
يتخيلون عندما — والرسامني واملؤلفني املخرجني — الفنانني أن لالهتمام املثري من
لتخيل ميًال أكثر يكونون الخارجي)، بالفضاء املتعلق الجانب (بخالف البعيد املستقبل
املفنية، والحروب الطبيعية والكوارث السكان، من الخالية املقفرة واألرض القرود، كوكب
يف ينتظرنا ما هو ليس يتخيلونه ما لكن شاعرية. أرضية كرة يتخيلون ال أبًدا لكنهم

املستقبل.
من الحالية العوملة أعباء طرح يتضمن وهذا — املستقبل نحو هائلة بقفزة القيام إن
وجه عىل رشوط. بعدة الوفاء يتطلب سوف — اإليجابية جوانبها عىل واإلبقاء ومرض، ألم
عن هنا أتحدث ال أنا مالئمة. عاملية تنسيق آلية إىل حاجة هناك تكون سوف الخصوص،
آلية نقدم أن هي فاملهارة مجديًا. وال رضوريٍّا ليس فهذا عاملية، حكومة شبه من نوع
أن وينبغي لتحقيقها. سياسية أدوات وبناء لإلنسانية، مشرتكة أهداف صياغة عىل قادرة
مؤسيس نظام يوضع أن ويجب عاملية. رصاعات ال وديمقراطي، عاملي حوار هناك يكون
أو الدائمة، الرشسة املنافسة من وبدًال القائمة. املؤسسية الفوىض من بدًال جديد، عاملي
عىل وتنسيق خالق سيايس تعاون عىل قائم عمل هناك يكون أن يجب الرصاع، حتى
فليكن املتحدة، الواليات يميز الذي التكامل مستوى نفس عىل يكن لم إن عاملي؛ مستوى

الناجح. الحايل األوروبي االتحاد نموذج مستوى عىل األقل عىل
املنافع من واٍف قدر لتوفري كاٍف اهتمام توجيه مع يشء كل إنجاز يتم أن ويجب
ربما ألنها ما، حد إىل مضللة هنا «املنافع» وكلمة املقبولة. الجودة ذات العامة العاملية
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السلع تتضمن ال التي الخدمات، نقصد نحن الحالة، هذه يف لكن مادية، سلع إىل تشري
نظام إطار يف كلفتها وتدفع التقليدية العامة الخدمات توفر الدولة إن اإلطالق. عىل املادية
هي السلع هذه مثل سمات وإحدى مركزية). أو محلية إدارات خالل (من العام التمويل
عامة منافع عليها نطلق التي السلع هي وهذه مرشوط. غري عادة يكون عليها الحصول أن
أو الدبلوماسية املنظومة أو القضائي، النظام أو القومي، األمن أمثلتها: ومن خالصة،
الخدمات بهذه جدد منتفعني إضافة يمكن كما الخدمات، بهذه كله الشعب ينتفع اإلدارية.
لقاء إضافية تكاليف أي تكبيدهم دون ومن منها، األصليني املنتفعني حرمان دون من

والخدمات. السلع هذه توفري
ة الخريِّ الدولة وفرت إذا أو الجدري، ضد املجانية اللقاحات األطفال جميع تلقى إذا
عىل عامة، منفعة أيًضا فهذا األسبوع، يف واحدة مرة الحوت كبد زيت من ملعقة لهم
أداء أو الدولة إلدارة الحمائي األداء عن يختلف أداءً تؤدى املنافع هذه أن من الرغم
إىل تصل التي حتى البلدية، خدمات من العديد مع الحال وكذلك البارعة. الدبلوماسية
مدخل عند املوجودة فاملنارة العامة. الطرق استخدام أو املساكن قمامة جمع مستوى
مقابل يدفعوا لم أم دفعوا سواء للجميع، تيضء فهي عامة، خدمة سوى ليست امليناء،
دوًرا الراهن الوقت يف املماثلة املالحية العاملية واألنظمة املواقع تحديد أنظمة وتلعب ذلك.
الستقبال الالزمة التقنية املعدات استخدام مقابل مبارشة املستخدمون يدفع إذ مشابًها؛
وينطبق اإلشارة. انبعاث يف املتمثلة العامة الخدمة مقابل يدفعون ال لكنهم اإلشارات،
فيها يدفع التي الحاالت عدا (فيما املجاني التليفزيوني البث أو الراديو عىل نفسه اليشء
عىل اإلنرتنت لخدمة املتزايد االستخدام حالة يف اليوم الحال وهكذا للرتخيص). رسوم
وستصبح األخرى، هي ومجانية عامة الخدمة هذه تصبح سوف قريبًا، واسع. نطاق

خالصة. عامة منفعة
التالية: االعتبارات عىل ينطوي العامة للخدمات االقتصادي األساس

أي منها يحرم أن املبدأ حيث من ينبغي فال متوافرة، الخدمات هذه كانت إذا •
مثًال. الراديو بث مع الحال هي كما شخص،

مثل لها، اآلخرين استهالك قدر يقلل ال الخدمات لهذه شخص أي استهالك قدر •
ألنفسهم الفوائد هذه مصادرة دون الشوارع إنارة بفوائد يستفيدون الذين املارة

منها. اآلخرين وحرمان
مشاهدة حالة يف كما الخدمة، توفري تكلفة من يزيد ال جدد مستخدمني زيادة •
عن تقرير إىل لالستماع معني وقت يف التليفزيون لشاشة الناس من أكرب عدد
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الحالة تقرير إعداد تكلفة زيادة إىل يؤدي ال فذلك التايل، اليوم يف الطقس حالة
الجوية.

يقلل ال العامة بالخدمات االستفادة من شخص استثناء نفسها، األسباب ولهذه •
حضور من ما شخص منع املثال: سبيل فعىل الناس. لبقية توفريها تكلفة

الربملان. إدارة تكاليف من يقلل ال الربملانية املناقشات
صناديق عليه يطلق مما أي العامة، االعتمادات من العامة الخدمات تمول •
فرد، كل قبل من استهالكها يجري حني يف أنه يعني وهذا االجتماعي، االستهالك

العامة. الخزانة من منظم نحو عىل الخدمة ثمن سداد أيًضا يجري

تعقيًدا. أكثر األمور وتجعل الجديدة العوامل من العديد العوملة تضيف املجال، هذا يف
— العاملي االقتصاد سالسة يجعل وذلك بالفعل، تظهر النشاط من جديدة أنواع فثمة
رضورة يعكس وهذا عاملي. نطاق عىل عامة خدمات توفري تتطلب — الدويل واملجتمع
التمويل أساليب يف تغيريات ذلك يف بما واملؤسسية، التنظيمية التغيريات من العديد حدوث
نطاق عىل تحقيقه من صعوبة أكثر عاملي صعيد عىل األمر هذا تحقيق لكن والتوزيع.
التنافيس لالستخدام وتخصيصها األموال لجمع عاملي نظام لغياب نتيجة وذلك وطني،
تظهر التي املشاكل من العديد ألن ملحة مسألة هذه أخرى، ناحية ومن ناحية؛ من العام
مستوى عىل الالزمة اإلجراءات اتخاذ وتتطلب الوطني، الصعيد سيطرة نطاق تتعدى اآلن
األمن؛ وتوفري البرشية، البيئة بحماية املتعلقة الخدمات عىل تحديًدا ينطبق وهذا عاملي.
واألشخاص للمعلومات نسبيٍّا والحرة املتدفقة الحركة تتيح التي التحتية البنية وتشييد
عاملي؛ نطاق عىل املشرتكة املشاكل ملواجهة وبارًعا فعاًال إداريٍّا نهًجا وتشكل والبضائع؛
املوجة غضون يف لكن االجتماعية. الرعاية من حتى أو األمن من األدنى الحد تكفل وربما،
نحو عىل الخدمات هذه تقديم عىل قادر عاملي كيان أي اآلن حتى ينشأ لم للعوملة، الحالية
هذه عرض تنظيم طريق عن — العوملة عفوية من العالية الدرجة بسبب ربما — مرض

العالم. أنحاء جميع يف وتوزيعها وتمويلها الخدمات
قبل حتى معينة، مجاالت يف الكثري أُنجز هذا، كل من الرغم عىل أنه، صحيح
عىل العامة الخدمات فئة تحت تندرج مؤلفات يف ووصفها وتصنيفها املسألة هذه دراسة
املبادرات مختلف بني والتفاعل للتضافر نتيجة حدوثه أمكن هذا لكن العاملي. الصعيد
نهج اعتماد إىل قوة الدويل املرسح عىل الالعبني أكثر — أخريًا — اضطر مما واملقرتحات،
الالعبني أضعف الواقع األمر أجرب ثم فعال. وسط حل إىل للوصول والتفاوض الرشاكة
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ال ونحن مكوناته. أو العاملي النظام مؤسسات نشأت وهكذا الحق. وقت يف املشاركة عىل
سري طريقة نظمت التي الطريقة هي تلك كانت تاريخيٍّا، لكن اليوم، األمر ذلك يف نفكر
إىل نيكاراجوا من رسالة وصول إن حتى مؤسيس، مستوى عىل الربيدية الخدمة يف العمل
يف ووال منطقة من أخرى رسالة وصول زمن عن يقل زمنًا أحيانًا يستغرق قد رسيالنكا
طرق من العديد البرش شق لقد أيًضا. وارسو يف املوجودة أورسينو ضاحية إىل وارسو
الجهة عىل مركباتهم يقودون الناس بعض أن من الرغم وعىل املناطق، بني املواصالت
الجهة عىل يقودون أخرى دول يف اآلخر والبعض الدول بعض يف الطريق من اليرسى
يشاءون، جهة أي ويف أهوائهم حسب سكانها يقود بلد أي هناك تعد لم فإنه منه، اليمنى
بالنسبة باملثل ليس األمر لكن عاملي. نطاق عىل وضعت الطريق قواعد مبادئ ألن وذلك
التقويم استخدام يمكنهم الخاصة التقاليد إعالء يفضلون الذين أولئك حتى لكن للتقويم،
كثرية أمثلة عىل العثور ويمكن عام. آالف ثالثة كل واحًدا يوًما إال يُسقط ال الذي امليالدي،
الدويل، ثم املحيل املستوى عىل األمور، هذه لكل وتنظيمات اتفاقيات هناك أن املهم أخرى،

الكوكب. مستوى عىل التنظيم هذا يكون سوف وأخريًا
محلية، ملبادرة نتيجة عاملية، عامة خدمة تقدم عاملية منظمة تنشأ أن أحيانًا يحدث
هذه وراء الدوافع وتتعدد .١٨٦٣ عام إىل إنشاؤه يعود الذي األحمر الصليب مثل
سوى غرض أي من واملجرد النبيل الحرص وتشمل التنوع، شديد نحو عىل املنظمات
من مبادرة باعتباره بدأ الذي للبذور؛ العاملي سفالبارد قبو أقيم وهكذا اإلنسانية. سالم
(الصندوق الغرض لهذا خصوًصا أقيمت مؤسسة عليها تقوم مهمة أصبح ثم العلماء،
والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة تدعمها منظمة اآلن وبات املحاصيل)، لتنوع العاملي
أسطوانة شكل عىل الشمايل، بالقطب سبيتسبريجني يف هذا التخزين مستودع يقع (الفاو).
البحر سطح مستوى فوق تبقى بحيث يكفي بما مرتفعة لكنها األرض أعماق يف مخبوءة
جمعت هناك العاملي. لالحرتار نتيجة الجذر مستوى يف ارتفاع لحدوث تحسبًا لحمايتها
لحدوث تحسبًا وخزنت اإلنسان، بقاء عليها يعتمد التي النباتات بذور من اآلالف عرشات
نوعه من الفريد املأوى هذا وطأة. أقل طبيعية كارثة أي أو العالم بفناء تهدد كارثة أي
وليس البرش، لكل ا عامٍّ يكون أن بنية املرشوع هذا قام وقد عاملية. عامة خدمة يقدم
وعىل الرشيد، املؤسيس الطابع عىل رائع مثال وهو خاصة. مصالح بأي مرتبًطا أو تجاريٍّا

عاملي. نطاق عىل وتنسيقها السياسات تنفيذ
عرف عىل االتفاق نحو توجه عن أسفر تفاهم فيها حدث سابقة حاالت أيًضا هناك
الذي املسار عن خرجت التي اإلنجليزية، باللغة الناطقة الدول باستثناء فمثًال، عاملي.
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سكان جميع يعرف اإلطالق)، عىل انعزاليٍّا موقًفا ليس (وهذا العالم دول بقية اختارته
املئوية، الحرارة ودرجة والهكتار واللرت والكيلوجرام املرت القياس: وحدات تقريبًا العالم
أيًضا ويمكنهم بينهم. فيما املتبادل تواصلهم ضمن الوحدات هذه يستخدموا أن ويمكنهم
إذا باإلنجليزية) الناطقة (الدول ساكسونيني األنجلو أحفاد مع ما تفاهم إىل يصلوا أن
والرطل كالقدم العريقة ساكسونيني األنجلو قياس وحدات إىل تلك مقاييسهم حولوا ما
خاصة وحدات يبتدعوا أن حتى ويمكنهم الفهرنهايتية. الحرارة ودرجة واألكر والجالون
يف الناس يستطيع أخرى، بعبارة بينهم. فيما والتداول والبيع االتصال عمليات لتسيري
حجر هو وهذا التبادل، عملية وممارسة القياس وحدات مضاهاة العالم أنحاء جميع
وجامبيا ماالوي مثل قليلة مناطق سوى تقريبًا هناك يعد لم التجارة. عملية يف الزاوية
خمس يضعون بحيث يرصونها التي بالكومة، الطماطم يبيعون الناس يزال ال حيث
من ضري وال الكومة. قمة عىل واحدة حبة ثم فوقها حبات ثالث ثم األوىل، الطبقة يف حبات
مثًال باملسافة السلع نقيس أن يمكن حيث للغاية، البلدية املحلية األسواق يف هذا يحدث أن
أوسع، سوق نطاق عىل بيع عملية إقامة يف نرغب عندما لكن السور». وحتى هنا «من

عليها. ومتفق معروفة القياس وحدات تكون أن بد ال

عاملية عملة يوجد ال اآلن فحتى العاملية. املقاييس بعض إىل حاجة يف نزال ال نحن ذلك ومع
بدأت التي العوملة، من السابقة املرحلة عن حتى الصدد، هذا يف ا جدٍّ متخلفون إننا واحدة.
كان األيام، تلك ففي العرشين. القرن أوائل حتى واستمرت عرش التاسع القرن أواخر
دور الذهب معيار ولعب العالم، مستوى عىل املحلية العمالت من بكثري أقل عدد هناك
منذ عددها من أكثر املختلفة العمالت من عدد فيوجد اآلن أما الوقت. ذلك يف العاملية العملة
استحداث عن أسفر مما ويوغوسالفيا، السابق السوفييتي االتحاد تفكك بسبب عقدين،
هذا العمالت وتعدد السابق. يف فقط عملتني كانت أن بعد مختلفة، محلية عملة عرشين
ويستخدم موحدة، عملة دولها تستخدم مناطق عدة ظهور من الرغم عىل قائًما زال ما
عام يف ظهر الذي األفريقي،19 الفرنك كان العمالت هذه أوىل العملة. نفس مواطنوها
ثم الالحقة، السنوات أثناء نقاط عدة يف الستخدامه انضمت قد دول عدة كانت .١٩٤٥
وأحدث .١٩٦٥ عام يف الكاريبي20 الدوالر ظهر ثم الحق. وقت يف الدول بعض انسحبت
عملة استحداث إن .١٩٩٩ عام يف تداوله بدأ الذي اليورو21 هو ظهوًرا املوحدة العمالت
ممتاًزا إسهاًما يسهم سوف — مثًال «الجلوبال» عليها نطلق أن يمكننا — موحدة عاملية
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األبد إىل والقضاء املعامالت، تكاليف خفض طريق عن العاملي االقتصاد فعالية زيادة يف
يف تظهر أزمات أو مالية، عواقب من عليها يرتتب ما وكل العملة أزمات مخاطر عىل

الواقعي. االقتصاد
هذه من بالفعل االنكماش يف بدأ قد فالعالم موحدة، عاملية عملة ستظهر ربما
الشاطئ عىل بالبوا وقف حيث الهادئ املحيط من املقابل الجانب عىل وقفت فإذا الناحية.
تنظر بذلك فأنت وساموا، فيجي جزيرتي بني الواقعة الصغرية واليس لجزيرة الرشقي
اليوُم يبدأ وهمي خط (وهو الدويل التاريخ خط من ا جدٍّ قريبًا ستكون ألنك األمس، إىل
يعرب مسافر كل ويلزم وغربي، نصفنيرشقي إىل الهادئ املحيط يقسم وهو عنده، وينتهي
يتغري ال لكن التاريخ، يتغري البقعة هذه عند اليوم). تاريخ تعديل غربًا أو رشًقا الخط هذا
بألف ممسًكا تكون فعندما األخرى. العاملية والعمالت املحلية العملة بني الرصف سعر
ليف ١٦٫٣٩ جيبك يف تملك كنت لو كما بالضبط ستكون هناك، املحلية العملة من فرنك
األسود البحر شواطئ أحد عىل األرضية الكرة من اآلخر الجانب عىل تقف كنت إذا بلغاري
بينهما يبدو ال اللذين املكانني هذين بني ربطت االقتصاد تصاريف ألن وذلك بلغاريا. يف
فرانكفورت، هو املكان هذا املكان. بنفس مرتبطتان عملتيهما أن سوى مشرتك، يشء أي
الكاريبي فرنك األلف يساوى وهناك، اليورو. يصدر الذي األوروبي، املركزي البنك مقر

بالضبط. يورو ٨٫٣٨ بلغاري ليف ١٦٫٣٩ وال
عن نشأت التي املبتكرة االرتباط عمليات إىل نشري أن هنا بالذكر الجدير ومن
فإنها للغاية، متباينة مسارات اتخذت أنها من الرغم فعىل املعقدة، األحداث هذه مثل
يف تقريبًا أحد فال بالعوملة. املرتبطة العمليات ذروة يف مذهل نحو عىل تتضافر اآلن
بعملة وثيًقا ارتباًطا مرتبطة — األفريقي الفرنك — عملتها أن يدرك مايل عاصمة باماكو
الراسخة بالعالقة يعلم إستونيا) (عاصمة تالني يف أحد ال املقابل، ويف اإلستونية؛ الكورون
غينيا السابقة الربتغالية املستعمرة يف يتداول الذي األفريقي والفرنك إستونيا عملة بني
وبولينيزيا كاليدونيا، نيو يف يتداول الذي الباسيفيكي الفرنك رصف سعر ويتغري بيساو.
املتداولة األوروبية العمالت كل لتغري وفًقا وفوتونا واليس جزيرتي واتحاد الفرنسية،
ثم، ومن البوسني. املارك أو الليتوانية الليتا مع الحال هي كما تماًما اليورو، دول خارج
يف باستمرار رصفها أسعار وتتذبذب موحدة، عملة لها وكأن واألقاليم الدول هذه تبدو

والروبل. والني، الدوالر، مقابل
بعد ما دول وعالقات االستعمار، — املختلفة التاريخية الحقائق هذه عىل بناء
وتحول الروبل، تداول ونبذ السوفييتي، اإلرث أو الفرنيس، والفرنك بفرنسا االستعمار
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أصبحت — األوروبي االتحاد مع الكامل االندماج نحو املتوجهة االشرتاكية بعد ما دول
يف هي اليورو مع عمالتها ربطت التي االشرتاكية بعد ما ودول األفريقي الفرنك دول
عملة فإن غريبًا، يبدو قد هذا أن ومع املوحدة. العملة منطقة نفس يف أعضاء األمر واقع
الزووتي من اليورو إىل اليوم أقرب — العالم دول أفقر إحدى وهي — النيجر أو توجو
تطبيق يف رائدة كانت التي الدول من اثنتني عملتا أنهما مع املجري، الفورينت أو البولندي

عديدة. سنوات للسوق الداعمة اإلصالحات
عملة إصدار اتجاه يف جرأة أكثر نحو عىل العالم يتحرك سوف ما يوم يف ربما
واليورو األمريكي الدوالر رصف أسعار تثبيت ستكون ذلك يف البدء نقطة واحدة. عاملية
تجاهل يمكننا ال ألننا نظًرا الحايل، الوقت يف كافيًا يكون لن هذا أن من الرغم عىل والني،
ويصبح بولينيزيا جزر يف متداوًال اليورو يصبح ربما والهند. وروسيا الصني صعود
فإنه لإلعجاب، مثري يشء هذا أن ومع الكاريبي. البحر منطقة يف متداوًال األمريكي الدوالر
الرئيسيتان: العملتان هاتان تندمج لم فطاملا العاملي. االقتصاد نطاق عىل شيئًا يغري ال
فنحن والروبية، والروبل واليوان الني أمام رصفهما سعر يثبت ولم واليورو، الدوالر
كالجنيه بذاتها قائمة عمالت أيًضا هناك عاملية. عملة إصدار عن بعيدين نزال ال
ناهيك اليورو، منطقة إىل االنضمام يتعجالن ال اللذين السويرسي، والفرنك االسرتليني
التي األخرى، العمالت نغفل أن يمكننا ال كما العاملية. العمالت من آخر نوع أي عن
فريقها بهما يحظى اللذين واالعتزاز الفخر بقدر موطنها يف واعتزاز فخر مصدر تمثل
خاصة محلية عملة دون من نفسها تتصور أن يمكن ال الدول فهذه القدم، لكرة القومي
وهذا — املشرتكة العملة نحو ستتحرك العالم يف االقتصادات أكرب كانت إذا ذلك، مع بها.
كثرية أخرى دول فستسارع — آخر قرن نصف مدى عىل األقل عىل ا، جدٍّ مستبعد لألسف
ولكن منها، الوطنية ذلك ويف القدم، كرة فرق من للكثري متسع املجال إن إليها. لالنضمام

أفضل. ذلك كان العمالت، قلت كلما
تؤيد جادة مربرات فهناك نبذه؛ أو اختياره يمكن بسيًطا خياًرا ليس طبًعا هذا
معرفة الرضوري من لكن املزايا، بعض يتضمن قد هذا ألن عمالت؛ عدة وجود عىل اإلبقاء
ووسائلها (االزدهار) االقتصادية السياسة غايات بني الخلط وتجنب منها االستفادة كيفية
االنهيارات حدة من التخفيف يف تسهم أن يمكنها الوطنية فالعمالت املستقرة). (العملة
هذا مثل ويف الدول. بني اإلنتاجية حجم تباين تزايد عن تنجم التي (األزمات) االقتصادية
من — (إضعافها) واحدة مرة العملة رصف سعر خفض — العملة قيمة خفض الوقت،
لالقتصاد التنافسية القدرة زيادة تتيح لالقتصاد، مؤقتة هدنة األقل عىل يمنح أن شأنه
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يف التكلفة باهظة تصبح أن من املتعثرة الدول منتجات يمنع اإلجراء وهذا الوطني.
سوق. أي من رسيًعا تتالىش مفرط نحو عىل الثمن باهظة املنتجات ألن األجنبية، األسواق
كلٌّ فسينهار الحسبان، يف األجنبية األسواق وضع دون من املنتجات تسعري جرى وإذا
لتخفيض اللجوء إىل سبيل فال عمالت، تعدد هناك يكن لم وإذا والعمالة. اإلنتاج من
اعتماد أن يعني ال بالتأكيد هذا لكن التنافسية. القدرة ضعف ملواجهة العملة رصف سعر
إذا تستفيد قد الصني أن أو سيئًا، أمًرا كان (الدوالر) واحدة لعملة املتحدة الواليات
جانب إىل — بلد أي عىل يجب اإلقليمية. العمالت من بمجموعة اليوان عن استعاضت
للرشكات، التنافسية والقدرة اإلنتاجية حيث من ومتباين كبري وإقليم واحدة، عملة امتالك
التي األخرى األساليب إىل يلجأ أن — الضخمة الوطنية االقتصادات يف الحال هي كما
(مثل الوطنية العملة قيمة تخفيض من املحيل املستوى عىل إيالًما أكثر أحيانًا تكون قد

معني). لسبب اإلفالس عمليات من ملوجة التعرض أو البطالة مستوى ارتفاع
يف اليورو. أمام الدوالر رصف سعر تعادل ٢٠٠٠ عام من مارس أيام أحد يف
فاز قد كان الذي — موندل روبرت الربوفيسور يلقي أن املفرتض من كان اليوم، هذا
هذا تلقى قد موندل كان وارسو. يف كوزمينكي جامعة يف محارضة — لتوه نوبل بجائزة
املوحدة، العملة نظام طبقت التي املناطق أفضل حول أبحاثه عن الكبري العلمي التكريم
يعرف اليورو.22 منطقة إلنشاء الفعلية للعملية األساس شكل الذي النظري املفهوم وهو
أهمية عن محارضته خالل موندل دافع وقد لليورو. الروحي األب بأنه عامليٍّا موندل
دائم نحو عىل الرصف سعر تثبيت اقرتح الخطوات، أوىل ويف موحدة. عاملية عملة وجود
عملة إىل — األمر واقع يف — لتحويلهما وسيلة هذه اعتبار عىل الرئيسيتني العملتني بني
سعر ألن نظًرا السنت، بمثابة يكون أن للني الرضوري من سيكون أنه وأضاف واحدة.
تبني كما — تحديًدا اليوم ذلك يف واحًدا.23 يورو أو دوالًرا يساوي تقريبًا ين ١٠٠ رصف
٠٫٢٥ يساوي واليورو الدوالر من كل مقابل البولندي الزووتي سعر كان — بعد فيما
الزووتي عىل ونطلق فوًرا، النظام هذا مثل اعتماد نستطيع إننا مازًحا قلت بالضبط.
جرت األمور لكن زووتي. عملة ملوندل قدمت املناسبة، هذه ذكرى ولتسجيل «الربع».
نشاط كلفة يرفع مختل، عاملي عملة لنظام نتيجة جميًعا تعثرنا فقد مختلف، نحو عىل
أزمة من ألكثر النظام هذا يعرضنا وسوف النسبي، نموه معدل ويبطئ العاملي، االقتصاد
الذي بالزووتي يحتفظ يزال ال أنه كما قائمة. تزال ال مونديل حجة لكن املستقبل. يف
الالحقة، السبع السنوات خالل قيمته من ٪٧٠ من بأكثر يقدر بات والذي إياه، أعطيته

دوالر. ٠٫١٨ بنسبة قيمته ارتفعت إذ
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عملة ظلت بحيث ٢٠٠٠ عام مختلف نحو عىل جرت األمور أن لحظة نتخيل دعونا
مجموعة إىل أضيف أيًضا الزووتي وأن وبالني، بالدوالر دوًما مربوطة الوليدة اليورو
األخرى الدول من الكثري كانت سيحدث؟ كان ماذا الثابت. الفائدة سعر ذات العمالت
هذا إىل ستنضم — الوسطى آسيا إىل ووصوًال بأفريقيا مروًرا الالتينية أمريكا من —
األجنبية العمالت تداول سوق وسطاء كان هذا؟ جراء سيستفيد كان من لكن االتجاه.
وكان خدماتهم. ملعظم حاجة يف يكون لن أحًدا ألن نظًرا فادحة، خسائر سيعانون
تذبذبات من فقط يتكسبون الذين باملستثمرين) عادة إليهم يشار (الذين املضاربون
التقلبات تلك ألن العاملية، الرأسمالية السوق دخول عن سيمتنعون الرصف أسعار
وكثافتها التغريات توجه بشأن التوقعات يف املضاربة وستختفي بكثري. أقل ستصبح
هذه مثل اآلن يوجد ال مثلما العملة، بتقلب ذلك وعالقة االقتصادية للكيانات بالنسبة
والفرنك املارك كان عندما الحال عليه كانت ما عكس عىل وفرنسا، أملانيا بني املضاربات
أرض عىل واالستثمار االدخار بشأن القرارات ستتخذ هذا، عىل وبناءً موجودين. يزاالن ال
من بكثري أفضل ظروف ظل يف — واملضاربات التوقعات مستوى عىل بناء ال — الواقع
عدد وسيقل دقة. أكثر قرارات اتخاذ يف يسهم سوف وهذا املخاطرة. احتماالت حيث
إدارة أسلوب وسيتحسن فعالية، أكثر التنفيذية القرارات وستكون املضللة، االستثمارات

الرشكات.
الهيكلية اإلصالحات إجراء إىل األمريكي االقتصاد سيضطر الواقع، أرض وعىل
مما بأكثر تعيش تزال ال املتحدة فالواليات طويلة. فرتة تأجلت التي التعديل وعمليات
فترتاكم اآلخرين، مدخرات من نموها من األسد حصة وتمول القليل توفر إمكاناتها، تتيحه
فريدة آلية إىل للجوء نتيجة هذا حدث األسف، ومع كبرية. برسعة عليها الفعلية الديون
يف اإلفراط طريق عن والتجارة امليزانية من كلٍّ يف املزدوج الهائل العجز تمويل يف تتمثل
حتى األقل عىل — الكثريون يزال ال الذي العاملية، العملة احتياطي باعتباره الدوالر طباعة
بالدوالر العاملي العملة احتياطي من ٪٦٥ نحو يزال ال إذ ادخاره؛ إىل يميلون — اآلن
والفرنك اإلسرتليني، الجنيه بني تتوزع الباقية باملائة والعرشة باليورو، منه (و٢٥٪
ُمول األمريكي العجز أن املفارقة قبيل ومن الجنوبي). الكوري والوون والني، السويرسي،
مع هيكليٍّا تجاريٍّا فائًضا تسجل والتي أفقر، بلدان قبل من اآلن) وحتى أخرى، (مرة
وقد األوسط. الرشق منطقة يف للنفط املصدرة والدول الصني سيما ال املتحدة، الواليات
االقتصادي. الخطر حدود سنوات مدى عىل التفاوتات هذه تراكم عن الناجم التوتر بلغ
تباطؤ يعني كان ذلك لكن ما، حد إىل التوتر هذا من للتخفيف فرص هناك وكانت
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النمو فيه يتسارع الذي الوقت يف األخرية، السنوات خالل األمريكي االقتصاد يف النمو
ربط تتضمن التي االفرتاضية، حالتنا يف أما األوروبي. االتحاد يف واالستهالك اإلنتاج يف
— املتحدة اململكة حتى ربما — الدول من املزيد انضمام هذا فسيعني والدوالر؛ اليورو
إبداء يف حق عىل ساركوزي نيكوال الفرنيس الرئيس يكون لن وحينها اليورو. منطقة إىل
واحدة طائرة إنتاج عىل قادرين غري نصبح كي اليورو نستحدث لم «نحن عينة: من آراء
كان بل اليورو، استحداث يف عبث أي هناك يكن لم الحقيقة يف عبث.» هذا أوروبا. يف
الطويل، املدى عىل العمل عىل القدرة وجود عىل وعالمة السليم للمنطق انتصاًرا استحداثه
دول يف الرصف ألسعار السماح يف كانت العبثية لكن خاصة. وطنية مصلحة كل فوق

الجديدة. الليربالية أليديولوجية الخادعة الهيمنة ظل يف بالتشكل األطليس
من حساب عىل األول املقام يف سيأتي املتحدة الواليات يف النمو معدل تباطؤ إن
من الرغم وعىل األخري. القرن ربع مدى عىل العوملة موجة ظل يف الثراء من قدر أكرب حققوا
من ما حد إىل ضيقة رشيحة سوى تقنع لم فإنها الجديدة، لليربالية املؤيدة الدعاية حمالت
أي تشهد لم السكان من الساحقة للغالبية الفعلية األجور ألن نظًرا العام، األمريكي الرأي
مذهل. نحو عىل — املضاربة أرباح سيما ال — األرباح ارتفعت بينما ،١٩٨١ عام منذ نمو
أرسع بوترية بأرسه العاملي االقتصاد سينمو سابًقا، طرحناه الذي االفرتايض مثالنا يف
الدوالر وسيكون املالية. املخاطر احتماالت وانخفاض املعامالت تكاليف النخفاض نظًرا
أضعف، اليورو وسيكون أضعف. سيكون األمريكي االقتصاد لكن اآلن، عليه هو مما أقوى
الدول هذه داخل والثروة الدخل تفاوتات وستقل أقوى. ستكون اليورو منطقة دول لكن
إنتاج مستويات ارتفاع إىل التوزيع إعادة تأثري سيؤدي وباختصار، وأخريًا، بينها. وفيما
سيكون باختصار، إجحاًفا. أقل نحو عىل ذلك ثمار وستتوزع اآلن، عليه هي عما العالم

أيًضا. عدالة وأكثر فعالية، أكثر هذا
االرتفاع حدوث يستبعد أن االفرتايض املثال هذا عىل يتعني كان بولندا، يخص وفيما
منتجات تنافسية أضعف الذي األمر وهو و٢٠٠٧، ٢٠٠١ عامي بني للزووتي الهائل
وأرباًحا للناس، وظائف توفر التي — الرخيصة الواردات أدت فقد املحيل. االقتصاد
إقصاء إىل — العالم اقتصاد من أخرى مناطق يف للحكومة ورضائب للمستثمرين،
إىل الصادرات ربحية عدم أدى نفسه، الوقت ويف السوق. خارج إىل البولندية الرشكات
سعر ارتفع حال يف رائع نحو عىل ستتكيف كانت التي الرشكات من العديد عىل القضاء
املستقل املركزي البنك جانب من الواضح تأييده أو الوضع هذا وارتضاء الزووتي. رصف
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يسعون الناس ألن العاملة؛ األيدي تصدير إىل بل السلع، تصدير إىل يؤد لم الحكومة) (عن
الديون بتنامي وسمح التجاري، التوازن اختالل عىل أيًضا وأبقى بالخارج، العمل وراء
وأن واالستهالك، اإلنتاج يكثُر أن املمكن من كان خطري. حد إىل أخرى مرة الخارجية
الالعبني لكن ملموس. نحو عىل أكثر املعييش املستوى يرتفع وأن بكثري، أعىل قيمة تنشأ
السياسة هذه املحلية. اإلنتاجية يف النمو ثمار من األسد حصة حصدوا البالد خارج الكبار
يخدم بما العوملة من االستفادة عىل للقدرة تام انعدام عىل دليل هي باألساس الخاطئة
عن ناهيك الزائفني، والخرباء اإلعالم وسائل نجد ذلك ومع الوطني. االقتصاد مصلحة
شيئًا باعتبارها الجديدة الليربالية عن يتحدثون السيايس، للمشهد الجديد الليربايل الجناح

بالثناء. جديًرا
فلماذا األمور، تتحسن أن املمكن من كان وإذا ممكنًا؟ هذا كل يكون أن يمكن كيف
والتوتر؟ املساواة عدم تفاقم إىل يؤدي ال الذي الصحيح، املسار نخرت لم وملاذا تتحسن؟ ال
يف — يرغبون ال أو — يستطيعون ال الذين أولئك القرار صناع مناصب يشغل ملاذا
تنمية لتحقيق املدى بعيدة االسرتاتيجيات تحسني شأنها من التي الصائبة القرارات اتخاذ
طرحناه، الذي االفرتايض السيناريو عن وبعيًدا اآلن، املوقف عن تحدثنا وإذا متوازنة؟
يف حدث كما ،٢٠٠٧ عام يف اليورو إىل التحول قبل أوًال، باليورو الزووتي يربط لم ملاذا

سلوفاكيا؟
وما اآلن. تماًما ندركها بتنا أسباب لعدة عليه جرت الذي النحو عىل األمور جرت
القارص التفكري سيطرة بسبب بل لألساسيات، العلمي الفهم غياب بسبب يكن لم حدث
كذلك يمكن وال واملجموعات. للفئات الخاصة القومية املصالح يخدم بما القرارات واتخاذ
يعلمون َمن كل أن عىل عالوة األيديولوجي. والتشاحن الغباء لعبه الذي الدور تجاهل
السلطة إىل يتوقون الذين بينما القرار، وصنع بالسياسة للعمل يصلحون ال قد ويفهمون
اتخاذ عىل قادرين غري يكونون أو األمور يفهمون ال قد املناصب اعتالء عىل ويتهافتون
السياسية اآللية وضعف الخاصة املصالح هو هنا الحاسم العامل لكن السليمة. القرارات
الصعيد عىل املصالح تلك بني الرصاع ملواجهة املثىل الحلول إىل تتوصل أن يمكن التي
منه. قليًال جزءًا إال نسدد لم لكننا هذا، لكل باهظ ثمن هناك والعاملي. واإلقليمي الوطني
عاجزون الثمن سداد عليهم سيتعني الذين أولئك أن العار ومن قريبًا. الباقي وسندفع

أكثر. اآلخرين تغريم من يتمكنون بحيث العاملية التفاعالت يف االنخراط عن
يمكن كان — املاضية السبع للسنوات أفضل افرتايض سيناريو صياغة حاولنا وإذا
إىل الحاجة عىل نؤكد أن الرضوري فمن — الرخاء من سنوات سبع تصري أن خالله من
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أيًضا ونؤكد العاملي، الصعيد عىل الكيل االقتصاد حسابات لصياغة أطول زمني منظور
الرشكات ربح هوامش تقلص أن شأنها من شاقة هيكلية إصالحات إجراء إىل الحاجة عىل
االستثمارية كالبنوك األقوياء املاليني املضاربني عىل ما حد إىل وتقيض الجنسيات متعددة
جيوب إىل عادة يحدث كما اإلصالح عوائد ستصل أخرى، وبعبارة الوقائية. والصناديق
من التوزيع، إعادة عملية خالل من سيحدث الذي الشامل، التغري وهذا الفقراء. ال األغنياء،
الدولية االقتصادية املنافسة من والصغار الكبار املستفيدين شبكة تشكيل يعيد أن شأنه
سيجعل املصالح رصاع لكن سياسيٍّا، إجماًعا سيتطلب وهذا فيها. والخارسين والرابحني
سياسات إن القديمة. للقواعد وفًقا اللعبة ستستمر وهكذا مستحيًال، أمًرا اإلجماع هذا
املفرط استهالكها من تحد أن من بدًال ضعيًفا الدوالر يظل أن تفضل املتحدة الواليات
تنافسية لتعزيز وسيلة هذه أن اعتبار عىل عائمة)، الرصف أسعار تظل أن يجب ثم (ومن
األوروبي االتحاد يف املصنوعة السلع إزاحة حساب عىل املتحدة الواليات يف املصنوعة السلع
الغربي الشاطئ عىل اإلنتاج مستوى يزال ال لهذا، ونتيجة العاملية. السوق من (وغريه)
البطالة مستويات تزال وال ثانية)، مرة اآلن، (حتى أرسع بوترية يرتفع األطلنطي للمحيط
أضعف، األطلنطي للمحيط الرشقي الشاطئ عىل االقتصادي الحراك بينما أقل، هناك
بعض تفاقم من للحد الالزمة الخطوات تتخذ لم وهكذا أعىل. البطالة مستويات ثم، ومن
فائدة. بأعظم ستعود كانت الخطوات تلك أن من الرغم عىل العاملي، االقتصاد يف املشاكل
املعقدة املشكالت من الكثري حل يف الدويل املجتمع نجح أخرى، ناحية من لكن
هذا، عىل بارز مثال والطريان اللوجستية. املشكالت فيها بما العاملي، الصعيد عىل األخرى
الطريان رشكات رحالت بعض تذهب األفريقي، القرن يف الوضع سوء عن النظر فبرصف
رحالت كانت ما، يوًما منغوليا يف الشيوعي النظام عزلة عن النظر وبرصف هناك. إىل
إيران بني قائًما كان الذي الخالف حدة وبرغم فوقها. تحلق األجنبية الجوية الخطوط
الخطوط رحالت حطت بينهما، العالقات أزمة خضم ويف ٢٠٠٧ عام يف املتحدة واململكة

منه. وأقلعت الخميني اإلمام مطار يف ليلة كل الربيطانية الجوية
وباإلضافة عاملي. نطاق عىل اإلنرتنت شبكة تطور تطبيع نشهد الحارض، الوقت يف
دون عادًة يحدث فإنه تماًما، عفويٍّا يكون ال قد هذا أن من الرغم عىل ذلك، إىل
اآلراء وتوافق الحر، للعمل الذكية املبادرة بروح مدعوًما يحدث وهو حكومية. مشاركة
والربوتوكوالت، القواعد بشأن قرارات عىل املستخدمني من املليارات وإجماع املهنيني، بني
عىل اإلنرتنت شبكة تقوم ياهو. أو جوجل مثل البحث محركات استخدام عند حتى
الطابع وإضفاء التنظيم عىل يعمل من دائًما هناك يكون أن يجب إذ واملؤسسية، التنظيم
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يخص فيما ذلك أكان سواء املعايري، توحيد عىل قائمة اإلنرتنت شبكة كانت لذا املؤسيس؛
أم التليفزيونية، الصور لتسجيل النهائي الشكل باختيار يتعلق كان الذي القديم االختيار
مستوى أعىل عىل الحايل التوحيد إن الرقمية. املوسيقى بتوزيع تتعلق التي الحالية األسس
مثل للمنظمات، التجاري النشاط عىل قضائية نزاعات من ذلك يصاحب وما تكنولوجي،
املنافسة سابق وقت يف بها انتهت التي الطريقة بنفس سينتهي تيونز، وأي نابسرت نزاع
خالل من يتوحد واحد عالم يف اآلن نعيش أننا هو الفرق أن إال الفيديو؛ تسجيل أنظمة بني
الناس واجهها التي األزمة عن يختلف األمر يجعل الذي السبب هو وهذا اإلنرتنت. شبكة
والكوارت الذراع قياسهم: بوحدات يلتزموا أن عليهم هل تقرير يف احتاروا املايضعندما يف

والهكتار. واللرت املرت وحداتهم: الستخدام ويتحولوا لألجانب يستسلموا أم واملورج،
عىل داخلية وحدة عن الوقت مرور مع أسفر توافق إىل والخدمات السلع تبادل أدى
أي إقالع قبل نستمع أن علينا اآلن أننا يف السبب هو وهذا والقواعد، التقنيات صعيدي
أقنعة وضع وكيفية األمان، حزام ربط تعليمات موجز نفس إىل األلف، وللمرة طائرة،
فإنها اللغات، بمختلف تتىل التعليمات هذه أن ومع إليها. الحاجة حالة يف األوكسجني
بعض يف القصرية التنورات الطائرة طاقم فتيات ارتدت لو حتى املحتوى نفس تتضمن
أحد ال بسالم، الطائرة هبوط وبمجرد أخرى. مناطق يف األسود الرأس غطاء أو املناطق،
واختالف املقابس، شكل واختالف آخر، إىل بلد من الكهربائي التيار قوة باختالف يهتم
عىل للتغلب الالزمة والوصالت املحوالت استخدام السهل فمن الكمبيوتر، موصالت مداخل
حول املتباعدة البقاع من عدد أي يف كتابته يمكن مثًال الكتاب فهذا االختالفات. هذه

للعوملة. أخرى ثمرة وهذه واالتصاالت، املعلومات نظم توافق بفضل العالم،
ا جدٍّ قويتني التواصل إىل والحاجة املشرتكة املصلحة كانت الحاالت هذه جميع يف
والثقافية والتنظيمية والتقنية االصطالحية االختالفات عىل التغلب إىل اضطرتنا إنها حتى
شبكة لرتابط نتيجة ا، جدٍّ معقدان واقتصاده املعارص، فالعالم ذلك ومع والسياسية.
األهمية بالغة املشاكل ذلك يف بما املشاكل، من فالعديد العالم، دول بني املتبادل االعتماد
فعال نحو عىل اآلن معها والتعامل بنفسها. نفسها تحل لن اإلنسانية، بمصري املتعلقة
الراسخة الحدود وتتجاوز تتعدى وحكمة عاملي نطاق عىل جماعية تدابري اتخاذ يتطلب
ومجموعات الدول لسياسات البارع التنسيق يتطلب بدوره وهذا، والسياسة. للثقافة
أيًضا الرضوري ومن الجنسيات. متعددة واملؤسسات الرشكات واسرتاتيجيات الدول،
ألنها الربحية، غري املنظمات سيما ال آخرين، عامليني العبني اللعبة هذه إىل نضم أن
الرضوري من سيكون وأخريًا، الكبرية. األموال رءوس تفسدها ولم حكومية ليست
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الخاص، األعمال قطاع هي قطاعات ثالثة أول الرابع. القطاع ضد حربنا تتوقف أال
املنظمة املريضللجريمة التكاثر فهو الرابع القطاع أما الحكومية، غري واملنظمات والدولة،
ذلك يف بما األشكال، من العديد ويأخذ باستمرار، تنظيمه يتحسن الجانب وهذا واإلرهاب.

الدموي. غري الرقمي الشكل
العوملة إىل ننظر أن الساذجة املثالية من سيكون املعقدة، الخلفية هذه عىل وبناءً
عىل رؤيتها يف يرغبون العوملة عن فاملدافعون ذلك ومع املعارص، الرخاء بوق أنها عىل
العادل والتوزيع السلمي التعاون يسوده بل املنافسة، تسوده ال عاملي نظام أنها:24
كل يف تقريبًا موجود عيب كل من املنزهة العوملة رساب إن دائم. نحو عىل املتزايدة لثماره
مختلفني. أسلوبني عن ناتج وهذا باملستقبل، يتعلق فيما البدائل متعددة السيناريوهات
الحاجة يربز حالم تفكري رساب ثمة — بالثناء جديرة وهي — األوىل الحالة يف
أنصار بعض ويتحدث ممكن. حد أقىص إىل أفضل مستقبل لخلق الفرصة القتناص
هذا نربط أن ويمكن املثاليون. يقول كما األسلوب؛ هذا حتمية أو رضورة عن الحتمية
يتم حيث الطبقية، من يخلو رائًعا عامًلا تتصور التي الشيوعية اليوتوبيا مذهب مع املذهب
املحبة». «حضارة يسمى ملا املثالية البابوية للرؤية وفًقا أو للحاجة، وفًقا السلع توزيع

أساس عىل القائمة العوملة يوتوبيا تنشأ — مذمومة وهي — الثانية الحالة ويف
والعلوم الجديدة الليربالية سياسة إطار ضمن — للسخرية مثري نحو عىل — املشاركة
يؤمنون الفكرية املدرسة هذه أنصار بعض أن من الرغم وعىل لها. الخاضعة االجتماعية
آخرين فإن — عليه التدليل وال معرفته، ا حقٍّ يمكنهم ال بما يؤمنون بذلك وهم — بها
ألنهم يكذبون أنهم هذا ومعنى لعبتهم. يف يستخدمونها أداة باعتبارها معها يتعاملون
الضغط يواصلون ذلك ومع حقيقيٍّا، خياًرا ليس له يروجون الذي املفهوم أن يعلمون

األول. املقام يف الخاصة مصالحهم تحقيق أجل من للعالم، رؤيتهم يحققوا لكي
عن فضًال لسكانه، االقتصادية والظروف العالم يميز الذي الهائل للتنوع نظًرا
يف نستمر أن مناسبًا يبدو ال العاملي، االقتصاد تواجه التي الرشسة املصالح رصاعات
هذه مثل فوائد يضخمون أشخاص هناك كان لو حتى (يوتوبيا)، فاضلة مجتمعات رسم
األدب، يف مقبوًال هذا يكون قد بفعالية. املستقبل تشكيل سبيل يف الفكرية املمارسات
وال الفردوس تصوير من تقرتب التي الرؤى يلهمونا أن يفضلون الذين للمؤلفني وبالنسبة
ألفه الذي — ألفالطون الجمهورية كتاب ففي مرعبة. كوارث وقوع من ترهيبنا يحبون
ذات مستقلة متوسطية لدولة املثالية الرؤية أفالطون طرح — امليالد قبل ٣٦٠ عام حوايل
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ملجتمع تصور يف والجمال والخري الحق بأفكار يسرتشدون فالسفة حكام يحكمها سيادة،
يف مور توماس كتب مضت، عام خمسمائة نحو ومنذ الجماعي. التوافق يجمعه متناغم
اإلسبان فيه كان الذي الوقت نفس يف ١٥١٦؛ عام يف الفاضلة» «املدينة كتابه إنجلرتا
بات التي — األرض من اآلخر النصف يف بالبوا فاسكو املستكشف مسار اتبعوا الذين
— ليبحروا بنما شواطئ عىل سفنهم يركبون — كروية أنها الحني ذلك يف بالفعل معروًفا
حضارة سيدمرون كانوا حيث اإلنكا؛ أرايض قاصدين — املزعومة السامية قيمهم باسم

هناك. عظيمة
طيبًا»، «مكانًا تعني أن يمكن الفاضلة» «املدينة أن حال أي عىل نعلم أن ينبغي
تجنب أيًضا الفاضلة املدن يسع وال له». وجود ال «مكانًا أيًضا تعني أن يمكن لكنها
السياسة هذه تكون عندما يكون ما أفضل عىل تسري األمور كانت إذا حتى السياسة،
ممكنًا باعتباره البعض أذهل لو حتى به نحلم الذي العالم فإن وهكذا، وعملية. واقعية
واقعي غري لألسف فإنه التكنولوجية، الناحية من للتحقق وقابًال النظرية، الناحية من
أن علينا، ويجب يمكننا، ذلك ومع العملية. السياسية الناحية من إليه الوصول يمكن وال
ألن األفق، بلوغ محاولة يف االستمرار علينا ينبغي كما الفاضلة، املدينة إىل التطلع نواصل

القادمة. األجيال خالل للتقدم العميق الجوهر عليه سيعتمد ما هو هذا
مكان. كل ويف زمان كل يف منطقي؛ أنه حقيقة يف االقتصادي التقدم معنى يكمن
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متغري عالم أنحاء مختلف يف الناس يتكيف كيف

لذلك. السعي نواصل أن يستحق لكنه مثاليٍّا، عاملنا يصبح أن يمكن ال
«حصان» تعني التي اإلنجليزية الكلمة تعريف كان هذا؟ الرائع عاملنا إذن يبدو كيف
منظور هو هذا كذلك». الجميع يراه ما «هو ييل: كما القديمة البولندية القواميس أحد يف
تكون قد نفسها الطريقة هذه لكن بالكلمات. التعبري عليهم يصعب الذين العاديني البرش
عرص رموز أبرز — (١٤٧١–١٥٢٨) دورر ألربخت كان فمثًال، آلخرين. بالنسبة مفيدة
أو الكركدن حيوان (رسم عيناه عليه وقعت ما كل رسم يف بارًعا — أملانيا يف النهضة
علم دروس إيضاح يف رسوماته وساهمت حياته، طيلة أبًدا يراه أن دون القرن وحيد
وتمتعوا الرسم، فن عن يشء كل األملان الفنانون عِلم لقد .(١٩٣٩ عام حتى الحيوان
خمسة منذ اإليطالية فينيسيا إىل زيارة بعد دورر ألربخت أشار وقد تقنية. بخلفيات
وبعد نظرية.1 لديهم كانت يرسمون. ملاذا يعرفون كانوا اإليطاليني الفنانني أن إىل قرون
يرسم يكن لم إنه بيكاسو قال .(١٨٨١–١٩٧٣) بيكاسو بابلو حذوهم حذا قرون، أربعة
األمور، طبيعة هي تلك مختلفة. أشياء يعرف منا كلٌّ لكْن يعرفه. ما يرسم وإنما يراه، ما

تقديمه. يريد الذي العالم لنا يقدم أن له يحق الذي الفن، يف األقل عىل
بأن بل فحسب، العالم لنا يمثل بأال التزاًما العلم لدى إن العلم؟ عن ماذا لكن
حرفيٍّا، وليس بموضوعية، العالم يعكس أن العلم عىل ويتعني أيًضا. ويفرسه يعكسه
لنا تعكس — املتمعجة املنحنية املرايا عن ناهيك — املرايا أنواع أفضل فحتى املرآة. كما
اليمني يصبح املثال: سبيل فعىل معكوسة. فإنها مشوهة؛ تكون ال قد أنها مع صوًرا،



وأكاذيب وأخطاء حقائق

العلم عىل األخرية. السنوات خالل يشء كل يف مألوًفا بات أمر وهو يمينًا؛ واليسار يساًرا
تهرب كهاتني، حالتني يف ألنه انحيازيٍّا، وال خاطئًا ال صحيًحا، تفسريًا األشياء يفرس أن

وتختفي. املعرفة منا
وأن نظرية، لديك تكون أن لكن تافًها. إنجاًزا ليس تماًما هي كما األشياء رؤية إن
كيف بكثري. أعظم أمر فهذا عليه، تراها الذي النحو عىل األشياء كون وراء السبب تعرف
أن نستطيع لكننا بإدراكنا، بالكامل نحيطه أن ا جدٍّ الصعب من إذن؟ العالم هذا يبدو
نحو عىل وإنما الفن، يف كما انطباعي، نحو عىل ليس فيه؛ الحساسة النقاط إىل نشري
بقدر نراه، ما نصف ال فنحن قليًال؛ الرسم فن يشبه هذا حتى لكن بالعلم. يليق منهجي
تدعم التي النظرية ونصف األشياء، نرى كيف نصف باألحرى، أو ندركه. ما نصف ما
مساعدة دون بأنفسهم اآلخرون يراه أن يمكن ما وصف من جدوى فال الشخيص. إدراكنا

أحد. من
كلمة تُستخدم عادة العالم، من األوروبي الجزء ويف كبري. تحول زمن يف نحيا إننا
أستخدمها وهكذا النظام. يف وديناميكي ونوعي معقد تغيري عن الحديث سياق يف «تحول»
نظر وجهة من — أو الرأسمالية، إىل الشيوعية من العبور أتناول عندما أعمايل يف أيًضا أنا
العالم إىل نظرنا إذا لكن السوق. اقتصاد إىل املوجه االقتصاد من العبور — قليًال مختلفة
االقتصاد يف عظيمة تحوالت يشهد عًرصا نعيش أننا فسندرك كوكبي، بعد أوسع من

أيًضا. االقتصاد علم ويف والثقافة، والسياسة
تبدو العالمات تلك أن الغريب ومن املعارص، العالم يف جلية عالمات الزمن يرتك
الغربية ألوروبا االقتصادية املعجزة الخمسينيات شهدت فقد املنرصمة. العقود مع متوافقة
املشاعر وتنامي لالستعمار املدوي بالسقوط الستينيات حقبة وأتت االستالينية. وسقوط
االشرتاكية وانتشار االستهالكية النزعة بتفجر السبعينيات عقد واتسم له. املناهضة
عىل األمر حقيقة يف كانت بينما العالم عىل جناحيها تفرد وكأنها بدا حيث العاملية،
وتزايد الباردة الحرب ذروة — الثمانينيات — التايل العقد وشهد األبد. إىل طيهما وشك
إىل التحول سادها التي التسعينيات، سنوات حلت ثم ملحوًظا. تزايًدا الغربية الهيمنة
عىل العالم أنحاء جميع يف يعتمد جديد» «اقتصاد وظهور االشرتاكية، بعد ما مرحلة
الدويل. واإلرهاب العوملة عرص هو الحايل والعقد اإلنرتنت. شبكة عرب والرتابط الكمبيوتر
السكانية الناحيتني عىل يقترص ال صعوًدا الصني، قوة بصعود سيتسم القادم والعقد
وقوع املستبعد من وليس كذلك، مميزة القرن هذا ثالثينيات وستكون واالقتصادية.
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تدفقات عىل توازنًا وتفرض الهائل، االقتصادي التوسع مسار تعرقل جديدة عاملية أزمة
أن املتوقع ومن جنوني. نحو عىل اآلن العاملي االقتصاد بها يفيض التي والطلب العرض
من ورشيد، جديد عاملي مؤسيس نظام إقامة يف تتمثل ثمرة القرن هذا أربعينيات تحمل
سيرتكها التي العالمات ستكون وماذا ممكنًا. أمًرا نسبيٍّا املتناغمة التنمية يجعل أن شأنه

ترى؟ يا القرن هذا خمسينيات يف الزمن
إدراك نستطيع لكننا التعقيد. بالغ أمر وتمييزها متباينة، كثرية أبعاد املعارص للعالم
أخرى. ناحية من املتبادل واالعتماد ناحية، من التمايز هما: اآلن للعالم أساسيتني سمتني
املستقبل، عىل أبًدا هينة ليست تأثريات من له ملا نظًرا أوًال، التمايز نتناول أن يجدر وربما
األمور. بعض اآلن عنه نعرف بتنا الذي املايض، يعنينا مما أكثر اآلن يعنينا واملستقبل

أو واملجتمعات، األفراد رخاء مقارنة هو خالله من التمايز رؤية يمكننا ما أفضل
املحيل (الناتج البرشي اإلنتاج يبلغ اآلخر. البعض ببؤس البعض ثراء مقارنة تحديًدا،
تعادل بحساب دوالر تريليون ٦٧ نحو اإلجمايل) العاملي الناتج باألحرى أو اإلجمايل،
أن السهل فمن نسمة، مليارات ٦٫٧ من يقرب اآلن البرش عدد أن وبما الرشائية. القدرة
نضيف أن ويجب سنويٍّا. دوالر آالف ١٠ هو الفرد نصيب أن يعني هذا أن إىل نتوصل
عادة العاملية، املقارنات يف زمني. تدفق مستوى عن ثم ومن الدخل، عن هنا نتحدث أننا
يف مضللة تكون قد الطريقة هذه أن مع سنوية، فرتات عىل هذه الدخل تدفقات تحسب

األحيان. بعض
دوالر ٤٤٥٠٠ أيرلندا يف اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب بلغ ٢٠٠٦ عام يف
هذا وقبل فقط. دوالر ٤٤٠٠٠ يبلغ األمريكي الفرد نصيب كان حيث أمريكا، عىل متفوقة
،٢٠٠٦ عام يف الفرد نصيب بلغ (حيث املتحدة اململكة عىل أيرلندا تفوقت أعوام بعدة
فرحة تجاوزت باحتفالية الحدث هذا وحظي دوالر) ٣١٨٠٠ املصدر، نفس عن نقًال
لندن من الطائرة تستقل أن هو األمر يتطلبه ما كل أن غري قدم. كرة مباراة يف النرص
عىل املعيشة، مستوى إن ثراء. أكثر املدن تلك أي بنفسك لرتى دبلن إىل نيويورك من أو
أيًضا. املرتاكم االستهالك بأرصدة بل فحسب، الحايل الدخل بتدفق يقاس ال حال، كل
ويركب بسيط، بيت يف يعيش ذلك رغم يظل لكنه كبريًا، راتبًا ما شخص يتقاىض قد
اإلحصائيات قراءة أهمية يف السبب هو وهذا عادية. مالبس ويرتدي متواضعة، سيارة
عىل تؤثر استنتاجات استنباط دون الصحيح، النحو عىل (واختالفاتها) الدخول حول
يف اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب كان االستوائية غينيا يف النتائج. صحة مدى
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العالم. مستوى عىل الثانية املرتبة يف البالد وضع مما دوالر، ٥٥٠٠٠ عن يقل ال ٢٠٠٧ عام
املعيشة مستوى لكن املجر، يف أو األرجنتني يف مثيله أضعاف ثالثة يساوي املبلغ هذا
أضعاف. بثالثة املدارية االستوائية غينيا يف مستواها من أعىل األخريين البلدين هذين يف
بد فال أجيال، أو عقود مدى عىل ثابتة تلك العالية الدخل تدفقات تظل عندما ذلك ومع
فيها تقل التي الدول موارد الدخل مستوى فيه يتفوق الذي البلد موارد تتجاوز أن
الناتج سيما ال — الدخل مستويات مقارنة عند األفضل، من ثم، ومن الدخل. مستويات
االتجاهني، يف تحسب وأن أطول، زمني مدى عىل املقارنة تكون أن — اإلجمايل املحيل

سواء. حد عىل للمستقبل وتوقًعا املايض إىل رجوًعا
وضعنا أننا فلو العالم، دول بني الهائلة الفروق الدخل مستويات متوسط يعكس
الناتج من الفرد نصيب نسبة أن فسنجد امليكروسكوب، تحت وأغناها البلدان أفقر
أفقرها يف الفرد نصيب إىل دوالر) ٧١٤٠٠ (لوكسمبورج، الدول أغنى يف اإلجمال املحيل
واحد أغنى دخل متوسط قارنا ولو .١ إىل ١٢٠ تساوي دوالر) ٥٠٠ من أقل (الصومال،
٧٠٠٠٠٠ يبلغ السنوي دخلهم شخص ماليني (ثالثة املتحدة الواليات سكان من باملائة
٦٥٠) الديمقراطية الكونغو جمهورية سكان من باملائة واحد أفقر دخل بمتوسط دوالر)،
٥٠٠٠ تساوي بينهما النسبة فستكون دوالًرا)، ١٤٠ نحو دخلهم متوسط شخص ألف
سكان أفقر أحد دخل يعادل أيام أربعة يف األمريكيني أغنى أحد دخل إن أي ١؛ إىل
هو الكونغو ملواطني الوالدة عند املتوقع العمر أمد بأن العلم مع عمره، طوال الكونغو
كانت قرون، خمسة فمنذ التاريخ. أحداث عن ناتج الشاسع التباين وهذا عاًما. ٥٧
واليوم، والبؤس. الفقر درجة بنفس أفريقيا ويف املتحدة الواليات يف املعيشة مستويات

أفريقيا. يف الدخل متوسط ضعف عرشين املتحدة الواليات يف الدخل متوسط يعادل
الصحراء جنوب ودول آسيا، رشق دول بني املعييش املستوى يف املتزايد التمايز لكن
الناتج من الفرد نصيب قفز فقد فقط. جيلني مدى عىل إال يتشكل لم الكربى األفريقية
٣٤ بلغ مذهل معدل إىل بالطبع) الصني فيها (بما األوىل املنطقة دول يف اإلجمايل املحيل
يف بينما بأكملها، لدول املعيشة مستوى جودة عزز مما ،١٩٦٠ عام منذ قدره ضعف
ربما بل ،٪٢٥ بلغت بائسة بنسبة إال املعيشة مستوى يرتفع لم األفريقية الصحراء بلدان
ومنذ اآلن. حتى ١٩٦٠ عام منذ الطويل الزمني للمدى نسبة قيست ما إذا صفًرا كانت
تعيشه كانت الذي الفقر مستوى بنفس وتايوان الجنوبية كوريا كانت سنة، ٥٠ من أقل
الناتج من الفرد نصيب يبلغ واآلن، اآلن. حتى تعيشانه تزاالن وال وغانا، كينيا من كلٌّ
يبلغ بينما دوالر؛ و٣٠٠٠٠ دوالر ٢٥٠٠٠ التوايل عىل األولني البلدين يف اإلجمايل املحيل
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١٩٦٠ عام يف دوالر. و٢٧٠٠ دوالر ١٢٠٠ التوايل عىل األخريين البلدين يف الفرد نصيب
مماثلة املقارنة وتبدو االقتصادي. الصعيد عىل املستويات أدنى يف األربعة الدول تلك كانت
فقد اإلعجاب. يثري تطوًرا املتطورة وماليزيا للغاية، فقرية تزال ال التي الكامريون، بني
اإلنتاج قدر يف تضاعًفا تشهد كانت نمو نسبة عىل عقود أربعة مدى عىل ماليزيا حافظت
وفًقا دوالر ٥٨٠٠ فيها املحيل الناتج من الفرد نصيب بلوغ إىل أدى مما سنوات، عرش كل
نصيب نسبة كانت الرشائية. القدرة لتعادل وفًقا دوالر و١٣٧٠٠ السوق، رصف لسعر
٥٠٠) ماليزيا لنسبة تقريبًا مماثلة ١٩٦٠ عام يف الكامريون يف املحيل الناتج من الفرد
لكن السوق)؛ يف الرصف ألسعار وفًقا ماليزيا يف دوالًرا ٧٧٠ مقابل الكامريون، يف دوالر
وفًقا دوالًرا ٩٢٠ الفرد نصيب بلغ إذ كثريًا، يرتفع لم اليوم الكامريون يف الفرد نصيب
مستوى أن واألسوأ الرشائية. القدرة لتعادل وفًقا دوالر و٢٤٠٠ السوق، رصف لسعر
والدول األخرية. سنة العرشين خالل مطلًقا انخفاًضا انخفض الكامريون يف الفرد دخل

أفريقيا. يف سيما ال كثرية، الكامريون تماثل التي
يف عالق البعض أن وبما والتنمية. الركود واحدة: عملة وجهي تظهر األمثلة هذه
تمايز من نشهده ما فإن األمام، نحو سابق اآلخر البعض بينما زحًفا، يزحف أو مكانه
نعترب أن أيًضا يمكن وال اإلطالق. عىل مستغربًا أمًرا ليس الدخل مستويات بني متزايد
ناتًجا األحيان من كثري يف يكون هذا ألن سيئًا، أمًرا الدول مختلف بني التمايز تزايد
الحكيمة والسياسات التجارية، املبادرة وروح االدخار بفضل تأتت رسيعة تنمية عن
تجر لم الدول بعض أمور ألن نأسف أن هو فعله يمكننا ما وكل الفعالة. واالسرتاتيجيات

ذلك. وراء األسباب بحث نحاول وأن يرام، ما عىل
أن يستطيع بلد فأي التنمية، تنشيط يف مميًزا دوًرا الدولية التجارة حركة تلعب
األخرى، الدول إىل حدوده خارج منتجاته تصدير خالل من فيه التصنيع نطاق يضاعف
أيًضا. الوحدة إنتاج كلفة خفض إىل بل فحسب، املال رأس دورة إرساع إىل يفيض لن وهذا
جديدة. إنتاجية طاقة إقامة لتمويل استغاللها يمكن التي األرباح، ستزداد ذلك، عىل وبناء
مزيد عىل الدولة فتحصل رضائب، ويدفعون وظائف، عىل األشخاص من مزيد فيحصل
لديهم الذين أولئك إن الدوران. يف النمو عجلة تبدأ وهكذا نفقاتها، لسد املال رأس من
أسباب كبري حد إىل يفرس وهذا التنمية، تحقيق عىل القدرة لديهم التصدير، عىل القدرة
أيًضا وهذا األخرية. الثالثة العقود مدى عىل آسيا رشق جنوب دول يف االقتصادي النجاح
الوسطى وآسيا أفريقيا — العالم من أخرى مناطق يف التنمية غياب وراء السبب هو
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لالقتصادات االقتصادي األساس وتآكل — الحارض الوقت يف الالتينية أمريكا من وأجزاء
املايض. يف املوجهة االشرتاكية

فمجموعة األخرية، القليلة العقود خالل العالم أمور من الكثري التغيري يد طالت لقد
نامية ودول أخرى، ناشئة «أسواق اسم الدويل النقد صندوق عليها يطلق التي الدول
والتنمية التعاون منظمة أعضاء نطاق خارج الواقعة العالم أجزاء كل أي — أخرى»
كونج، هونج يف سابق وقت يف بالفعل «نشأت» التي األسواق إىل باإلضافة االقتصادية،
رأس دورة إجمايل من الثلث بنسبة تسهم — وتايوان وسنغافورة، الجنوبية، وكوريا
نسبتها نصف تتعدى ال النسبة هذه كانت سنوات، عرش منذ الدولية. التجارة يف املال
وفيها الدول، أغنى مساهمة نسبة انخفضت بينما فقط. ٪١٧٫٣ تبلغ كانت إذ الحالية؛
األسواق أسهم وقفزت حاليٍّا. ٪١٠ دون ما إىل ،١٩٩٦ عام يف ٪١٣ من املتحدة، الواليات
التوسع بفضل ٢٠٠٦ عام ٪٤٨ إىل ،١٩٩٦ عام يف ٪٣٩٫٢ من النامية والدول الناشئة
٢٠٠٨ عام كان األمام. نحو الدول هذه القتصادات الدافعة القوة يشكل الذي التجاري
املحيل الناتج حيث من الغنية بالبلدان اللحاق من الفقرية البلدان تمكنت إذ تاريخيٍّا؛ عاًما
الفرد نصيب حيث من ليس لكن فحسب، الرشائية القدرة لتعادل وفًقا حاليٍّا، اإلجمايل،

جديد. عالم تشكل فقد ذلك ومع بعد.
وغري مذهلة نجاحات تخفي أن شأنها من معدالت عن نتحدث نحن أخرى، مرة
وواديًا وركوًدا، وكساًدا تراجًعا لألسف، مثرية إخفاقات أيًضا تخفي لكنها مسبوقة،
الركود حاالت غالبية لنا تبدو املاضية، القليلة العقود نتأمل عندما الدموع. من حقيقيٍّا
االقتصادي. التقدم إىل الوصول أبواب أغلقت عوامل أربعة خالل من للتفسري قابلة املزمن
تعاني التي الشعوب أرباع ثالثة فنحو األول: املقام يف املسلحة والرصاعات الحروب تأتي
هذه ومن اآلن، حتى غمارها يف زالت ما أو الحرب خاضت بلدان يف تعيش الفقر حياة
أكثر إن ثانيًا: وجواتيماال. وكولومبيا، وفلسطني، الديمقراطية، الكونغو جمهورية البلدان:
املوارد من االستفادة عىل القدرة عدم إىل تعزى أن يمكن والبؤس الركود حاالت ربع من
كرس عن تعجز البلدان بعض ثالثًا: وبوليفيا). وليبرييا، والسودان، نيجرييا، (يف الطبيعية
سياسية جغرافية مواقع يف وقوعها بسبب التنمية إىل الوسيلة النعدام املفرغة الحلقة
من سيئة جرية ضمن وقوعها أو الجغرافية، الناحية من إليها الوصول وصعوبة سيئة،
عىل سلبًا يؤثر الذي واألخري، الرابع والعامل ونيبال). وأرمينيا والنيجر (تشاد البلدان
وإدارة الحكم سوء هو مجتمعة، األخرى الثالثة العوامل كل تأثري يفوق تأثريًا البلدان
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اآلتية الفراغات تمأل أن القارئ عزيزي منك أرجو واآلن، خاطئة. إدارة الكيل االقتصاد
العامل: هذا فيها يتحقق قارة كل من بلد باسم

•
•
•
•
•

الرتاجع بل فحسب، الركود عىل النتيجة تقترص ال األربع، اآلفات هذه تجتمع وحينما
أيًضا. املحقق

هناك ليس أنه لو وكما األحيان. بعض يف أرسابًا تأتي بل فرادى، تأتي ال املصائب
بنيتها بلدانًا ترضب التي الطبيعية، الكوارث تؤدي والبؤس، للفقر أسباب من يكفي ما
الفقرية بالبلدان أرضار إلحاق إىل الالزمة، واملالية املادية املوارد إىل وتفتقر متهرئة التحتية
وباكستان اليابان من كالٍّ رضب زلزاًال أن لو فمثًال الغنية. بالبلدان تلحق التي تلك تفوق
حيث من البلدين من كلٍّ يف االختالف كل شدتها تختلف أرضار عن فسيسفر القوة، بنفس
جمهورية من كلٍّ يف القوة بنفس فيضان حدث إذا وباملثل، الخسائر. وحجم الضحايا عدد
وموجة البلدين. من كلٍّ يف شاسًعا اختالًفا الكارثة حجم فسيختلف وبنجالديش، التشيك
والية تصيب التي تلك عن تختلف املتحدة بالواليات كاليفورنيا والية تصيب التي الجفاف
تحدث فإنها الخطورة، بالغة الطبيعية الكوارث تكون وعندما باملكسيك. كاليفورنيا باخا
البلدان تتعرض أن املمكن ومن النامية. الدول يف املنكوبة املناطق يف جسيمة أرضاًرا
تعود وعندما فيها. اإلنتاج مستويات انتكاس عن يسفر مما بالكامل، للتدمري الصغرية
معدل يكون الكارثة؛ حدوث قبل عليه كانت ما إىل سنوات، عدة بعد املستويات، هذه
املتحدة الواليات آندرو إعصار كبد ١٩٩٢ عام ففي الصفر. ويقارب ا جدٍّ ضئيًال نموها
٪٢٨ جامايكا جيلربت إعصار كبد ١٩٩٨ عام ويف اإلجمايل. املحيل ناتجها من ٪٠٫٥ نسبة
عند جامايكا يف النمو نسبة ثبات عن أسفر فقط اإلعصار هذا اإلجمايل. املحيل ناتجها من

و٢٠٠١. ١٩٩٠ بني عاًما عرش اثني طوال ٪٠٫٥−
أشكال. عدة — عواقب من عليه يرتتب وما — الدخل مستويات يف التباين يأخذ
الشارع يبدو جانريو، دي ريوي ففي واملدن. واألقاليم، الدول، بني فيما مالحظته ويمكن
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فاصًال ا حدٍّ كان لو كما الثرية جافيا ومدينة الفقري روسينها فافيال حي بني الفاصل
فافيال يف مثيالتها تفوق جافيا يف الدخل فمستويات االختالف، كل مختلفني عاملني بني
مما التُّسع، بمقدار فافيال يف عنها تنخفض جافيا يف البطالة ونسبة ضعًفا، عرش بسبعة
مثيله عمر عن جافيا ساكن عمر يزيد إذ الوالدة، عند للفرد املتوقع العمر أمد عىل يؤثر
حتى املثال هذا عن إذهاًال تقل ال أخرى أمثلة نجد أن ويمكن سنة. عرش بثالثة فافيال يف
يف لكن وشيكاغو. وروما وجوهانسربج كونج وهونج ملبورن مثل العالم مدن أغنى يف
السلم أسفل يف القابعني لألشخاص الكلمة بمعنى قاتلة التفاوتات تكون الفقرية، البلدان

عام. بوجه فيها التنمية مستوى النخفاض نظًرا االجتماعي،
استخدامه ويمكن الدخول. تفاوتات لقياس يستخدم عاملي معيار هو «جيني» معامل
الديموغرافيا عالم السم نسبة االسم بهذا سمي وقد (األصول). الثروة تفاوتات لقياس أيًضا
عن ويعرب .١٩١٢ عام يف املقياس هذا ابتكر الذي جيني، كوريدو اإليطايل واإلحصاء
والرقم الدخول) توزيع يف تامة (عدالة الصفر بني ترتاوح مئوية بنسب جيني مقياس
وهو جيني»، «مؤرش باسم يعرف بمؤرش املقياس ويرتبط الدخول)، يف تام (تفاوت واحد
ففيما الشكلني، كال نرى أن يمكن وهكذا ،١٠٠ الرقم يف مرضوبًا جيني معامل عن عبارة

.٣٤٫١ أو ٠٫٣٤١ إما كالتايل: النسبتان مثًال بولندا يخص
بمنحنى يعرف ما عىل أرقامه وتفسري جيني معامل حساب طريقة رشح يعتمد
من ذلك ويتضح الدخل، مستويات لتشتت الرتاكمي التوزيع دالة يمثل الذي «لورنز»،
املجتمع لفئات املئوية والنسب الدخل لتوزيع املئوية النسب يوضح بياني رسم خالل
كخط ذلك يظهر عادًال، الدخل توزيع يكون عندما الدخل. هذا عىل تحصل التي املختلفة
كل يحصل حينما العدالة، هي هذه األفقي. املحور عن درجة ٤٥ بزاوية يرتفع مستقيم
من املئوية النسبة نفس عىل السكان من فئة كل تحصل حينما الدخل؛ نفس عىل فرد
التفاوت، بالغ التوزيع يكون حينما أخرى، ناحية ومن كاملة. مساواة هذه الدخل، إجمايل
واحًدا شخًصا أن يعني هذا العمودي، واملحور األفقي للمحور مماًسا لورنز منحنى يظهر

يشء. أي عىل الباقون يحصل ال بينما يشء بكل يستأثر
منحنى أن معناه وهذا النقيضني. هذين بني ما موقع يف حتًما الدخل مستوى يقع
٤٥ بزاوية األفقي املحور عن املرتفع الخط نطاق داخل مقعًرا شكًال دوًما يأخذ لورنز
وكلما منحٍن. ومقبض مشدود وتر ذي قوس شكل مًعا واملنحنى الخط ويشكل درجة.
درجة ٤٥ بزاوية املرتفع والخط لورنز منحنى بني املحصورة املساحة زادت انحناؤه، زاد
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تلك بني الفرق هو جيني معامل ثم ومن املثالية، النسبة عن يعرب الذي األفقي املحور عن
واألفقي. الرأيس املحورين مع املثايل الخط يشكله الذي للمثلث الكلية واملساحة املساحة
(عدالة الصفر بني ما نقطة عند لورنز منحنى يقع أن يجب النظرية الناحية من ثم، ومن
٠٫٢ بني األحيان من كثري يف املنحنى يقع الواقع، ويف تام). (تفاوت واحد والرقم تامة)

و٠٫٧.
سيكون ذلك ومع فحسب؛ رشحها يف أرغب لكنني األمور، تعقيد يف لدي رغبة ال
جزء الصدد. هذا يف الواضحة املنهجية التحفظات من اثنني نغفل أن املعقول غري من
دون طرق، بعدة به التالعب يجري ما كثريًا جيني معامل أن هو هذا وراء السبب من
الشخص كان إذا ما عىل يتوقف وهذا أخرى، أحيان يف سياسية والعتبارات أحيانًا، قصد
هامش فهناك تسوء. أم تتحسن األمور أن يثبت أن يحاول املقياس هذا يستخدم الذي
القاطعة «املادية» البيانات عكس عىل املقياس، هذا تفسري يف بالتالعب يسمح للغاية كبري

والبطالة. التضخم ملعديل
بعض ففي املقياس. هذا تطبيق يف الواضح الزمني بالتأخري تتعلق األوىل املالحظة
عرش إىل تصل قد سابقة، سنوات عدة منذ الدخل توزيع نسب املؤرشات توضح األحيان،
تكون األجل قصرية التغريات أن من الرغم عىل الحسبان، يف أخذه يجب وهذا سنوات.
ال، بالطبع عادية؟ أوقات الحالية األوقات هل هو: والسؤال العادية. األوقات يف طفيفة
الدخل توزيع عدالة أدرجت التي االشرتاكية، بعد ما إىل بالتحول املارة الدول يف خصوًصا
١٩٩٢ عامي بني وبلجيكا للسويد جيني معامل يف الفرق فبينما الهيكلية. التغيريات ضمن

وسيبرييا. كازاخستان حالتي يف هائًال فرًقا نجده مستوياته، أدنى يف و٢٠٠٧
جيني فمعامل جيني، معامل يغطيها التي الدخل بفئات تتعلق الثانية املالحظة
مستمدة األرس، دخل مستويات تقديرات إىل يستند (٠٫٣٤١) قبل من ذكرناه الذي لبولندا
دوري. نحو عىل الرئيسية اإلحصاء دائرة تجريها عشوائية، استقصائية مسح عمليات من
نسبة بلغ والرواتب األجور يف التفاوت أن تظهر لبولندا، جيني ملؤرش الحقة قيمة وهناك
املوقف أن «يستنتج» قد النسبة هذه يف النظر يمعن من لكن ضئيل، الفرق هذا .٠٫٣٤٥

يفضله). الذي التفاوت نوع حسب تحسنًا، (أو سوءًا يزداد
مستويات بتفاوت يتعلق فيما الكثري يوضح جيني معامل أن هي الثالثة، املالحظة
أن يمكننا للتبسيط، الثروة. توزيع بتفاوت يتعلق فيما يشء أي يوضح ال لكنه الدخل،
للجزء بالتحديد أو الدخل، توزيع من األمد طويلة صورة هو الثروة توزيع أن نفرتض
تغفلها أخرى مالية دخول هناك تكن لم إذا الحال، هو هذا نظريٍّا، الدخل. من يُدَخر الذي
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(أو للثروة هائل تركز وجود إمكانية وراء السبب هو وهذا الدخل. مستويات إحصاءات
نسبية بعدالة تتمتع التي الدول يف حتى السكان، من قليل عدد أيادي يف الثابتة) األصول
(بيانات فقط ٠٫٢٥ جيني معامل يبلغ مثًال، السويد ففي الدخل. مستويات توزيع يف
يف الثروة من ٪٧٧ عن يقل ال ما يف يتحكمون من نسبة تقدر ذلك ومع ،(٢٠٠٠ عام
لتقييم استخدامه يمكن يشء أي لنا يوضح ال وهذا سكانها. أغنى من فقط ٪٥ ب السويد
أال األفضل من وربما األخرى. الدول ملعظم مقارنة إحصاءات وجود لعدم نظًرا السويد،

هذا. عن شيئًا نعلم
عىل جيني معامل بني فرق أدنى إن البيانات. جودة مسألة الرابعة املالحظة تتضمن
غري املستخدمة البيانات أن إىل يشري قد والرواتب األجور أساس عىل أو الدخل، أساس
املال رأس أرباح (وفيها أخرى هامة مكونات عدة تشمل «الدخل» فئة ألن هذا دقيقة.
يف املسجلة غري األنشطة وأرباح التقاعدي، واملعاش املعاقني ومدفوعات األسهم، وأرباح
الفرق يفرس هذا الخارج). من املالية والتحويالت الرسمية، اإلجمايل املحيل الناتج نسب

األساسني. هذين من كلٍّ عىل بناء يحسب عندما جيني معامل نسبتي بني يطرأ الذي
تكاد أو متطابقة النتائج تكون فعادة التقديرات، بمصدر الخامسة املالحظة تتعلق
أو قومية، إحصائية مصادر من عادة تأتي التي البيانات نفس إىل الستنادها نظًرا تتطابق،
هناك لكن الدويل. والبنك املتحدة كاألمم الدولية باملنظمات الخاصة املوثوقة الحسابات من
املتحدة األمم تقدير بلغ املثال: سبيل عىل تفصييل. تحليل دون رشحها يصعب تناقضات
األمريكية االستخبارات دائرة تقدير بلغ بينما ،٠٫٣٣٨ أرمينيا حالة يف جيني ملعامل
عام يف أجري األول التقدير أن إىل التفاوت هذا نعزو أن يمكن وال .٠٫٤١٣ البلد لنفس
تغيريات هناك تكون أن املمكن غري فمن ،٢٠٠٤ عام يف أجري الثاني التقدير بينما ٢٠٠٣

القرص. بهذا فرتة خالل حدثت قد جذرية
يتعلق جيني معامل أن نعلم بالذكر. جديرة لكنها واضحة، السادسة املالحظة
التي الدخول إما يتضمن قد فهذا الدخل، عن نتحدث عندما الدخول. أو النفقات بحصة
يحصل التي والخدمات السلع قيمة االعتبار يف نأخذ أن أيًضا يمكن أو نقديٍّا، شكًال تتخذ
نالحظ ذلك، عىل وبناء التعليم). أو الصحية، الرعاية أو املجاني، (كالعالج الفرد عليها
بالحصول بل فحسب، باالستهالك تتعلق ال أخرى هامة جوانب يغفل جيني معامل أن

أيًضا. الرضورية الخدمات عىل
جانبًا نطرح أن جيدة فكرة فستكون كله، للعالم شامًال مسًحا نجري أن أردنا إذا
نتعجل أن الخطأ من سيكون لكن الدول. داخل الدخل توزيع توضح التي اإلحصائيات
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تمايًزا جيني معامل يظهر إذ العاملي؛ املشهد من أسايس جزء االختالف هذا ألن ذلك؛ فعل
وصوًال أفريقيا جنوب يف و٠٫٣٣ أوروبا يف ٠٫٢٥ بني يرتاوح منطقة، كل بحسب كبريًا
األفريقية. الصحراء جنوب بلدان يف ٠٫٧ عن يقل ال وما الالتينية أمريكا يف ٠٫٥٧ إىل
هذا توضيح يمكننا بلد. كل بحسب التباين من كربى درجة األطر هذه تتضمن وبالطبع

البلدان: من فقط مجموعات ثالث باستعراض
تتسم ثرية دول منها الدخل: توزيع تفاوت من مستوى أدنى ذات الدول أوًال،
دول من بعض إىل باإلضافة نشط، اقتصادي وموقف متطور اجتماعي سوق باقتصاد
مستوى عىل مجتمعات عرشة أكثر تأتي املتحدة، األمم لبيانات طبًقا االشرتاكية. بعد ما
جيني معامل يبلغ (حيث أذربيجان ييل: كما الدخل توزيع عدالة فيها تتحقق العالم
التشيك جمهورية ،(٠٫٢٥) السويد ،(٠٫٢٤٩) اليابان ،(٠٫٢٤٧) الدنمارك ،(٠٫١٩
،(٠٫٢٦٩) فنلندا ،(٠٫٢٦٨) أوزباكستان ،(٠٫٢٥٨) وسلوفاكيا النرويج ،(٠٫٢٥٤)
ومعها ،(٠٫٢٨٣) بنسبة ضئيل بفارق الدول هذه بعد أملانيا وتأتي .(٠٫٢٨١) أوكرانيا

أوروبا. يف االشرتاكية بعد ما دول غالبية
بالغة بلدان عىل وتشتمل الدخل، توزيع حيث من النقيضتماًما عىل الثانية، املجموعة
ثالثة لكن أفريقية، البلدان هذه أغلب العاملي. االقتصاد حضيض يف بعضها يقبع الفقر.
معامل معدالت أعىل من اثنان الكاريبي. منطقة يف وأحدها الالتينية، أمريكا يف تقع منها
تمتلك حيث ،(٠٫٦٣) بتسوانا وجارتها ،(٠٫٧٤٣) ناميبيا يف العالم مستوى عىل جيني
الناتج إجمايل من ٪٢٥ نسبته ما تشكل ماس ومناجم أرباًحا، تدر مزارع البيضاء النخبة
وبتسوانا ناميبيا أن بالذكر وجدير كاالهاري. صحراء السكان غالبية يقطن بينما العاملي،
املحيل الناتج من الفرد لنصيب نسبة أعىل قائمة ضمن والرابعة الثالثة املرتبتني يحتالن
النفطية، بالثروة الغنيتني أفريقيا وجنوب االستوائية غينيا من كلٍّ بعد أفريقيا يف اإلجمايل
دوالر. ١٣٣٠٠ دوالر ٧٦٠٠ التوايل: عىل وبتسوانا ناميبيا من كلٍّ يف الفرد نصيب بلغ إذ
أخرى وبلدان بتسوانا، يف عنه طفيفة زيادة جيني معامل يزيد (٠٫٦٣٢) ليسوتو ويف
،(٠٫٦١٣) الوسطى أفريقيا وجمهورية ،(٠٫٦٢٩) سرياليون تشمل املجموعة هذه ضمن
،(٠٫٥٨٦) وكولومبيا ،(٠٫٥٩٢) وهاييتي ،(٠٫٦٠١) وبوليفيا ،(٠٫٦٠٩) وسوازيالند

.(٠٫٥٧٨) وباراجواي
السبع الصناعية الدول مجموعة من الباقية الخمس الدول الثالثة املجموعة وتشمل
تتسم التي السبع، مجموعة خارج دوًال عليها نطلق أن يمكن التي السبع والدول الغنية،
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وإمكاناتها مواردها، بسبب واالقتصادية السياسية الناحيتني من استثنائي عاملي بموقف
بينما ،٠٫٤٠٨ املتحدة للواليات جيني معامل يبلغ وهكذا والعسكرية. والسكانية الطبيعة
٠٫٥٦٧ ويبلغ وكندا. فرنسا يف و٠٫٣٢٧ املتحدة، واململكة إيطاليا من كلٍّ يف ٠٫٣٦ يبلغ
يف و٠٫٣٢٥ روسيا، يف و٠٫٣٩٩ نيجرييا، يف و٠٫٤٣٧ الصني، يف و٠٫٤٤٧ الربازيل، يف

باكستان. يف و٠٫٣٠٦ إندونيسيا، يف و٠٫٣٤٣ الهند،
الدخل متوسط نقيس أن هي وتوزيعه، الدخل نسب ملالحظة أخرى وسيلة هناك
األدنى. إىل األعىل من بدءًا الدخل مقدار بحسب ترتتب أن عىل السكان، من معينة لفئات
الذين السكان من باملائة واحد أعىل دخل متوسط نقسم أن يمكن املثال، سبيل عىل
دخل نقسم أو السكان، من باملائة واحد أدنى دخل متوسط عىل الرواتب أعىل يتقاضون
عادة يُطبقان مؤرشان يوجد منهم. األفقر النصف دخل عىل السكان من األغنى النصف
السكان من ٪١٠ أعىل دخل متوسط (قسمة العرشية النسب مثل: املقارنة اإلحصاءات يف
أعىل خمس (قسمة الُخمسية النسب أو دخًال)، السكان من ٪١٠ أدنى دخل عىل دخًال

دخًال). السكان أدنى خمس عىل دخًال السكان
مكان ويف العالم، مستوى وعىل بلده يف ما عرشية رشيحة إىل منا واحد كل ينتمي
ينتمون، رشيحة أي إىل يعلمون من هم األشخاصفقط من قلة لكن سكنه. مكان ويف عمله
ذلك. معرفة نحاول أن بنا يجدر لكن الكثريين. ببال اإلطالق عىل يخطر لم األمر هذا ألن
يف العالم مستوى عىل اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب بلغ السابق، يف ذكرت كما
مقارنة تحديًدا موقعه منا واحد كل يعرف أن املمكن من دوالر. ١٠٠٠٠ نحو ٢٠٠٧ عام
بالجزء بل فحسب، النقدي الدخل عىل يقترص ال أنه االعتبار يف األخذ مع الرقم، بهذا
تجميع صعوبة لكن النهاية. يف منا كلٍّ نصيب من يكون الذي اإلجمايل املحيل الناتج من

معينة. مئوية فئات دخل حساب عند تعقيًدا األمور تزيد البيانات
تكون أن يمكن وهل العالم؟ حول مختلفة أماكن يف العرشية النسب تبدو كيف
معامالت عىل بناء مرسومة لخريطة مشابهة النسب هذه عىل بناء مرسومة خريطة
ومرتفًعا وآسيا، أوروبا يف طفيًفا التفاوت يظهر متشابهتان. الخريطتني إن نعم، جيني؟
هي بلًدا عرشين من مجموعة ضمن إثيوبيا حالة وتربز الالتينية. وأمريكا أفريقيا يف
من ٪١٠ أعىل يستحوذ (حيث ٦٫٥ هي إثيوبيا فنسبة العرشية. النسب حيث من األدنى
إال السكان من األفقر الُعرش يحصل ال بينما الدخل، إجمايل من ٪٢٥٫٥ عىل دخًال السكان
الشائن، اإلرث عن ناتج إلثيوبيا املثري االستثنائي الوضع هذا الدخل). من فقط ٪٣٫٩ عىل
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فرضت التي االشرتاكية، شبه العسكرية الدرج حكومة نظام خلفه والذي آخر، يشء كل يف
و١٩٨٧. ١٩٧٤ عامي بني الفرتة يف متطرفة عدالة سياسة

لالهتمام املثري ومن هائل. بتفاوت تتسم األخرى األفريقية الدول غالبية األسف، ومع
جيني معامل ال العرشية، النسب استخدام عند حاًال أسوأ تبدو الالتينية أمريكا دول أن
النسب حيث من بلًدا عرشين أعىل قائمة تتضمن إذ فيها؛ الوضع طبيعة عىل للوقوف
من دول عرش أعىل وتأتي الالتينية. أمريكا من بلًدا عرش ثالثة عن يقل ال ما العرشية
ليسوتو ،(١٢٩) ناميبيا ،(١٥٧٫٣) بوليفيا ييل: كما الدخل يف التفاوت نسب ارتفاع حيث
،(٦٨٫١) الوسطى أفريقيا جمهورية ،(٧٥٫٧) باراجواي ،(٨٠٫٩) بتسوانا ،(٩٦٫٦)

.(٥٥٫٤) السلفادور ،(٥٧٫٣) الربازيل ،(٦٧٫٠) كولومبيا ،(٦٨٫١) هاييتي
االشرتاكية، بعد ما دول مجموعة نفس يف الدخل توزيع يف التساوي اتجاهات وتظهر
معامل استخدام عند الحال كان مثلما تماًما املتطورة، االجتماعي السوق اقتصادات ودول
نسبها تبلغ عرشدول وتوجد .(٦٫٦) باكستان ويف (٦٫٨) بنجالديش يف النسبة لكن جيني،
،(٥٫٩) أوكرانيا ،(٥٫٩) سلوفينيا ،(٦٫٠) النرويج هي: ذلك من أدنى أو ٦ الرقم العرشية
التشيك جمهورية ،(٥٫٥) والهرسك البوسنة ،(٥٫٦) املجر ،(٥٫٧) فنلندا ،(٥٫٩) ألبانيا
املتطورة اليابان يف املدهشة التوزيع وعدالة .(٣٫٣) أذربيجان ،(٤٫٥) اليابان ،(٥٫٢)
الدولة انتهجتها التي األمد طويلة السياسة وعن فيها، الثقافية األوضاع عن ناتجة للغاية
مرتفع. اقتصادي نمو عىل للحفاظ مهمة وسيلة للدخل املتوازن التوزيع أن ارتأت حينما
يف يتمثل فريد مزيج ضوء يف تفرس أن ويجب األخرى، هي مدهشة أذربيجان حالة
السوفييتية الجمهورية هذه الطبيعية. وظروفها الثقافية، وتركيبتها الحكومية، قياداتها
حبته أيًضا مسلم بلد هي االشرتاكية زوال بعد االقتصادي مسارها حولت التي السابقة

وافرة. نفطية بموارد الطبيعة
عرشة أعىل يحصل أذربيجان يف املتناقضة. الحاالت هذه تعنيه فيما نفكر دعونا
من باملائة عرشة أقل ويحصل الدخل، إجمايل من ٪١٨ عىل دخًال السكان من باملائة
من باملائة عرشة أعىل يحصل بوليفيا، ويف الدخل. إجمايل من ٪٥٫٤ عىل دخًال السكان
يف القابعني باملائة العرشة يحصل بينما الدخل، إجمايل من ٪٤٧٫٢ عىل دخًال السكان
أن البعض يعتقد ربما البلد. دخل إجمايل من فقط ٪٠٫٤ عىل االجتماعي السلم أسفل
عدد وأن السكان؛ كل تمثل وال العدد صغرية سكانية مجموعات إىل تشري التناقضات هذه
أن هي املشكلة لكن نسمة. آالف ٩١٠ يتجاوز ال بوليفيا يف السكان من باملائة عرشة أفقر
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فهناك كله. العالم نطاق عىل األمر قيس ما إذا املاليني من مئات تصري هذه اآلالف مئات
يمكن ال وضع وهذا اليوم، يف دوالر من بأقل يعيشون إنسان مليار ١٫٣ عن يقل ال ما

استمراره.
تشييل يف منظمة وهي — باروميرت التينو منظمة أجرتها التي الدراسات تظهر
الفقرية املجتمعات هذه صرب أن منتظمة فرتات عىل — العام الرأي بحوث يف متخصصة
يفوق والفقر، البطالة من بأرسها الالتينية أمريكا يف البالغ الناس فقلق النفاد. يف آخذ
أن مؤخًرا آراؤهم استطلعت الذين األشخاص من ٪٧١ رأى فقد اإلرهاب. من قلقهم
كله. الشعب لصالح ال القوية، املصالح من صغرية مجموعة منفعة لصالح تدار دولهم
الديمقراطية االنتخابات يف الالتينية أمريكا دول سكان من العديد تصويت إن الواقع، ويف
لبوليفيا رئيًسا موراليس إيفو انتخاب وفيهم اليساريني، والقادة اليسارية األحزاب لصالح
الدخل انخفاض عن ناجًما يكن لم السكان، بني الدخل توزيع يف شديًدا تفاوتًا تعاني التي
البعض يستغرب وقد الدول. تلك يف الدخول مستويات تفاوت شدة عن بل عام، بوجه
أن اآلخر البعض يستغرب بينما بوليفيا، يف ليحدث الوقت هذا كل استغرق قد األمر أن
توزيع سوء من األخرى هي تعاني التي الدول من أكرب عدد يف اآلن حتى يحدث لم هذا

الدخل.
مستويات يف الصارخ التفاوت هذا ملثل والسيايس األخالقي الجانبني إىل وباإلضافة
هذا مثل يسبب ال الفقر إن االقتصادي. النمو عىل سلبًا يؤثر أنه يف شك من ما الدخل،
يسفر ما باألحرى هو للدخل العادل غري التوزيع إن الدخل؛ توزيع يف الواضح التفاوت
أن يمكن العالم مستوى عىل املساواة لعدم معني ثابت حّد يوجد وال الفقر. شيوع عن
بقينا إذا النمو معدل يتسارع العكس، (أو تجاوزناه إذا يتباطأ النمو معدل إن نقول
يتجاوز حينما دول وهناك والثقايف. التاريخي السياقني عىل أيًضا يعتمد فهذا دونه)؛
النمو يتأثر ال أخرى دول ويف نموها، إعاقة عن هذا يسفر ٠٫٣٥ نحو فيها جيني معامل
وثابت. فاصل واضح حد من ما إذن، .٠٫٤٥ جيني معامل يبلغ حينما إال االقتصادي
من الذي العنرص هو فهذا االجتماعي، التالحم مدى عىل الدخل تفاوت تأثري هو املهم لكن
التالحم جعلت التي األسباب أحد كان وهذا يعيقها. أو التنموية االتجاهات يعزز أن شأنه
الصواب. عني هو وهذا التنموية، األوروبي االتحاد اسرتاتيجية يف رضوريٍّا أمًرا االجتماعي

بعينها، دول ضمن ال العالم، مستوى عىل الدخل توزيع تفاوت إىل ننظر أن اآلن يمكننا
خطورة. أكثرها نحو اهتمامنا نوجه أن ينبغي لذا كربى، منهجية مشكالت تطرأ وهنا
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متوسط نقارن أن أوالهما الدخل: توزيع تفاوت لتحليل أساسيتان طريقتان توجد
املستويات هذه نستخدم ثم األخرى، الدول يف باملتوسط منفرد بلد يف الدخل مستويات
باعتبارهم بأرسه العالم سكان مع نتعامل أن هي والثانية جيني. ملعامل أساًسا باعتبارها
تحت يعيشون كانوا لو كما ككل؛ العالم لسكان جيني معامل نحسب ثم واحدة، مجموعة
هذه يف املتعددة. الوطنية االقتصادات من مجموعة تحت ال واحد، عاملي اقتصاد مظلة
بعض يف تتغري قد النتائج أن ذلك من وأكثر ملحوًظا، اختالًفا النتائج تختلف الحالة،
تفاوت أن إىل تشري متناقضة، مؤرشات إىل التوصل إمكانية يف السبب هو وهذا األحيان.

نفسه. الوقت يف ومنخفض مرتفع العالم يف الدخل مستويات
إىل مقسًما ليس العالم أن نفرتض دعونا وبالتفصيل. بوضوح هذا رشح من بد وال
البلدين هذين من واحد كل والجنوب. الشمال، فقط: بلدين إىل بل بلد، مائتي من أكثر
هؤالء دخول نقارن دعونا ثم أشخاص. ٤ العالم سكان عدد يكون بذلك شخصني؛ يضم
كلٍّ ودخل و٦، ٤ التوايل عىل الشمال يف الساكننَي الفرَدين من كلٍّ دخل ليكن األربعة،
مستوى عىل التفاوت درجة هي فما و٧. ٣ التوايل عىل الجنوب يف الساكننَي الفرَدين من
الحظ البلدين. من واحٍد كل يف الدخل متوسط فسنحسب األوىل، الطريقة اتبعنا إذا العالم؟
.٥ = الواحد الفرد نصيب أن يعني مما ١٠؛ = الحالتني كلتا يف اإلجمايل املحيل الناتج أن
البلدين. كال يف مطلقة مساواة بل العالم، هذا يف الدخل توزيع يف تفاوت يوجد ال وهكذا،
كل داخل تفاوت هناك ذلك ومع صفًرا. = الحالة هذه يف للعالم جيني معامل سيكون
نسبة إىل دخًال السكان من ٪٥٠ أعىل نسبة ستكون الشمال ففي البلدين؛ هذين من بلد
.(٣ إىل ٧) ٢٫٣٣ = ستكون الجنوب ويف .(٤ إىل ٦) ١٫٥ = دخًال السكان من ٪٥٠ أدنى
كله للعالم املحيل اإلجمايل الناتج حيث ككل، للعالم جيني معامل نستعرض دعونا واآلن
األرقام لهذه طبًقا جيني معامل نحسب عندما .٧ ثم ٦ ثم ٤ ثم ٣ كالتايل ويتوزع ،٢٠ =
توزيع يف تفاوت بل العالم، هذا يف الدخل توزيع يف عدالة فال ثم ومن .٠٫١٧٥ = أنه نجد
يف كما تماًما صحيحة؛ كلتاهما صحيحة؟ النتيجتني هاتني من نتيجة أي إذن الدخل.

للعالم. الحقيقية البيانات
أكرب تفاوت نحو واتجه البلدين، كال يف تغري الدخل تشتت أن نفرتض دعونا واآلن
قارنا إذا .٩ إىل ١ = الجنوب ويف ،٨ إىل ٢ = اآلن الدخل نسبة الشمال ففي منهما. كلٍّ يف
ومن كليهما، يف ٥ إىل يصل أنه فسنرى الدخل، متوسط أساس عىل البلدين كال بني اآلن
اختالف رغم نفسها، السابقة بالطريقة يتوزع فالدخل العالم. يف يتغري لم شيئًا كأن ثم،
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١ كالتايل: دخولهم تتوزع بحيث كلهم، العالم سكان إىل نظرنا وإذا املرة، هذه النسب
التوزيع تفاوت يكون وبذلك .٠٫٣٧٥ الرقم إىل جيني معامل فسيقفز ،٩ ثم ٨ ثم ٢ ثم

صحيحة! كلتاهما إذن؟ صحيح النتيجتني فأي بكثري. أسوأ العاملي
بل فحسب، استخدامها كيفية ندرك أال الرضوري من اإلحصائيات، إىل النظر عند

نظرية. لدينا تكون أن الرضوري فمن إليه، ننظر ما أيًضا ندرك
فيما وآخر بلد بني املقارنة أساس عىل حسابه جرى عندما للعالم، جيني معامل بلغ
تضم بلًدا، ١٥٦ عن املتوافرة البيانات إىل (استناًدا معينة دول يف الدخول بمتوسط يتعلق
.٢٠٠١ عام يف ٠٫٥٤٥٣ وبلغ ،٢٠٠٠ عام يف ٠٫٥٤٩ العالم) سكان إجمايل من ٪٩٦
الحسبان يف الدول داخل الدخول تمايز أخذ مع الثانية، بالطريقة حسابه جرى وعندما
إىل (استناًدا ٢٠٠٥ عام يف ٠٫٦١٩ جيني معامل بلغ — بينها التمايز فقط وليس —

العالم). سكان إجمايل من ٪٩٣ تضم بلًدا ١٢٦ عن املتوافرة املقارنة البيانات
سنوات. عرش كل قيست التي القديمة بالحسابات مضاهاته يمكن األخري املؤرش هذا
عىل ٠٫٦٢٧ ،٠٫٦٥٠ ،٠٫٦٦٧ :٢٠٠٠ ،١٩٩٠ ،١٩٨٠ األعوام يف جيني معامل بلغ فقد
الربع خالل الدخل تفاوت انخفاض استمرار ٢٠٠٥ بعام الخاص الرقم ويؤكد التوايل.
القصرية الفرتات تغطي التي البيانات تشري ذلك، إىل باإلضافة املايض. القرن من األخري
تقول التي الفرضية يدعم وهذا الرتاجع. يف مستمر التفاوت أن إىل الحايل العقد من ابتداء
عن — السائد االعتقاد بحسب — ناجًما ليس العالم مستوى عىل الدخل توزيع تفاوت إن
كل داخل الدخول تفاوت عن كبرية بدرجة ناجم هو ما بقدر الدول بني الدخول تفاوت

بلد.2
ازدياًدا السابقتان الطريقتان عنها تسفر التي االختالفات ستزداد الحال، بطبيعة
الحاالت، هذه يف أننا، يف السبب هو وهذا أكثر. عرشية فئات املقارنة تشمل عندما كبريًا
النقيضني ذلك ويف الدول، داخل الدخول توزيع نقارن بل قومية، دخل معدالت نقارن ال
دخًال، العالم سكان من ٪١٠ أعىل العليا العرشية الفئة وتشمل للدخل. واألدنى األعىل
أبًدا املستغرب من وليس دخًال. العالم سكان من ٪١٠ أدنى الدنيا العرشية الفئة وتشمل
النسبة تبلغ حني يف ،٦١٫٤ عن الطريقة بتلك الحساب عن الناتجة العرشية النسبة تقل أال
إذا أنك ذلك إىل أضف .٣٤٫٣ وآخر بلد بني املقارنة أساس عىل الحساب عن الناتجة
يعني هذا العليا. األوىل النسبة تستخدم أن عليك فيجب ككل، بالعالم ما بلد مقارنة أردت
الصحراء بجنوب الخاص الرقم إىل أقرب العالم مستوى عىل الدخل توزيع تفاوت أن

بأوروبا. الخاص الرقم إىل ال األفريقية،
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سكان من األغنى النصف دخل أن نالحظ بآخر، بلد مقارنة طريقة نستخدم عندما
وكأن مرة؛ ٤٫٩٧ بمقدار منه الفقري النصف دخل من أعىل كان ٢٠٠٥ عام يف العالم
عائالت خمس أفقر دخل متوسط يفوق جرياننا من عائالت خمس أغنى دخل متوسط
ونحينا دويل، نطاق عىل لكن الوضع هذا نفس إىل نظرنا إذا مرة. ٤٫٩٧ بمقدار منهم
من ٪٢٠ أغنى دخل متوسط (وكأن ٨٫٦٣ النسبة تكون بآخر، بلد مقارنة منظور جانبًا

مرة). ٨٫٦٣ بمقدار منهم ٪٢٠ أفقر دخل متوسط يفوق جرياننا
يخص فيما ١٦٫٣٩ كالتايل: األرقام تكون الُخمس، نسبة طريقة استخدام حالة ويف
من عائلتني أغنى دخل متوسط (وكأن الدويل املستوى عىل و٢٩٫٩٥ بآخر، بلد مقارنة
٨ أعىل دخل متوسط بينما مرة، ١٦٫٣٩ بمقدار عائلتني أفقر دخل متوسط يفوق جرياننا
يفرتض وقد مرة). ٢٩٫٩٥ عن يقل ال بما أشخاص ٨ أدنى دخل متوسط يفوق أشخاص
إذ وضوًحا؛ أكثر سيكون باملائة واحد وأفقر باملائة واحد أغنى بني االختالف أن البعض
مرة، ٦٠٫٦ بمقدار منهم باملائة واحد أفقر دخل البرش من باملائة واحد أغنى دخل يفوق
عندما ٤٤٣ إىل يقفز الرقم هذا لكن محددة، دخل لفئة القومية املعدالت نقارن عندما

كلهم. البرشية أبناء املقارنة تشمل
بلًدا ٦١ ففي ومصائرهم. الحقيقيون األشخاص هناك املادية، املؤرشات هذه وراء
عاًما. ٦٥ عن الوالدة عند للفرد املتوقع العمر يقل بلًدا ٢٢٢ عددها البالغ العالم بلدان من
يتوقع هناك السن تلك إىل يصل من بحيث املتقدمة، الدول يف التقاعد سن هو هذا حني يف
عدد من ٪٢٣ العالم، مستوى عىل املتوسط. يف سنة ٢٠ من يقرب ما بعدها يعيش أن له
من تبدأ التي العمرية الفئة ضمن مليون) ٦٠٠) الذكور من و١٨٪ مليون) ٧٦٠) اإلناث
يعشن الالتي اإلناث من و٩٣٪ والكتابة، القراءة يستطيعون ال فوق فما عاًما ١٥ سن
يحصلون ال السكان أخماس أربعة كولومبيا ويف أميات، النيجر يف العاصمة حدود خارج
واد إنه كهربي. تيار لديهم السكان من فقط ٪٥ أوغندا ويف النظيفة، الجارية املياه عىل

األمر. حقيقة يف الدموع من
جديد جانب خالل من واملعيشية املادية األحوال اختالف ظهر األخرية، السنوات يف
األقاليم، وبني البلدان، بني الفجوة توضح التي الرقمية»، «الفجوة باسم يعرف كليٍّا،
حصول ومدى الكمبيوتر، وبرمجيات معدات توافر قدر حيث من االجتماعية الفئات وبني
يف مثري نحو عىل وتتشابه بالغ، بتفاوت الرقمية الفجوة تتسم اإلنرتنت. خدمة عىل السكان
شخص مليار من أكثر استخدم ،٢٠٠٦ عام ففي الدخل. توزيع بتفاوت الجوانب بعض
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عاًما عرش خمسة بالذاكرة عدنا لو خاصة هائل، حضاري تطور وهذا اإلنرتنت. شبكة
أمريكا سكان من ٪٧٠ من أكثر يستخدم بينما لكن إنرتنت. شبكة هناك تكن لم حينما
فقط و٤٪ آسيا، سكان من فقط ٪١١ سوى اإلنرتنت يستخدم ال اإلنرتنت، شبكة الشمالية

أفريقيا. سكان من
الشتوية باالجتماعات املعروف — الشهري العاملي االقتصادي دافوس منتدى يصنف
االستعداد «مؤرش باسم يعرف ما — الرأي وصناع والعلماء والساسة األعمال لرجال
املعلومات تكنولوجيا من االستفادة عىل واملجتمعات االقتصادات قدرة يقيم الذي الشبكي»
ثالثة املؤرش هذا يشمل والتنمية. التنافسية لتعزيز وسيلة باعتباره االتصاالت، وثورة

ييل: كما أقىص بحد نقاط ست إىل نقاطها مجموع يصل مكونات

مقاطعة، منطقة، (والية، إقليم أي أو بلد أي يف القانونية والبيئة التحتية البنية •
إلخ). … حي بلدة، إقليم،

املحلية واملنظمات والرشكات واألرس (األفراد الفاعلة األطراف استعداد مدى •
السلكية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الستخدام الوطنية) والحكومات

والالسلكية.
املتاحة. التكنولوجيا من األطراف هذه استفادة مدى •

حيث من الدول قائمة رأس عىل باإلنجليزية الناطقة والدول أوروبا شمال دول تأتي
الدنمارك من: كالٍّ التصنيف يف األوىل العرش الدول وتشمل التكنولوجيا، من االستفادة
نقاط)، ٥٫٥٩) فنلندا نقاط)، ٥٫٦٠) سنغافورة نقاط)، ٥٫٦٦) السويد نقاط)، ٥٫٧١)
أيسلندا نقاط)، ٥٫٥٤) املتحدة الواليات نقاط)، ٥٫٥٤) هولندا نقاط)، ٥٫٥٨) سويرسا
بولندا وتحتل نقاط). ٥٫٤٢) النرويج نقاط)، ٥٫٤٥) املتحدة اململكة نقاط)، ٥٫٥٠)
الصني عىل متقدمة نقاط)، ٣٫٧٤) األردن تليها نقاط)، ٣٫٦٩) والخمسني الثامن الرتتيب
تحتل التي (٥٫٠٢) إستونيا تأتي: االشرتاكية بعد ما دول رأس وعىل نقاط). ٣٫٦٨)
املرتبة وتحتل الدول هذه قائمة ذيل يف (٢٫٨٧) ألبانيا تأتي بينما العرشين، املرتبة

املائة. بعد السابعة
من واحد بلد يوجد لكن أفريقيا، من القائمة ذيل يف تأتي التي البلدان معظم
،١١٣ املرتبة يف (٢٫٧٤) الكامريون هي: البلدان وهذه الجنوبية. وأمريكا آسيا من كلٍّ
،(٢٫٦٠) وزيمبابوي ،(٢٫٦١) وليسوتو ،(٢٫٦٤) وموزمبيق ،(٢٫٦٩) باراجواي تليها
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وتشاد ،(٢٫٤٠) وبوروندي ،(٢٫٤٢) وأنجوال ،(٢٫٥٥) وإثيوبيا (٢٫٥٥) وبنجالديش
.(٢٫١٦)

هذه معظم إىل سافرت لقد الشبكي؟ االستعداد مؤرش يف االنخفاض هذا يشري إالم
خطوط فيه تتوافر تقريبًا مكان كل يف إنرتنت مقهى تجد أن يمكنك أنه وأعلم البلدان،
محتوى تقرأ أن يمكنك يوميٍّا. الكهربي التيار من ساعات عدة وتتسنى أرضية، هواتف
تحول تفعله. أن يمكنك ما كل بالكاد هذا لكن منه، رسائل وترسل اإللكرتوني بريدك
وهذا مرض، نحو أي عىل اإلنرتنت استخدام دون والجامعات الهيئات يف العمل ظروف
االتصاالت، وبطء عليها، االعتماد يمكن ال بحيث الكمبيوتر أجهزة كفاءة عدم إىل يعزى
كمبيوتر امتالك إن خالله. من اإلنرتنت خدمة استقبال يمكن الذي الرتدد نطاق ومحدودية
واحد امتالك املمكن من كان إن (هذا تنجانيقا بحرية ضفاف عىل بوجمبورا يف محمول
بحرية ضفاف عىل تكون حينما واحد امتالك عن االختالف كل يختلف األساس) من هناك
بالخدمة املتصلة الكمبيوتر وأجهزة محدودة، اإلنرتنت تغطية األوىل، الحالة ففي ميتشجن.
الدراسية الكتب إىل هناك املكتبات وتفتقر كمبيوتر. أجهزة هناك األقل عىل لكن قليلة،
املشاة وأرصفة اإلنرتنت. شبكة خالل من الكتب إىل الوصول محاولة يمكنك لكن الجيدة،
يوجد لكن يؤكل، ما هناك يوجد وال ومحمولة. السلكية هواتف توجد لكن ممهدة، غري
املستوى هذا عند الغنية الدول كانت فعندما تطورية؛ ظاهرة وتلك مشاهدته. يمكن ما
يف وحتى بعد، اخرتعت قد تكن لم ببساطة ألنها كمبيوتر أجهزة توجد تكن لم املتدني،
منذ لها الشبكي االستعداد مؤرش كان اليوم، معقول تنمية بمعدل تتمتع التي البلدان
املحيل الناتج حيث من البلدان بني االختالفات تقاس اليوم. تشاد يف منه أقل سنوات عدة
له وهذا بالسنوات. الشبكي االستعداد مؤرش حيث من تقاس لكنها بالقرون، اإلجمايل

التنمية. عىل تأثريات
ُخمس لحال يرثي والصحفيني واملحللني والخرباء الساسة من يحىص ال عدد يفتأ ال
عليه املتعارف الحد هو وهذا اليوم، يف واحد دوالر من بأقل يعيشون الذين العالم سكان
— نسمة مليار ٢٫٦ — نامية عليها يطلق التي الدول سكان نصف إن املدقع. للفقر
عرش من أكثر مدى عىل الفقر. حد يعترب وهذا اليوم، يف دوالرين من أقل عىل يعيشون
البيانات من بوابل تمطرنا الدويل والبنك املتحدة لألمم التابعة الوكاالت كانت سنوات،
مرة فألول هائًال؛ نجاًحا الدويل البنك أحرز ٢٠٠٤ عام ويف الصدد. هذا يف والتحليالت
اإلعالم، لوسائل واملألوف املبسط املقياس بذلك فيها يستعني كان التي السنوات كل خالل

161



وأكاذيب وأخطاء حقائق

نسمة، مليار عن اليوم يف دوالر من أقل عىل يعيشون الذين األشخاص عدد انخفض
الدول سكان من فقط ٪١٨٫٤ إال يشكل ال الرقم وهذا نسمة، مليون ٩٨٦ إىل ووصل

النامية.
العاملية، املالية االقتصادية واملنظمات الغنية، للدول السياسيون القادة ويتشدق
العمل ثمرة وأنه مساعداتهم، عن ناتج اإلنجاز هذا بأن التنمية اقتصاديي من وتحالف
هذا يف الفضل إرجاع لهم ينبغي كان إذ اإلطالق؛ عىل صحيح غري هذا لكن بمشورتهم.
انتباًها تعر لم التي فالصني تنتهجه؛ الذي التقليدي غري األسلوب وإىل الصني إىل كله
انطباعات عن أسفر الذي اإلنجاز هذا يف الفضل صاحبة هي الجديدة الليربالية لتعاليم
فعىل ونيويورك، جنيف يف االقتصاديني والخرباء النقد، وصندوق الدويل البنك لدى جيدة
الذين الصني فقراء عدد انخفض ،٢٠٠٤ وحتى ١٩٩٠ عامي بني عاًما عرش الخمسة مدى
الرشائية) للقوة (وفًقا الشهر يف دوالًرا ٣٠ من أقل عىل ويعيشون بالكاد نفقاتهم يسدون
إىل ٪٣٣ من انخفضت نسبتهم إن أي نسمة؛ مليون ١٢٨ إىل نسمة مليون ٣٧٤ من
عدد ينخفض لم هذا من النقيض وعىل االنخفاض. يف آخذًا الرقم هذا يزال وال .٪٩٫٩
عدد من ٪٤١٫١ إىل ٤٥٫٧ من — ضئيلة بنسبة إال األفريقية الصحراء بلدان يف الفقراء
نسمة مليون ٢٤٠ من هناك الفقراء عدد تزايد املطلقة الواقعية الناحية ومن — السكان
قدر يبلغ الصني يف مدقع فقر يف يعيشون من عدد كان وبينما نسمة، مليون ٢٩٨ إىل
يف الصني فقراء عدد بات ١٩٩٠؛ عام يف ونصف مرة األفريقية الصحراء بلدان فقراء عدد
األفريقية. الصحراء بلدان يف يعيشون الذين الفقراء عدد ثلث سوى يشكل ال ٢٠٠٨ عام
أثناء اليوم يف دوالر من بأقل العيش صعوبة مدى من الشكاوى نسمع غالبًا
مقاعد عىل يجلسون أشخاص ومن الفخمة، واملنتجعات الفنادق يف تعقد التي املؤتمرات
أو املؤتمرات. لهذه حضورهم نفقات وسددت الطائرات، متن عىل األعمال رجال درجة
ومن الحكومات، من ومستشارين خرباء عدة أفواه من الشكاوى هذه تسمع أن يمكن
السفر مشقة يتكبدون فهم الدولية. املالية االقتصادية واملنظمات اإلقليمية، التنمية بنوك
فخمة فنادق يف بالقطع يقيمون حيث الفقرية، البلدان عواصم إىل الغربية العواصم من
أو ١٠٠ إىل يصل مشقة بدل ويتقاضون دوالر، ١٠٠٠ أو ٥٠٠ إىل فيها الليلة سعر يصل

يوم. كل عن دوالر ٢٠٠
األموال هذه من الكثري لكن ماًال، يكلف الفقر مشكلة لحل بالخربات االستعانة إن
لحال — التأثر فرط من أياديهم يعترصون أشخاًصا نشهد فقد الرياح. أدراج يذهب
يف وأحيانًا الحكوميني، املوظفني لكبار املكيفة املكاتب وداخل املؤتمرات، يف — الفقراء
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مصورة حوارات ونشاهد الصحف، يف الفقر عن نقرأ وقد الدراسية. الحلقات بعض
منتعلون الوثرية، مقاعدنا عىل مرتاحون نحن بينما للشفقة، مثرية بصور مصحوبة
جمهور يقترصعىل ال وهذا الفقر. هذا من ا حقٍّ منزعج أحد ال ذلك ومع املنزلية. شباشبنا
الصحفية األعمدة وكتاب الصحف، يف املفوهني املتحدثني كل يشمل بل فحسب، املشاهدين
هذه جربوا من هم فقط القليلني ألن اليوم، يف دوالر من بأقل العيش عن يكتبون الذين

الضئيلة؟ امليزانية هذه بمثل الحياة تبدو كيف ترى الحياة.
إما مالمحها نشهد أن نستطيع باملرة. حياة ليست قطًعا لكنها املكان، عىل يعتمد هذا
العشوائيات يف أو وأفريقيا، وآسيا الالتينية أمريكا يف بالسكان املكتظة الفقرية األحياء يف
يف باملخاطر ومحفوفة عبوسة، قذرة، صاخبة، الحياة حيث الحرضية، لألحياء املتاخمة
لجعل يجاهدون الفالحون بينما اآلخر املوسم يتلو حيث الريف يف أو األحيان، من كثري
األحياء سكان يميض معيشتهم. نفقات بالكاد يغطي ما تغل الشاسعة الطبيعة مساحات
ويتقاىضقروًشا املدينة إىل الذهاب من يتمكن بعضهم أن مع فيها، أوقاتهم معظم الفقرية
يف األشخاص فيتمكن األدغال، أو القرى يف أما املؤقتة. األعمال ببعض القيام لقاء زهيدة
كان مثلما كثريًا يحدث يعد لم هذا لكن اقتناصه، أو ما حيوان صيد من األحيان بعض
لسكان الصحية الرعاية خدمة أيشخصيقدم أو مدرسة ترى ما ونادًرا السابق. يف الحال
جهاز أي أو كهربي، تيار وال صحي رصف وال جارية نقية مياه توجد وال املناطق. هذه
ويصيبهم الجوع، الكثريون يعاني الحرضية، العشوائيات ويف الكهربية. بالطاقة يعمل
درجة إىل اإلنسان بقاء يعتمد وهكذا الريف. يف يحدث مما شيوًعا أكثر نحو عىل املرض
هذان يحدد حيث الريف، قرى يف سيما ال الطبيعة، وهبات الطقس ظروف عىل كبرية
ألن نظًرا تقريبًا، نقود هناك يوجد ال البقاء. مصري النقود، دور تفوق بدرجة العامالن،
الطبيعي. املقايضة اقتصاد عىل أساًسا التجاري تداولها يعتمد املتخلفة، الزراعية البلدان
من ٪٧٠ كان عام، مائة فمنذ أجزائه. أفقر يف خصوًصا ازدحاًما، العالم يزداد
واليوم إنسان. مليار ١٫٢ عن قليًال يزيد عددهم وكان الفقرية. البلدان يف يعيشون الناس
إنسان) مليارات ٥٫٣) البرش من ٪٨٠ ويعيش مطلق، فقر يف تقريبًا العدد نفس يعيش
والريف الحرض يف الفقرية األحياء سكان عدد أن مع القرى، يف أغلبهم الفقرية، البلدان يف
سكان يعيشها التي تلك هي حياة أسوأ لكن متساويًا. يكون يكاد املعارص العالم يف
نسبتا فيها وترتفع الالزمة، التحتية البنية إىل تفتقر التي بالسكان، املكتظة القذرة املدن
شباب غالبية يطمح الغالب يف التسمم. حد إىل فيها البيئة تلوث ويصل والجريمة، البطالة
استحالة آخر، شخص أي من أكثر يدركون، ألنهم منها؛ والهجرة الهرب إىل البقاع هذه
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الوقت، بمرور لكنهم الصمود، يستطيع منهم قليل الطويل. املدى عىل بلدانهم يف الحياة
يموتون. أو الهجرة إىل يضطرون إما

هذه وتتنوع بأخرى. أو بطريقة الحياة قيد عىل يبقون يموتون ال الذين وأولئك
املتوسطة الطبقة مستوى ضمن بالعيش مروًرا والفقر، البؤس يف العيش بني الطرق
يعيش وهكذا والرفاهية. الثراء مستوى يف بالعيش وانتهاء ما، حد إىل املتيرس واملستوى
ولألسف التام. والرغد الشبع حياة اآلخر البعض يعيش بينما الحياة، هامش عىل البعض
آخرون يتحري بينما التغذية. وسوء الجوع جراء األشخاصيوميٍّا من اآلالف عرشات يموت
الفريق أفراد عدد يفوق ولألسف استثمارها. كيفية يف أو أموالهم، تبديد كيفية يف يوم كل
ومرشوع، مرشوع بني البرش من قلة يعيش فبينما بكثري. اآلخر الفريق أفراد عدد األول
بكثري أكرب عدد يعيش اجتماعي، احتفال إىل سيايس حدث من ويتنقلون وأخرى، وصفقة
وآخر، شهري راتب بني يعيشون أيًضا الكثريون يزال وال باملساء. الصباح ليصلوا كفاح يف

تال. وحصاد حصاد بني أو
مساحة أضعاف أربعة أو تكساس، والية مساحة ضعف النيجر منطقة مساحة تبلغ
عىل الساحل منطقة يف آخر وجزء الكربى، الصحراء يف النيجر من جزء ويقع بولندا.
ما. حد إىل خصوبة وأكثر الجنوب يف تقع أخرى وأرايض الصحراء رمال بني الحدود
ألفقر السنوي الدخل متوسط ويبلغ نسمة. مليون عرش بثالثة هناك السكان عدد ويقدر
٢٢ نحو يعادل وهذا األفريقي). (الفرنك املحلية العملة من وحدة ١٠٧٠٠ منهم ٪١٠
ومن الرشائية. القدرة لتعادل وفًقا دوالًرا ٧٦ أو الرسمي، الرصف لسعر وفًقا للفرد دوالًرا
املكونة باري ساني عائلة تعيش الدخل؛ هذا عىل يعيشون شخص مليون من أكثر بني
ونتيجة اإلحصائي التحليل لنتائج وفًقا — بالكامل السنوي دخلهم يبلغ أفراد، ثمانية من
أي يفهمه ال مصطلح وهو الرشائية، للقوة وفًقا أمريكي دوالر ٦٠٠ — املضني لعملهم
أو سنويٍّا، أفريقي فرنك ٨٦٠٠٠ يبلغ نصيبهم أن يعني هذا يفهمونه؟ وملاذا هنا، شخص
أن إىل يعزى هذا لكن النقود، يرون ما نادًرا وهم كلها. لألرسة يوميٍّا أفريقيٍّا فرنًكا ٢٣٥
والنقود السلع بني مؤخًرا العالقة أن غري قريتهم. يف السائد هو الطبيعي املقايضة اقتصاد
بعيدة. بلدان يف تنشأ احتياجات صورة يف هنا إىل العوملة رياح وصلت فقد هناك. ازدهرت
أخرى. أماكن يف مطلوبة منتجات تنتج التي العاملة األيدي إىل حاجة يف البعيدة فالبلدان
سبعة فاطمة أنجبت عاًما. ٣٤ فاطمة زوجته وتبلغ عاًما، ٣٥ العمر من ساني يبلغ
األرسة وتقوم عمره. من الخامسة يتم أن قبل آخر ومات والدته، عند أحدهم مات أطفال،
مشكلة وتعاني عاًما، ٥٠ العمر من تبلغ وهي معهم؛ تقيم التي فاطمة والدة رعاية عىل
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هنا يعمرون الذين هم فقليلون الحياة، هذه يف الكثري لها تبقى أنه يبدو وال الحركة. يف
لكن قليًال، القراءة يستطيع الذي العائلة يف الوحيد الفرد وهي السن. هذه بعد ما إىل
لكنهم الكتابة، يستطيع العائلة أفراد من أحد وال أحد. يقرأه أن يمكن هنا يشء من ما
أي يره لم الذي القرن وحيد رسم يمكنهم الذين األطفال؛ سيما ال الرسم، يستطيعون

قبل. من أبًدا هنا شخص
وهذا صحيًحا. ليس هذا لكن هنا، األطفال من الكثري يوجد أنه للناظر يبدو قد
شيخوختهم، يف الوالدين رعاية عىل يقوم من إىل حاجة دائًما هناك ستكون إذ أفضل،

ا. جدٍّ منخفضة هنا الشيخوخة فسن اآلن. والدتها مع فاطمة تفعل كما تماًما
سلسلة عن عبارة وهي آير، جبال يف الواقعة أوكيديدي قرية يف األرسة هذه تعيش
يف سويرسا. مساحة تعادل كبرية مساحة تغطي وهضبة الجميلة البازلتية الجبال من
الرمال، عىل قائم حجري جدار بمسكنهم يحيط نهاية. بال الشاسعة الصحراء تبدو األفق،
الناس. أعني يف الرمال تذر التي املتكررة العاتية الرياح ضد الحماية من مظهًرا يضفي
الفقراء. وجوه دوًما تلفح الريح إن يقول الذي البولندي الشعبي املثل منشأ كان ربما هنا،
املقابلة الزاوية ويف دجاجات، ثمان من صغري رسب الفناء زوايا إحدى يف يعيش
لكنه هزيل الشكل، عجيب كلب ويوجد العيص. عىل يرتكز سقف تحت عنزات ثالث
دائًما الكالب تكون أن يمكن البرش، عكس فعىل األطفال. مجموعة وسط يلعب مرح،
غرفة من املكون املسكن يقبع حياتها. طوال عظامها الفقر يطحن عندما حتى مرحة،
النباتات من خليط مع الحجر، من جدرانه الفناء. من الخلفي الجزء يف اليمني إىل واحدة
من لوح عن عبارة والسقف الشمس. بفعل تصدع الشقوق يف محشو وطني الصحراوية،
السافانا حشائش سيقان من مبنية سقوف لها الجوار يف بيوتًا هناك لكن األسمنت، ألياف

هنا. بكثرة املتوافرة
وبعض مخدوشة، ومرآة متهالكة، بالستيكية خزانة عدا األثاث من يخلو املنزل يكاد
الحديثة الراحة وسائل أما املالبس. وبعض الطبخ أواني من زوجان عليها معلق السنانري
الشبكية، األرجوحة اعتربنا إن إال تماًما، فغائبة — األخرى البلدان يف يسمونها كما —
الحائط وعىل الوسائل. هذه ضمن فظيع نحو عىل الدخان يطلق الذي الزيتي واملصباح
إيفل. برج ويصور ،٢٠٠٠ عام إىل يعود الفرنسية، الجوية للخطوط مصفر قديم تقويم
قرى ثالث أقرب منازل إىل إضافة القرية منازل كل كدست أنك افرتضنا لو أننا والطريف
رسيران ثمة املنزل فناء يف إيفل. قمة ارتفاعها يبلغ فلن بعض، فوق بعضها مجاورة
األرسة، أفراد من فرد أي عمر يفوق عمرها ببطاطني مغطى كالهما األلواح، من مصنوعان

165



وأكاذيب وأخطاء حقائق

من خاو الفناء من الرابع والركن املنزل. أمام بالخارج، موجود املوقد مراتب. بال لكنهما
املتهدل، ثديها من ترضعه أن عبثًا وتحاول األصغر، بابنها فاطمة تمسك وبينما يشء. أي
الصحراء من عودتها أثناء الجارات إحدى مع لتثرثر املنزل جدار من تدنو أن يمكنها

ظهرها. عىل الجافة األعواد من مجموعة حاملة
وال الستني. تجاوز منهم أحد وال عرشة، الخامسة سن تحت القرية سكان نصف
وطالؤه تجديده جرى وجذاب، صغري مسجد سوى املزرعة منازل بخالف هنا آخر يشء
مسجد ويوجد قليًال. القرية منازل فوق تعلو جميلة، مئذنة وله الباهت، الربيعي باألخرض
أمر فهذا القرآن. لتحفيظ مدرسة به ملحق أكثر، أو كيلومرتًا عرش اثني يبعد هذا من أكرب
باللغة الكتابة ويتعلمون ألواحهم، يف القرآن من آيات األطفال ينسخ إذ هنا، للسكان مهم
هنا الناس يعدها التي — للنيجر القومية اللغة — الهوسا لغة يلتقطون لكنهم العربية،
هنا الناس مع للتفاهم استخدامها يمكنك التي اللغة فهي الفرنسية. اللغة من أهمية أكثر

السعودية. العربية اململكة من مالية بمساعدة واملدرسة املسجد بُني األسواق. كل يف
عىل معلق الطريق، عىل بنافذة يطل املنازل أحد عن عبارة وهو املتجر، أيًضا هناك
حتى الفجر من مفتوًحا ويظل البضائع، أنواع من ببالك يخطر أن يمكن ما كل واجهته
والرسدين املحفوظة الفاصوليا وعلب والشموع الثقاب علب ستجد هناك، الليل. حلول
دوًما. متوافران والسكر الشاي املجفف. الحار الفلفل من وعقوًدا السوداني والفول املعلب
كوكاكوال وهناك بالستيكية، عبوات يف معبأ امللون الحلو الرشاب أنواع من نوع ويوجد
أننا وبما الغرفة، حرارة درجة يف الحفظ تتحمل التي السلع كل توجد باختصار، أيًضا.
يف مئوية). ٢٩٫٤) فهرنهايت درجة ٨٥ تتعدى ال الحرارة فدرجة جبلية منطقة يف هنا
ثمانية بعد وعىل الخميس سوق يف غًدا لكن هنا، البضائع من الكثري يوجد ال الحقيقة
ولحم والدجاج والبازالء الطماطم البضائع؛ أنواع كل هناك سيكون هنا من كيلومرتات
القصدير، من املصنوعة الشاي وأباريق البالستيكية والدالء واملناشف الخام واملواد املاعز
أيًضا هناك تباع والدفاتر. الطباشري وأصابع والصابون والزيوت الحلو والتني واملانجو

الصني. يف املصنوعة الكاشفة املصابيح
يف القرية ديوك من ديكان يرشع إذ الدجاج؛ مثل الفجر، بزوغ مع نستيقظ هنا
أحد وال ذلك. عىل القدرة لديه َمن كل فيستيقظ الفجر؛ خيوط من خيط أول مع الصياح
ساعات تتعدى وال هذا، العرض خط عند العام مدار عىل قصري فالنهار هنا، يتكاسل
عليك الحياة، قيد عىل تبقى ولكي ساعتني. بمقدار إال العام مدار عىل الليل ساعات النهار
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الدجاجات تتجول مشاعر. دون سبيله، يميضيف كل الوترية. بطيء رصاع وهو تكافح، أن
يمكن حيث إىل الدجاجات بهش تقوم أن جيدة فكرة لكنها املاعز، وكذلك شاءت؛ حيثما
واملاعز األلب. جبال مروج مثل ليس هنا والساحل األرض. من اللتقاطه شيئًا تجد أن
وحاملا الحليب. وتدر تقريبًا؛ يشء كل وتأكل نفسها ترعى فهي ممكنة؛ الحياة تجعل
وتعد العام. نصف مدار عىل أسبوعيٍّا مرة اللحم من للقليل مصدًرا تشكل ذلك، عن تعجز
التشبث عن ليتوقفوا يكفي بما كربوا الذين أولئك خصوًصا لألطفال، تسلية وسيلة املاعز
الكثري ولديهم املدرسة، إىل يذهبون ال فهم منهم. أي والدة تملكها التي الوحيدة بالتنورة
سوى تفعله شيئًا تجد لن الليل حلول وعند الظالم. حلول وحتى الصباح من الوقت من
اإلضاءة، انعدام ظل يف األمسيات لقرص نظًرا أطول وقتًا تنام هنا نفسك تجد إنك تنام. أن

كذلك؟ تكون ال وكيف متعبًا؛ تكون أنك جانب إىل
األطفال من طفل كل ينال بل الفجر، بزوغ عند إفطار وجبة يتناولون ال هنا الناس
(ليالت) بناتها أصغر فاطمة تلف ثم طماطم. حبة ويتقاسمون الجاف، الخبز من قطعة
تضع ثم للغاية. هزيلة ليالت تبدو ظهرها. عىل وتعلقها الصني) من (مستورد وشاح يف
بالستيكيٍّا وإناء محيل)، (منتج املاعز جلد من مصنوًعا النبيذ بلون غطاءً رأسها عىل فاطمة
قد القريبة اآلبار كل ألن هذا قريبة؛ ليست البرئ املاء. إلحضار وتتجه محليٍّا)، (مصنوع
مرة كل كيلومرتات ثالثة يقطعن أن النسوة عىل سيكون ثم، ومن العام، هذا جفت
التسامر يف ويمضني ملنازلهن، املاء إحضار إىل أيًضا األخريات النساء وتتجه املاء. إلحضار
يف يعدن ثم ومسلية. ومرحة مبهجة تلك مهمتهن جاعالت طريقهن، طوال والدردشة
قد الشمس قيظ يكون ال حيث الثامنة، تعدت قد الساعة تكون أن بعد ساعتني، غضون

املتواضعة. الصباح وجبة وأطفالهن النسوة تناول موعد يحني حينئذ، بعد. اشتد
إىل تكون ما أقرب بل ا، جدٍّ كبرية ليست التي الحقول إىل أخريات نساء تذهب
من الكبري ألن جيًدا، شيئًا هذا يكون قد أنحائها. من الحجارة ويزلن الصغرية، املزارع
هذه حمل النسوة عىل ويتعني املنخفضة، واملنازل الجدران تعلية يف مفيد الحجارة هذه

لنقلها. اليد عربات من يكفي ما توافر لعدم نظًرا الحجارة
ساني يزرع والنساء. الرجال فيها ويعمل مكان، أي يف غريها مثل هنا الحقول
الذرة يزرعون األغلب يف لكنهم الطماطم، من القليل أو الجزر، آخرون ويزرع البصل،
يقولون والبصل! البيضاء. الذرة دون من تستحيل فالحياة هذا. من أكثر يشء وال البيضاء،
لتوجيه سياراتهم يف هنا إىل يأتون الزراعيني املرشدين إن حتى البصل، إىل حاجة يف إنهم
الحقيقة، ويف الضارة. األعشاب من املحصولني هذين وتطهري زراعة كيفية حول الناس
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ينمو هنا أساًسا. النباتات من الكثري تنمو ال إذ الضارة، األعشاب من الكثري هنا يوجد ال
بل الستهالكهم، منه بأي يحتفظون ال لكنهم األحمر. البصل العالم؛ يف البصل أنواع أفضل
مصريه أيًضا هذا لكن السوق، يف لعرضه البصل من القليل يأخذون وغالبًا كله. يصدرونه
بعضهم إن بل البغال، يركبون رجال بضع آلخر آن من ترى أن يحدث وقد التصدير.
ويتجهون أجولة يف البصل يحملون الجمال، حتى يركبوا أن يمكن — منهم األغنياء —
أحد ال أبعد. مسافات البصل تنقل التي الكبرية النقل سيارات يف لتحميله الطريق نحو
البصل هذا تشحن الطائرات وأن نيامي، العاصمة يعني األبعد املكان أن يدرك القرية يف
الجودة، بالغة نوعية من البصل فهذا ذلك. من أبعد بلدان إىل أو فرنسا، إىل نيامي من
هذا يشحن أين إىل يعلم ال هنا أحًدا لكن املتقدمة، الدول أسواق يف للعرض يرقى بحيث
أو نهاية! بال الصحراء لكن الصحراء، وراء ما إىل يذهب أنه هو يعلمونه ما كل البصل،
كيف لكن (البحر)، العظمى املياه وراء ما إىل يذهب البصل أن سمعهم إىل تناهى ربما

عظمى؟ املياه تكون أن يمكن
عىل فاألمور العاتية، املطرية العواصف جراء فيضان أو جفاف يوجد ال طاملا
من القليل يتضمن الذي املطري، املوسم يف منها أفضل الجاف املوسم يف والحياة يرام. ما
بغزارة، األمطار تهطل بينما الناس يفعله أن يمكن الذي فما الوقت، من والكثري العمل
من يحتمون جميًعا ألنهم بسكانه املنزل فيكتظ مكان، أي إىل الذهاب يمكنهم ال فهم
املايض، العام يف حدث مثلما الجراد، جحافل هجوم هو حدوثه يمكن ما وأسوأ املطر.
تدفع أن يمكنك إذ إنسانًا، تأكل لن املاعز أن عدا تماًما، كاملاعز يشء، كل يأكل فالجراد

الجراد. مع ذلك من تتمكن لن لكنك بعيًدا، املاعز
الحدودية. والرصاعات املحلية الحروب اندالع عند يحدث اإلطالق عىل األسوأ أن غري
كابوس. إنه يولدون، من عدد يموتون الذين األشخاص عدد يفوق الحاالت، هذه ففي
مصدًرا تشكل الحدود كل فهنا، القرية، عن تبعد الحدود أن الحظ حسن من لكن
ال قد سوءًا، تقل ال وليبيا بنني مع الحدود لكن والجزائر، مايل مع الحدود وأسوأ للخطر.
كان الكامريون. باستثناء الحدود مسألة بشأن جريانها من أي مع متفاهمة النيجر تكون

االستعمار. فرتات إبان الحدود تلك رسموا الذين هم واإلنجليز الفرنسيون
وعىل ماكينات. توجد ال إذ يدوي، عمل الحقول يف هنا يمارس الذي العمل وكل
الالزم الوقود لرشاء املال توافر عدم بسبب تعمل ال فإنها للري، معدات توافر من الرغم
األمطار، بمياه الوهاد تمتلئ األرض. لعزق املعزقة يستعملوا أن الفالحني وعىل لتشغيلها.
تضخ وهي النباتات. لسقي فقط بل للرشب، صالحة غري لكنها يدويٍّا. ضخها يجري ثم
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قنوات يف اليسار وإىل اليمني إىل تحملها بارعة مزالق يف منها تنساب خشبية، أحواض يف
سنة. ألف منذ يمارس الري كان مثلما تماًما املحاصيل، صفوف بني السقي

يكفي ما أمنت قد تكون أن بعد عرشة. الحادية الساعة عند الحقل إىل فاطمة تأتي
ال فهم الجميع؛ تكفي الكمية هذه املنزل. يف الرشب مياه من ساعة وعرشين ألربعة
من بالقليل يغتسلون بل هنا؛ االستحمام من يكثرون ال إذ املاء؛ من الكثري يستهلكون
حصة تأخذ هي ها األوىل، اليومية الوجبة ووالدتها ألطفالها فاطمة أعدت أن وبعد املاء.
أنواع من نوع عىل تحمله الذي البالستيكي اإلناء يحتوي الحقل. يف ليتناولها زوجها
هذه املاعز. بحليب مخلوط ماء يف املغمورة البيضاء الذرة من مكونة األفريقية، اليخنة
خليط إىل السكر يضاف فليكس)! (الكورن اإلفطار لرقائق املشابهة األفريقية الوجبة هي
هذه تتناول أن السهل ومن الالزمة. بالطاقة يتناولها من وتمد مغذية، لتصري اليخنة هذه

تدريجيٍّا. طعمها عىل ستعتاد سواها، آخر طعام أي تتناول ال طاملا اليخنة
إىل فاطمة وتعود الظهرية، بعد متأخر وقت حتى بصله بجوار الحقل يف ساني يظل
الرضوري من الحر، قيظ ويزداد الظهر، بعد الثانية الساعة ستبلغ ما ورسعان املنزل.
شجرة توجد الحظ لحسن لكن هنا، الظل من الكثري يوجد وال بالظل، االحتماء حينئذ
تجلس هناك اليوم. من الوقت هذا يف الفناء عىل بظاللها تلقي الطريق من بالقرب أكاسيا
السوداني الفول من القليل من املكونة الغداء وجبة لتتناول صديقاتها إحدى مع فاطمة

بالسكر. املحىل والشاي
فاطمة لكن دائًما. الفناء يتسخ واملاعز، الدجاج وجود فمع الفناء، تنظيف وقت حان
لتفعله الكثري هناك ليس تبن. قشة أي من يخلو بحق، نظيًفا الوقت، طوال نظيًفا تبقيه
الناس لكن هنا، حمام يوجد وال املريضة. الوالدة ورعاية والرتتيب، الكنس عدا الغرفة، يف
لقضاء القرية عن ا جدٍّ البعيدة البقاع إىل يهرع البعض بد. منه ليس ما يفعلوا أن بد ال
إىل يقودهم من مساعدة يحتاجون فهم ذلك. عىل لديهم قدرة ال العجائز أن إال حاجته،

فضالتهم. ينظف من أو املنزل، خارج
الكبار املكان، يملئون وهم األخرى، األفنية يف والكلب املاعز مع األطفال يمكث
أوقاتهم العمر متوسطو األطفال يميض بينما األعمال، بعض ينجزون الحقل، يف منهم
يحرضوا لكي الرياح ألقتها التي الجافة الفروع يجمعون القرية، أنحاء يف التجوال يف
أي النافذة؛ تتفقد أن يجدر املسائية. الوجبة لطبخ الالزمة النار إلشعال منها يكفي ما
الشعر كدبابيس جديدة، سلع توجد أحيانًا جديدة. سلع توجد فقد آلخر، آن من املتجر
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أي يشرتي أحًدا أن يبدو ال أنه من الرغم وعىل البالستيكية. والعبوات واملرايا والقداحات
دائًما. مفتوح أنه إال املتجر، من يشء

من عودته طريق يف ساني يتوقف يخيم. فالظالم الربودة، إىل اآلن الطقس يميل
املكرمة. مكة نحو الرشق، نحو لألرض جبهته مالمًسا ويسجد فريكع املسجد، عند الحقل
يدعو اآلير، ولجبال ولقريته، وألرسته ليالت البنته يدعو ثم اليوم. هذا الرابعة صالته إنها
إنه املسجد. إىل الناس من الكثري وسيتوافد الجمعة، يوم هو غد بعد للجميع. بالخري هللا

أخرى. مرة للجميع بالخري يدعو أن بإمكانه وسيكون مقدس، يوم
أيًضا. املنازل داخل واملاعز الحقول، من عادوا قد فالفالحون طنينًا، القرية تمتلئ
إىل املاعز قادوا من هم األطفال ربما لكن املنزل، نحو اآلخر قاد االثنني من أي يتضح ال
لتناول املنزل إىل الوصول ويتعجلون جائعون األطفال بينما شبعت، قد املاعز ألن املنزل،
من املزيد لتناول الوقت وحان الذرة، يخنة من صباًحا تناولوه ما هضموا لقد الطعام.
فوق قدر يف ويطهى الجزر مع ويقدم البيضاء، الذرة من يعجن الذي الكسكيس، يخنة
يف فاطمة تتمكن وقد طيبة. نكهة إلضفاء البابريكا فلفل من القليل إليه يضاف املوقد.
السوق، يوم هو فغًدا اليوم؛ ليس لكن املزيج، هذا إىل بيضة إضافة من األحيان بعض
يف القليلة األفريقية الفرنكات بعض عىل لتحصل الغد، يف لتبيعها بيضات عدة ستوفر لذا
منذ يعمل يعد لم الذي الصني، يف املصنوع للمصباح البطاريات رشاء من لتتمكن يدها
املالبس بعض لرشاء تحتاج وربما والبازالء، السكر من مزيًدا ستحتاج أنها كما يومني.

ألطفالها. املستعملة
يجلسون بشأنه! ليتحدثوا ا جدٍّ الكثري فيوجد واملزاح. للثرثرة الناس يجتمع املساء، إنه
يدخنون. منهم القليل لكن الكحول، يرشب منهم أحد ال النار. من بالقرب الرمال عىل
عن الرجال يتحدث صغرية. زجاجية أكواب يف محىل ثقيًال شايًا يرشبون البالغني جميع
دفع يريدون ال والذين البغال، يركبون الذين التجار تعنت عن تحديًدا. البصل عن العمل،
يركبون الذين التجار إن يقولون حني التماًعا تتألق الرجال أعني تلمح أن يمكنك املزيد.
دفع يمكنهم آخرين مشرتين أن علموا ما إذا للمساومة استعداًدا أكثر سيكونون البغال

الجمال. يركبون الذين التجار بذلك يقصدون وهم للبصل، ثمنًا املزيد
بعد بيعه يستطيعوا فلن يزرعونه، ما عىل طلب هناك يكن لم إذا أنه يفكرون إنهم
سلعهم عىل الطلب ازدياد أن بد ال أعىل. بسعر بيعه يستطيعوا لن األقل عىل أو اآلن،
األمور تجري أال منها. املعروض يحفز — البرشية واملهارات الطبيعية املوارد — املحلية
الجمال، يركبون الذين وال البغال، يركبون الذين التجار ال للرشاء، أحد يأتي ولن كذلك؟
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املعروض عىل الطلب يزيد أن بد ال ثم، ومن البصل. محصول من يكفي ما توافر إذا إال
كذلك؟ األمور تجري أال الخدمات، ومن املحلية السلع من

القرار لكان بقليل، ولو اآلن، بحوزتهم عما يزيد ما النقود من لديهم كان لو حسنًا،
السوق؟ إىل محصولهم لنقل حيوان يجرها عربة أم يدويٍّا، تُجر عربة يشرتون هل قرارهم:
أخشاب استخدام يف يقتصدوا أن وينبغي دامس، فالظالم طويًال، املساء يستمر ال
األرسة عىل النوم وقت حان هنا. القليل سوى منها يوجد ال إذ لديهم؛ املتوافرة النار إشعال
العجوز السيدة سوى املنزل داخل ينام أحد ال األرض. عىل أو املنزل خارج املوجودة
وعندما األرض، تراب عىل األطفال من اثنان ينام بينما الشبك، من أرجوحة عىل تنام التي
ال السماء، يف تتألق تحىص وال تعد ال التي النجوم ترى أن يمكنك للنار، شعاع آخر يخبو
اليوم. يف دوالر من وبأقل الساحل، يف هنا سوى النجوم من الكم هذا مثل ترى أن يمكنك
عرشات قطرها نصف دائرة ضمن بل فقط، قريتنا يف ليس دامس، الظالم هذا أن بد ال

الحال. هي هكذا التام. الصمت جانب إىل هذا الكيلومرتات،
تحلق الجراد من جحافل وال جفاف، موجة دون من الحظ. حسن من آخر، يوم مر
البقاء، أجل من والكفاح الشاق، بالعمل مثقلة قليلة أيام تأتي األسف، مع لكن األجواء. يف
الوحيد اليشء فهم األطفال، من املزيد إنجاب يف البسيط األمل يتعدى أمل أي وانعدام
مجابهة من فيها الناس يتمكن ال سيئة، أيام أيًضا وتأتي هنا. الحياة عىل يستجد الذي
يمكنك ال لكن حياتك، طوال املنطقة نفس داخل حيٍّا تظل أن املمكن فمن الصعاب،
القوت لسد يكفي ال وبما واملصائب، باملتاعب تأتي أيام وهناك يشء. ال عىل تقتات أن
اليوم، مرض القرية يف أحد من ما أنه هو املهم وباملرض. اإلنسان، أود وإقامة الرضوري

األحد! يوم ستموت الصغرية «ليالت» لكن مات. أحد من وما
وأنفقته. دوالر ١٫٦ بلغ كبري دخل عىل الحصول من باري عائلة تمكنت اليوم ذلك يف
بثمنهما سيشرتون دجاج بيضتي يف تمثل املال، من القليل ادخار من أيًضا تمكنوا لقد بل
١٠٠٠٠ مبلغ بعيدة بالد من عليهم حل قد كان ضيف لهم ترك فقد الصينية. البطاريات
يف وحصرية والكسكيس، األفريقية واليخنة الكريمة، الضيافة هذه لقاء أفريقي فرنك
زووتي ٦٠ املبلغ هذا يتجاوز ال له، بالنسبة منزلهم. ونريان الجمال مشاهدة ولقاء الفناء،
نفقاتهم املبلغ هذا يغطي لهم، بالنسبة لكن أمريكيٍّا، دوالًرا ٢٠ نحو يعادل ما أو بولندي،
مدة إلضاءته الزيت من يكفي وما جديد، مصباح لرشاء ويكفي الشهر. وبقية اليوم لهذا

أشهر. ثالثة
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آلخر، سوق يوم ومن آلخر، يوم من األنفس بشق نفقاتهم سداد من يتمكنون إنهم
وهكذا جاف، وآخر مطري موسم وبني وأخرى، البغال يركبون الذين للتجار زيارة وبني
امليل ويبلغ ،٪١٠٠ هنا اإلنفاق نحو الحدي امليل يبلغ إذ كثريًا؛ ينفقون وهم دواليك.
يشء، كل ويأكلون شيئًا، يستثمرون وال شيئًا، يدخرون ال فهم صفر. االدخار نحو الحدي

الركود. هي االستثمار عدم وعاقبة
حدوثه يمكن ما أفضل وهذا ليعيشوها. اليوم كهذا كثرية أيام انتظارهم يف تزال ال

سنة. ٤٤ عن يقل ال النيجر يف املتوقع الفرد عمر ومتوسط لهم.
٢٠٠٠ من أكثر الدخل من نصيبه يبلغ عندما املرء حياة تكون أن يمكن إذن كيف
الناس. من واملاليني املاليني عن بل املليارات، أصحاب عن نتحدث ال نحن اليوم؟ يف دوالر
يعانون وهم اليوم. يف دوالر ملياري أو ملياًرا ينفقون مجتمعني املاليني هؤالء كل إن
الوقت، طوال املستوى هذا بنفس ينفق الفرد يظل أن املستحيل من ألنه جسيمة، مشكالت
أموال رءوس إىل تتحول ما رسعان املدخرات هذه أن وبما يدخروا. أن عليهم إن أي
مع التوتر. يجلب أمر دوًما وهذا االستثمار. إىل مضطرين أنفسهم هؤالء يجد ضخمة،
القديم املثل أصل هذا يكون هل دائًما. املزيد فلديك تنفقه، الذي املبلغ كان مهما ذلك،

السعادة؟ رشاء تستطيع ال إنك يقول الذي
نيوجرييس، والية مساحة ضعف عن قليًال الجبلية مساحته تقل صغري بلد سويرسا
ويبلغ نسمة، مليون ٧٫٥ سكانها عدد ويبلغ بولندا. مساحة من فقط ٪١٣ تعادل أو
سكانها، عدد إجمايل بني ومن سنويٍّا. دوالر ٣٥٠٠٠ فيها للفرد السنوي الدخل متوسط
يعادل ما أو سويرسي، فرنك ١٦٠٠٠٠ إىل السنوي دخلهم يصل نسمة ألف ٧٥٠ هناك
اليوم يف أمريكيٍّا دوالًرا ٣٦٥ أو سويرسيٍّا فرنًكا ٤٤٠ يعني هذا أمريكي. دوالر ١٣٣٠٠٠
يتعدى نسمة ألف ٥٠ من مكونة فرعية مجموعة توجد الفئة، هذه نفس وضمن الواحد.
أكثر يعني هذا أمريكي. دوالر ٧٣٣٠٠٠ أو سويرسي، فرنك ٨٥٠٠٠٠ السنوي دخلهم
آالف عدة أيًضا يوجد الواحد. اليوم يف أمريكي دوالر ٢٠٠٠ أو سويرسي فرنك ٢٤٠٠ من
دوالر ٧٣٠٠٠٠٠ أو سويرسي فرنك مليون ٨٫٥ إىل السنوي دخلهم يصل األشخاص من
ساعة، ٢٤ يف أمريكي دوالر ٢٠٠٠٠ أو سويرسي، فرنك ٢٤٠٠٠ يعني وهذا أمريكي،
مدار عىل األموال تزداد الثراء، من املستوى هذا عند ألن هنا بالساعة الحساب واستخدمت

الساعة.
رائعة إطاللة ذي غرفة، ١٦ من مكون منزل يف وأرسته ليندينبوم فرانز يعيش
وتبلغ عاًما، ٤٦ العمر من فرانز يبلغ زيورخ. يف الواقعة الفخمة سيفيلد منطقة عىل
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األرسة هذه لدى الخاصة. الثانوية املدارس أرقى ابنتاهما ترتاد عاًما. ٤٢ روث زوجته
اإلنجليزية للهجة البنتني إتقان عىل تحرص أكسفورد من إنجليزية مربية خدم: عدة
وسائق بروفينس، مقاطعة من فرنيس وطباخ للمدرسة، وتوصلهما السليمة، الربيطانية
الشخصيني الحراس من واثنان زيورخ، من وبستاني املايباخ! سيارتهم مع تماشيًا أملاني،

بإيطاليا. صقلية من
السباحة حوض يف دورة مائة يسبح أن وبعد صباًحا، السادسة يف فرانز يستيقظ
— الدسم منزوع اللبن مع املمزوجة اإلفطار حبوب من: املكون إفطاره يتناول بمنزله؛
الخبز من ورشيحة — أكثر صحي فهذا سكر، دون من لكن األوروبية، اليخنة هي هذه
ناجحة عيون طبيبة وهي — روث مع راقية محادثة فرانز يتبادل املائدة، وعىل املحمص.
«ممتازة». باإلنجليزية: وتجيبان املدرسة؟ يف األمور كيف والبنتني: — خاصة عيادة ولديها
هناك العيادة؟ أمور يف الجديد ما معلماتهما. عىل الصعبة األسئلة طرح تحب كلتاهما

حولهم. من العالم يف يحدث ما معرفة يف يرغبون جميعهم املرىض، من الكثري
إذاعة عرب الصباح أخبار إىل فرانز يستمع السيارة يف العمل. إىل الذهاب وقت حان
الذي القصري الوقت هذا أن فرانز يعتقد الجديدة». «زيوريخ جريدة ويتصفح شفايتزر
وتربك البال ستشغل ذلك من أكثر القراءة ألن ا، جدٍّ كافيًا للجريدة اليوم من يقتطعه
يف مكتبه إىل فرانز يصل املنزل. يف آلخر آن من ما مجلة عىل نظرة يلقي وقد الذهن.
خالب. منظر عىل ويطل طراز، أحدث عىل مؤثث أنيق مكتب وهو تقريبًا. الربع إال الثامنة
مساعدته مع ذلك مثل يفعل التوجيهات، بعض سكرتريته أسماع عىل يلقي أن وبعد
التفاصيل من الكثري توجد القدمني. أخمص إىل الرأس من سويرسية املرأتني كلتا الخاصة.
يف التاسعة، الساعة يف االجتماعات تبدأ هامة. التفاصيل هذه وكل اليوم، ليناقشها الفنية
عىل العمل املايل، واملدير األقسام، ورؤساء السوق، محليل فرانز استدعى األول، االجتماع
عالية تكنولوجيا تستخدم التي الرشكة هذه يف مساهم وأكرب املدير هو فرانز يرام. ما خري
املعدات وصيانة إلنتاج اإلطالق عىل التكنولوجيا مستويات أعىل أكثر، بدقة أو، املستوى،
الرشكة لهذه ليس العاملي، الصعيد عىل اليورانيوم. لتخصيب الطلب حسب املصنوعة
النيجر. يف املوجودة والفوسفات الطمي رواسب من اليورانيوم تصنيع مجال يف منافس
األحيان من كثري يف فرانز يدفع مما متطورة، استشارية خدمات أيًضا الرشكة هذه وتقدم
وفيينا وباريس وموسكو واشنطن إىل فقط يسافر ال فهو مختلفة. بلدان إىل السفر إىل
غريها من أكثر املتكررة الرحلة لكن وأفريقيا، األوسط الرشق وحتى بكني إىل بل ولندن،

النيجر. يف نيامي إىل تكون
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نهاية عطلة أثناء حتى البالد خارج البقاء إىل فرانز يضطر األحيان بعض يف
فرنسية رشكة من هليكوبرت طائرة سيستأجر أيام. عدة بعد سيفعله ما وهذا األسبوع،
تختلف التي النيجر، يف الشاهقة اآلير جبال إىل األقل عىل واحدة جوية طلعة يف تأخذه
يومني، مدة الهليكوبرت يستأجر إنه يوم. كل رؤيتها اعتاد التي األلب جبال عن كثريًا
إىل وما ومؤنًا وجماًال ومرشًدا جيب سيارة ويستأجر أغاديز، فنادق أحد يف ليلتني ويحجز
ا جدٍّ زهيد مبلغ وهو أفريقي، فرنك ٤٥٠٠ املجمل يف تتكلف التي الرحلة لوازم من ذلك
يموت الذي املكان أغاديز، ومشاهدة الرحلة، تلك من سيلقاها التي الجمة باملتعة مقارنة
أنتونيوني. أنجلو مايكل للمخرج «املسافر» فيلم يف صغري فندق يف نيكلسون جاك فيه
األسلحة يبيع كان الذي من معرفة عىل حريًصا كان ملاذا يعلموا أن أرادوا الفيلم هذا يف

اإلطالق. عىل شأنه من يكن لم الذي األمر الطوارق، ملتمردي
املرموقة. زيورخ جامعة من النووية الفيزياء يف الدكتوراه درجة عىل حاصل فرانز
مليون نصف وتتقاىض باسيل، جامعة من املاجستري درجة عىل حاصلة فهي روث أما
سيارة لنفسها تشرتي أن عليها الخاص. عملها من هذا لكن سنويٍّا، سويرسي فرنك
لها. بالنسبة فكة مجرد جيه. إكس جاجوار الحالية وسيارتها أعوام، عدة كل جديدة
أفضل حول األعمال رجال من بالنخبة الخاصة الرأي استطالعات كل قمة زيورخ تحتل

العالم. يف للعيش األماكن
كاملالبس النسائية اللوازم ألسعار بالنسبة األقل عىل أسعاًرا، املناطق أعىل أيًضا وهي
حتى لكن منها. أسعاًرا أرخص هيلز بيفريل إن حتى التجميل. ومستحرضات واملجوهرات
جيدة طريقة تلك ألن بل رخيصة، أسعارها ألن ال للتسوق؛ تذهب أن عليك زيورخ، يف
الفرنكات من آالف عدة تنفق أن يمكنها روث مثل راقية امرأة إن صدفة. األصدقاء لتلتقي
يوم. كل ذلك تفعل ال أنها الحظ حسن ومن والعطور. املالبس رشاء عىل واحد يوم يف

الرشكاء مع الفيديو ومؤتمرات اإللكرتوني، الربيد ورسائل الهاتفية املكاملات تستغرق
أهمية األكثر أو الكربى املسائل تُسوَّى هذا عمله يف الصباح. فرتة طوال فرانز وقت بقية
ثالثة لديه اليوم الزوار. يستقبل وأن يسافر، أن عليه ويتعني العمالء. مع لوجه وجًها
الرشكة وخدمات سلع عىل طلب هناك كان إذا ا. جدٍّ مهمون وهم آخر، بلد من إنهم منهم.
املعروض إن نقول أن يمكن هل أو كذلك؟ األمور تجري أال عرض. هناك يكون أن فيجب

كذلك؟ األمور تجري أال الطلب؟ يف أبًدا نقص حدوث عدم يعني الرائع
التكنولوجية الهندسة كلية من صديق مع غداءه فرانز يتناول اليوم الغداء: وقت حان
إنه لديه. ما عىل فرانز إطالع ويحب املجال يف يجري بما دراية عىل يظل أن عىل حريص
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دوًما يبقى أن يحب لذا األكاديمي، الحقل يف موهبته يبدد فهو نظري. لكنه فيزياء، عالم
الصديقان يتناول األعمال. رجال دنيا يف بعلمه يتباهى وأن العميل، بالحقل صلة عىل
مواطني فحتى سويرسي، أصل من هنا يعمل نادل كل رودن. زوم هاوس مطعم يف الغداء
طبقهما خفيًفا، غداءً يتناوالن وافدة. عمالة هنا الناس يعتربهم املجاورة ليختنشتاين إمارة
األحمر البصل حلقات مع يقدم الذي اإلوز كبد أي: جرا» «الفوا الفرنيس الطبق هو املفضل
الطازج البصل هذا إن الطاهي يقول البصل؟ هذا يأتي أين من معقول، غري بشكل اللذيذة

العالم. يف البصل أنواع أفضل إنه النيجر. من تستورده فرنسا وإن فرنسا، من ُشحن
كان أيًضا النبيذ الرشكة. صاحب ألنه يدفع أنه يعني وهذا فرانز، حساب عىل الغداء
فرنك ٢٠٠ اإلكرامية إىل باإلضافة الفاتورة قيمة إجمايل كان كالبصل، الثمن وباهظ فاخًرا
فسيساوي البصل منه يأتي الذي البلد بعملة املبلغ هذا يساوي كم حسبنا وإذا سويرسي.
ومقدمة رشائح إىل مقطعة الواحدة البصلة ثمن املطعم هذا يف أفريقي. فرنك ٨١٠٠٠
إن بالبصل. مملوءة أجولة عرشة بيع لقاء ساني يتقاضاه الذي الثمن يساوي طبق عىل
والذين معقول، ربح هامش يحققون مبارشة ساني من البصل يشرتون الذين التجار
هذا يف مالهم رأس أصل من ٪٣٠٠ يبلغ سنويٍّا عائًدا يحققون أوروبا إىل يصدرونه
أي وعىل عرش. السابع القرن إبان الرشقية الهند رشكة يف يحدث كان ما مثل هذا املجال.

كذلك؟ أليس التنمية، أساس هي املساعدات» ال «التجارة، حال
فكرة وال كامل، عام خالل باري عائلة دخل يعادل ثمنًا هذه الغداء وجبة كلفت
بوجوده، علم لو وحتى األرض، وجه عىل باري مثل شخص وجود عن أساًسا فرانز لدى
تحقيق يف نجحت ثم ما، يوم يف أيًضا فقرية دولة سويرسا كانت لقد سيحدث؟ فماذا
اآلن بجد فرانز يعمل مثلما بالضبط أحد، مساعدة ودون الشاق العمل بفضل هائلة تنمية
الخربات وتبادل واألمانة الرشاكة إىل كله نجاحه ويعزى أمواله، استثمار ويف رشكته، يف
هذه من وتخصصسويرسا للدولة، عليه املستحقة الرضائب يدفع إنه والتحرر. واملصالح
— اإلجمايل املحيل ناتجها من ٪٠٫٤٣ عن يقل ال ما — أمريكي دوالر مليار ١٫٧ الرضائب
رشكته تقدمها خدمات شكل عىل تكون املساعدات هذه من بعض الخارجية، للمساعدات

النووية. للتكنولوجيا السلمية االستخدامات مجال يف النامية الدول بعض لحكومات
رسيٍّا، مرشوًعا تمول البنوك من مجموعة عن ممثل مع اللقاء موعد يحني الغداء بعد
تتواصل أن بد ال بالطبع كنهه. عن اإلعالن يمكن الذي العمل نطاق ضمن يدخل ال هذا
عن الكثري اليشء الوسائل هذه تعلم أال الحالة هذه يف األفضل من لكن اإلعالم، وسائل مع
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التعليقات ألن املشاريع، من النوعية هذه عن اإلعالن يتحاىش أن فرانز ويفضل األمر. هذا
من االنتفاع إىل حاجة هناك تكون قد ذلك، مع قيمتها. يفوق إزعاًجا تسبب املترسعة

اإلعالم. وسائل بعض
القضايا بشأن املوظفني مع املهنية واملحادثات املقابالت من أخرى سلسلة بعد
اإلنرتنت عرب الدردشة من القليل بعد املنزل. إىل ليعود الوقت حان املعقدة، التكنولوجية
٢٣٠٠ لقاء الشهري زينه متجر من بذلة لرشاء عودته طريق يف ويتوقف مكتبه، يغادر
ليقرر الوقت حان فقد مازيراتي، سيارات وكيل مقر عىل نظرة يلقي ثم سويرسي، فرنك

المبورغيني؟ أم مازيراتي سيشرتيها: التي الجديدة السيارة نوع
مرحة والكالب دوبرمان. نوع من إنه دائًما، املتحمس كلبه يستقبله املنزل باب عند

املدرسة؟ يف البنات حال كيف فرانز: يسأل الثراء. حياة تعيش عندما حتى دائًما،
الستقبال املخصص اليوم هو هذا األربعاء، يوم إنه املنزل. يف عشاءها األرسة تتناول
رسمية، زيارة ليست إنها برلني؛ من لروث صديًقا األرسة تستقبل املرة، هذه زائر. أي

منزلها. يف طيبًا وقتًا قضائهم وعىل بالضيوف االهتمام عىل تحرص روث لكن
زوايا إحدى يف زيورخ. بحرية عىل تطل واسعة، الطعام غرفة اآلن، جاهز العشاء
البيانو كعازفة تصبح أن البنتني إحدى أرادت فربما بيشتاين، ماركة بيانو يوجد الغرفة
أصلية لوحة الجدار وعىل أخرى. خطط لديهما البنتني لكن آرجريش، مارثا الشهرية
ماركة زجاجية مشغوالت عدة للناظر ويظهر وارهول، آندي األمريكي الفنان أعمال من
وأولفسن، بانج ماركة للصوت مكربان املقابلة الزاوية ويف الغالية. الشهرية تيفاني
عامرة اليمني، إىل الرشاب طاولة فانجيليس. للموسيقار «املدينة» مقطوعة منهما تنساب
هناك اليرسى، الجهة ويف داملور. شعري ورشاب آرمانياك، يوجد إذ املاركات؛ بأفخر
مطبوعات، عدة عليها وطاولة وأريكة، نيكوليتي، ماركة كراٍس مجموعة من مكون مجلس
إيكونوميست»، و«ذا األمريكي»، و«العالم نيويوركر»، و«ذا جيوجرافيك»، «ناشيونال مثل:
هوكينج. للمؤلف الزمن» عن تاريخية و«ملحة كار، يل جون للمؤلف اإلرسالية» و«أغنية

أفكاره، ومع بحثه يف الكمبيوتر إىل وحيًدا فرانز يجلس املساء من متأخر وقت يف
املنافسة، الرشكة، مثل: أمور يف يفكر األرجح عىل إنه الليل. منتصف حتى كذلك ويظل
موظفيه. شئون التكنولوجية، التطورات التمويل، مصادر املجازفة، السياسية، الجوانب

وألرسته. لنفسه ليخصصه الوقت من القليل سوى لديه ليس
يف تعامالتها تفتح املالية لألوراق أوساكا فسوق األسواق؛ عىل أخرية نظرة يلقي ثم
الحاجة دون الجميع فيعلمه زيورخ يف يحدث ما أما نيويورك. سوق إغالق وقت نفس
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استثماره يعيد رشكته، يف أرباحه من استثماره يعيد ال الذي الجزء إن جهد. أي بذل إىل
املهمة، بهذه عنه يقومون من لديه بل بنفسه، البورصة إىل يذهب ال وهو البورصة، يف
الفضول. بدافع ولو بلحظة، لحظة يحدث بما علم عىل يظل أن هو يفعله أن عليه ما كل
وإال مجاله، نفس يف تعمل رشكات يف — املبدأ حيث من — أمواله استثمار يرفض وهو
فليدع أرباحها! ترتفع أن أو األخرى، الرشكات أحوال تنتعش لكي يدعو أن عليه لكان
عام. بوجه وسويرسا زيورخ ولخري ولرشكته، ولعائلته لنفسه يدعو فهو آخرون. بذلك
كما ذلك سيكون ألنفسهم، للدعاء جميًعا سيقفون وعندئذ األحد، يوم سيحل ما ورسعان

للجميع. بالخري يدعون كانوا لو
النفقات كل جمعت إذا حسنًا، يوميٍّا؟ فرانز نفقات إجمايل يحسب أن يستطيع من
أكثر أي سويرسي، فرنك ١٠٠٠٠ من اإلجمايل فسيقرتب املعتادة، وغري املعتادة اليومية
خالله فرانز آل حقق عادي، يوم وهذا األرسة. أفراد من فرد لكل أمريكي دوالر ألفي من
— نفقاتهم يحسبون هنا الناس أن غري أمريكي. دوالر ٢٠٠٠٠ نحو يبلغ دخل إجمايل

سنوات. عدة إىل يصل طويل مدى عىل — اسرتاتيجي نحو عىل
ميلهم يجعل مما فقط، ٪٤٠ يبلغ اإلنفاق نحو الحدي ميلهم ألن القليل، ينفقون وهم
الكثري، ويستثمرون ينفقون، مما أكثر يدخرون هم وهكذا، .٪٦٠ هو االدخار نحو الحدي

ويتطورون. ينمون يستثمرون الذين وأولئك ثروتهم. من القليل سوى يستهلكون وال
حدوثه يمكن ما أفضل وهذا ليعيشوها، اليوم كهذا كثرية أيام انتظارهم يف تزال ال

فقط. عاًما ٨١ سويرسا يف املتوقع الفرد عمر متوسط ويبلغ لهم.
يعني ال هذا لكن املدقع، الفقر حياة يحيا — الكثري البعض— إذن، الصورة هي هذه
النعيم يف يرفل اآلخر — القليل — والبعض دوًما. بالتعاسة يشعرون بالرضورة أنهم
وسط مهم أمر هناك دوًما. بالسعادة يشعرون هؤالء أن يعني ال أيًضا وهذا والرفاهية،
األخرية، القليلة العقود خالل ملحوًظا ارتفاًعا ارتفعت قد الدخل مستويات أن هو هذا، كل
ضمن األغلب يف تظهر الزيادة فهذه البرش. لكل يحدث لم األمر هذا أن العار من لكن
الطبقة تصنيف ألن نظًرا النطاقات هذه وتختلف الوسطى، الطبقة نطاقات مختلف
عنها تختلف النيجر، يف الوسطى فالطبقة آلخر؛ مجتمع من يختلف نسبي، أمر الوسطى

املتوسط. التنمية مستوى ذات بولندا يف عنها كذلك وتختلف سويرسا، يف
مستويات بني اآلن املوجود التفاوت أن هو االعتبار؛ يف أخذه من بد ال آخر يشء هناك
متوسط وأن قرن، ربع منذ عليه كان مما أقل — العالم مستوى عىل — املعيشية البرش
عما سنة ٢٠ بمقدار ارتفع قد الحارض الوقت يف الوالدة منذ للفرد املتوقع الحياة أمد
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— يل الرسمية اإلحصاءات تتوقع لم أنا، ولدت عندما فمثًال، قرن. نصف منذ عليه كان
النيجر يف املتوقع الفرد عمر مثل هذا عاًما، ٤٦ سوى — العالم يف يعيش مواطنًا بصفتي
أكثر الحياة يف االستمرار عىل عازم أنني كما الرقم، هذا تجاوز من تمكنت لكنني اآلن.
سوف املتوسط يف إنهم أي عاًما، ٦٦ يعيشوا أن لهم يتوقع اليوم يولدون والذين وأكثر.
الذين املواليد من كثري وفيهم — املواليد وبعض .٢٠٧٦ عام يف الحياة قيد عىل يكونون

والعرشين. الثاني القرن لريى سيعيش — سويرسا يف اليوم يولدون

مقياس اإلجمايل فالناتج العاملي، للمجتمع وأشمل أوسع نظرة التأمالت هذه كل تحفز
االقتصاد وعلم ما، حد إىل حسابه ويسهل مفيد ألنه شيوًعا املقاييس أكثر وهو عاملي،
إىل يميل وكالهما املعدالت. إيجاد إىل فيميل اإلحصاء علم أما األمور، تبسيط إىل يميل
كلباس القديمة: النكتة تقول كما اإلحصاءات إن الحسابات. لتسهيل افرتاضات تقديم

… حاسمة أشياءً تخفي لكنها مثرية، أشياء عن تكشف السباحة،
يعاني الوطنية االقتصادات نمو ملستوى مقياًسا بوصفه اإلجمايل املحيل الناتج لكن
ويغفل الكيل، االقتصاد نشاط تأثريات من واحًدا جانبًا إال لنا يبني ال فهو كثرية. عيوبًا
أحيانًا عليها يطلق التكاليف هذه أن من الرغم وعىل له. املصاحبة التكاليف بعض
رضورة وراء السبب هو وهذا األهمية. بالغة تكون أن يمكن فإنها الخارجية»، «العنارص
غريه مع جنب إىل جنبًا الحسبان، يف اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب تشتت أخذ
ومقياس الحياة. ونوعية واالقتصادية االجتماعية التنمية مستوى تبني التي املعلومات من
يف يأخذ الذي البرشية،3 التنمية مؤرش هو: الغرض هذا يحقق الذي اإلحصائي التحليل

التالية: الثالثة العوامل االعتبار

الصحي. الوضع •
املعريف. املستوى •
املعييش. املستوى •

تبسيطها نحاول ثم االفرتاضات سنتقبل ثم ومن القياس، سهلة ليست العوامل هذه
األفراد تمتع كلما أنه يرى الصحي املستوى بتقدير يتعلق الذي االفرتاض فمثًال، قليًال.

أطول. فرتات عاشوا أوفر، بصحة
والكتابة. القراءة عىل والقدرة الدرايس التعليم منظور من املعريف املستوى إىل يُنظر
من األول الثلث نسبة تُحدد أثالث، ثالثة إىل املعريف املستوى مقياس تقسيم ويجري
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إيجاد طريق عن هذا والجامعات، باملدارس امللتحقني عدد إجمايل نسبة حساب خالل
عىل قسمته ثم والجامعي والثانوي االبتدائي بالتعليم امللتحقني والشباب األطفال مجموع
نسبة أساس عىل اآلخرين الثلثني نسبة وتحسب التعليم، سن البالغني السكان عدد إجمايل

فوق). فما ١٥ سن (من البالغني من والكتابة القراءة يستطيعون الذين األشخاص
اللوغاريتم بإيجاد ويقاس واالستهالك. باإلنتاج مرتبًطا املعييش املستوى ويعترب
القوة لتعادل ووفًقا بالدوالر، مقاًسا اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد لنصيب الطبيعي

الرشائية.
وهي الثالثة، املقاييس نسب جمع طريق عن البرشية التنمية مؤرش رقم ويحسب
الذي الحقيقي الفرق نسبية تبني حسابية معادالت إىل استناًدا بالتفصيل تحسب بدورها
نفرتض تخييل بلد مستوى عن له، البرشية التنمية مؤرش ُحسَب الذي البلد مستوى يفصل
عليه يقاس املتطورة، للدولة مثاليٍّا نموذًجا يمثل االفرتايض البلد هذا التطور». «كامل أنه

ييل: كما هذه املثالية الدولة نسب تكون حيث األخرى، البلدان تطور مدى

سنة. ٨٥ هو لسكانها الوالدة عند املتوقع الحياة أمد متوسط •
واألمية ،٪١٠٠ هي بالتعليم امللتحقني والشباب األطفال عدد إجمايل نسبة •

البالغني. بني معدومة
تعادل (حسب سنويٍّا دوالر ٤٠٠٠٠ هو اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب •

الرشائية). القدرة

مساويًا البرشية التنمية مؤرش رقم إجمايل يكون املثايل، النموذج تمثل التي الدولة ويف
بحيث قبل، من ذكرناها التي الثالثة العوامل نسب جمع حصيلة وهذا الصحيح، للواحد
انخفاًضا تعاني ما دولة كانت وإذا .٠٫٣ أو ٠٫٣٣٣ = العوامل هذه من كل نسبة تكون
مئوية نسبًة لها البرشية التنمية مؤرش رقم فسيكون واملجتمعي، البرشي املستويني يف
ويحصل السنوات، من عدًدا املتوسط يف فرد أي يعيش حال، كل فعىل إال. ليس ضئيلة
يمكن النظرية، الناحية من منخفضة. النسبة كانت مهما شكله، كان أيٍّا سنوي دخل عىل
حاالت توجد ال العملية، الناحية من لكن األميني. من ما مكان يف السكان جميع يكون أن
لكن وأقاليم. بلدان إىل العالم قسمنا طاملا العالم، يف بأكملها بلدان مستوى عىل كهذه
األرس. بعض وداخل واملحليات، املناطق بعض مستوى عىل املشهد هذا يوجد لألسف
توجد لكن الصحيح، الواحد فيها البرشية التنمية مؤرش يبلغ محلية مجتمعات وتوجد
التنمية مؤرش يبلغ فمثًال، فقط. ٠٫١ فيها البرشية التنمية مؤرش يبلغ مقاطعات أيًضا
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من السكان من ٪٢٠ (أدنى فاسو بوركينا يف دخًال السكان من خمس ألدنى البرشية
فقط. ٠٫١٤٠ البرشية) التنمية مؤرش حيث

يطبقه الذي فاملعيار نعم. هذا؟ من أدنى مستوى يف اإلنسان يحيا أن املمكن من هل
يبلغ للدخل أدنى ا حدٍّ يضع البرشية التنمية مؤرش لتقدير اإلنمائي املتحدة األمم برنامج
فيها يقل التي األماكن من العديد رأيت وقد الرشائية. القدرة لتعادل وفًقا دوالر ١٠٠
البرشية التنمية مؤرش يبلغ توجو، مع الحدود عىل مايل، يف فمثًال املبلغ. ذلك عن الدخل
وماالوي. موزمبيق بني الحدودية املناطق عىل نفسه اليشء وينطبق ضئيلة. مئوية نسبة
،٠٫٠٦١ النيجر يف أوكيديدي قرية تسكن التي باري ألرسة البرشية التنمية مؤرش ويبلغ
من أطول حياة العيش من األرسة هذه أفراد تمكن حال يف إال النسبة هذه ترتفع ولن
املعدالت إن أقرص. حياة يعيش أن ما شخص عىل سيتعني الحالة، تلك يف لكن املتوسط.

نفسه. بالقدر ومضللة الرحمة، عديمة
أن افرتضنا إذا هذا ،٠٫٩٧٨ السويرسية الندنبوم لعائلة البرشية التنمية مؤرش يبلغ
٨١) السويرسي للمواطن املتوقع العمر أمد سنوات كل سيعيشون األرسة هذه أفراد كل
حتى ويصلوا السن هذه يتخطوا أن بسهولة يمكنهم تلك، الرغدة حياتهم ضوء ويف عاًما).
األرسة لهذه البرشية التنمية مؤرش سيبلغ الحالة، تلك ويف والثمانني. الخامسة سن إىل
املؤرش يبلغ النيجر، يف هناك، بينما الصحيح، الواحد النسبة تبلغ هنا، القصوى. النسبة

الدنيا! حال هكذا .٠٫٠٦١
التنمية مؤرش ثلث املتوقع، العمر أمد ضوء يف يقاس الذي الصحي، الوضع يشكل
وباإلضافة صغرية. سن يف الوفيات عدد بزيادة تلقائيٍّا املؤرش ينخفض ثم، ومن البرشية.
الذين األطفال إنجاب معدالت ترتفع حيثما أصغر سن يف الناس يموت غالبًا الحروب، إىل
اإلصابة نسبة ترتفع وحيثما الكافية، التغذية لهم يوفروا أن ينجبونهم من يستطيع ال
الصحي، الوضع صعيد عىل سيئة نسبًا تشهد أخرى بلدانًا أن من الرغم وعىل باألمراض.
العاملية الصحة منظمة وتتعاون العالم. مستوى عىل األسوأ هي أفريقيا الثانية، للمرة لكن
الوقائية التدابري وتتخذ البرش، صحة تهدد التي األخطار رصد يف الوطنية املؤسسات مع
٢٠٠٣ من الفرتة يف العاملية الصحة منظمة حددت فقد الخطرة. الحاالت يف املبارشة أو
عىل البرش صحة تهدد التي األخطار من نوًعا ٦٨٥ فقط سنوات ثالث خالل ،٢٠٠٦ إىل
يف فقط و٤١ أوروبا، يف و٧٨ أفريقيا، يف منها ٢٨٨ عن يقل ال ما وكان العالم. مستوى
ا جدٍّ بقليل أسوأ كانا فقد (٨٩) األوسط والرشق ،(٨١) آسيا رشق جنوب أما األمريكتني.

أوروبا. من
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يرتاءى أن يمكن ما هذا سوءًا. تزداد األمور أن هو الحديثة الحضارة تناقضات أحد
عادوا ما (فالناس السابقة القرون منظور من ال الحايل، الجيل منظور من نظرنا إذا لنا
القرون يف العالم تجتاح كانت التي األوبئة جراء كالذباب ويتساقطون هائلة بأعداد يموتون
مىض، وقت أي من أسوأ اآلن األمور أن من العاملية الصحة منظمة وتحذر السابقة).
األمراض هذه مسبوق، غري سنوي بمعدل يوم كل األمراض من جديدة أنواع لظهور نظًرا

العرشين. القرن سبعينيات منذ جديًدا مرًضا ٣٩ ظهر فقد تختفي، ال لكنها تظهر
وترصح األوبئة، أخطار من العالم سكان تقريرها يف العاملية الصحة منظمة وتحذر
جديدة أمراض تظهر لن أنه نفرتض أن السذاجة ذروة ستكون فتقول:4 مبارشة بهذا
فوباء آجًال. أو عاجًال سيحدث، فهذا سارس. أو اإليدز مثل أمراض خطورة بنفس مميتة
أربعة كل من واحًدا أي ونصف، إنسان مليون عن يزيد ما يصيب أن املمكن من اإلنفلونزا

أشخاص.
األمراض وناقالت الفريوسات تنترش عام، كل جوٍّا إنسان مليار ٢٫١ يسافر عندما
يجعل آخر ملمح وهذا العالم. من أبعد بقاع إىل فتصل بالغتني، وبرسعة بسهولة األخرى
سبل وانتشار التطور مدى حيث من فقط ليس املايض. يف عنه يختلف اليوم العالم
املسافرين عدد ويشري أيًضا. واملوت املرض انتشار رسعة حيث من بل التكنولوجيا،
لكن سنوات. ثالث كل مرة املتوسط يف يسافر األرض وجه عىل شخص كل أن إىل جوٍّا
وأنا العدد. هذا من الكربى النسبة يشكلون من هم بكثرة يسافرون الذين األشخاص
مرة مائة اسمي يرد ثم، ومن العام، يف مرة مائة من أكثر أسافر فأنا هؤالء، من واحد
عن مطار رؤية لهم يسبق لم البرش غالبية لكن عام. كل مسافر مليار ٢٫١ ال قائمة ضمن
العدوى أنواع لكن بعيد. من حتى برؤيته يحظ لم منهم ا جدٍّ كبري وعدد قبل، من قرب
األشخاص طريق عن اليوم يف ساعة ٢٤ غضون يف العالم أنحاء جميع يف تنترش التي
كل تحط أنها الطائرات عن عرف فقد بسهولة، اكتشافها يمكن بكثرة يسافرون الذين
حاجة يف إننا اإليبوال. فريوس أو الطيور كإنفلونزا تماًما، جديًدا شيئًا معها حاملة مرة
بل جديدتني، سيارتني ماركتي ليستا وهما «نيباه»؛ أو «ماربورج» مثل كلمات معرفة إىل

القادمة. األعوام خالل أكثر عنهما سنسمع الفريوسات من قاتلني لنوعني اسمني
بضحايا مطالبة آلخر آن من سباتها من القديمة األشباح تستيقظ األسف، ومع
الصحة منظمة أدرجت وقد مرتبصة. الصفراء والحمى الظهور، تعاود فالكولريا جدد.
منها — األوبئة من نوع ومائة ألًفا ،٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٢ عامي بني الفرتة يف العاملية
يف الغربية الدول يف األبد إىل عليها القضاء تم أنه يبدو كان — األطفال وشلل الكولريا
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الفريوسات عن الناجمة السحايا التهاب عدوى لكن العرشين. القرن من الثاني النصف
البكترييا من نوع وهناك انتشارها. تواصل تزال ال السحائية) (النيرسية السحائية املكورة
الحيوية للمضادات مقاومته يطور وهو السل، مرض يسبب املايكوبكترييا باسم يعرف
خالل أوروبا يف أعمارهم مقتبل يف البرش من الكثري السل مرض رصع لقد باستمرار.
سيما ال العالم، بلدان بعض يف الظهور يعاود ذا هو وها والعرشين، عرش التاسع القرنني
هذا يتضاعف وقد عام، كل تقريبًا شخص مليوني عىل املرض هذا يقيض أفريقيا. يف

الوباء. انتشار من املتقدمة املراحل يف مرات عرش الرقم
املؤرشات فتهوي أعمارهم، وتقرص حياتهم وتدمر ويموتون، مرىض الناس يسقط
بالوضع مرتبط ألنه — البرشية التنمية مؤرش يف يحدث مثلما مبارشة إما اإلحصائية،
املحيل الناتج من الفرد نصيب يف الحال هي مثلما مبارش، غري نحو عىل أو — الصحي
اجتاح فعندما مادية. كلفة يتطلبان أمران منها والوقاية األمراض عالج لكن اإلجمايل.
وتحملت دوالر، مليار ٣٠ البلدان هذه خرست ،٢٠٠٣ عام يف آسيا دول سارس فريوس
من أوسع نطاق عىل فيها املرض النتشار نظًرا الخسارة هذه من األكرب الجزء الصني
الصني، مثل الكربى، الدول أو الغنية الدول تتحمل أن املمكن ومن آسيا. يف آخر بلد أي
الفقرية الدول يف األوبئة انتشار لكن الرضبات، تلك مثل عن الناجمة الباهظة التكاليف
فينهار مقتل، يف سكانها حياة نوعية ويصيب والذعر، لالضطراب العنان ويطلق يدمرها،

لذلك. تبًعا اإلجمايل املحيل الناتج مؤرش
ذلك؟ غري الحال تكون أن يمكن وهل وسياسات؛ خاصة مصالح لدينا هذا؛ كل وفوق
لكن العالم، أنحاء مختلف إىل السفر من اإلكثار هي العالم حال لرؤية طريقة أفضل
األمراض فيها تنترش التي البلدان إىل تسافر حني الحذر درجات أقىص تتوخى أن عليك
باملخاطرة، جديرة فرصة فهي مستحيًال، ليس لكنه صعبًا، األمر يجعل قد هذا الفتاكة.
تقترص أال وينبغي كثريًا. تقرأ أن تقرأ، أن أيًضا الرضوري ومن تثقيفية. تجربة السفر ألن
واملعاهدات العاملية، الصحة منظمة أو املتحدة باألمم الخاصة املهنية التقارير عىل قراءاتك
النفس علم إىل وصوًال السياسية والجغرافيا االقتصاد بني تتنوع مسائل حول النظرية
جون الكاتب رواية تعترب الجيدة. الروائية الكتب قراءاتك تتضمن أن ينبغي بل والطب،
ووحشيتها الكربى األدوية رشكات لقسوة ساخًرا روائيٍّا وصًفا الويف»، «البستاني كار، يل
آثارها تخترب التي العقاقري تصنيع من هائلًة أرباًحا تحقق فهي البرش. بحياة واستهانتها
فرئان وكأنهم — نريوبي يف الكبرية الفقرية األحياء أحد وهو — كيبريا حي سكان عىل
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يكفي ال لكن األرباح. من مزيد تحقيق بهدف األدوية هذه لتحسني محاولة يف تجارب،
(وكيف الناس يعيش كيف لرتى الرواية تلك عن املأخوذ السينمائي الفيلم تشاهد أن
يأتي واملوت قاسية، هناك الحياة إن عينيك. بأم ذلك ترى أن ينبغي بل هناك، يموتون)

غاٍل. الدواء ألن رخيصة؛ البرش حياة السهولة. غاية يف
كاتبًا أن نزعم أن أيًضا ويمكن نار. بال دخان ال املثل: يقول خيال؟ محض هذا هل
تختلف فقد حقائق. إىل يستند ال روائيٍّا تصوًرا يكتب أن يمكن ال كار يل نوعية من
لكن األدوية، رشكة واسم العقار، واسم الفقري، الحي اسم يخص فيما الواقع عن الرواية
يخفف رخيص دواء إىل التوصل أجل من الرصاع يزال وال حقيقية. الرئيسية املعضلة
يدافعون ومن الفقراء بني مستمًرا البرشية/اإليدز املناعة نقص فريوس مرىض معاناة
مكان أي من أكثر املرض هذا ينترش حيث أفريقيا يف سيما ال — جهة من حقوقهم عن
من عنها يدافعون ومن الجنسيات متعددة القوية األدوية رشكات وبني — العالم يف آخر
حكومات موظفي ضمن الرصاع يف الثاني الطرف أنصار عىل العثور ويمكن أخرى، جهة
بعض إىل ينتمون أفراد ضمن وحتى فيها، بهم الخاصة األدوية مصانع تقع معينة بلدان

العاملية. الصحة منظمة وفيها الدولية، املساعدات منظمات
إنتاجها يكلف التي اللقاحات، ملنتجي الثمن تدفع أن تملك ال الفقرية البلدان إن
فاألمر واسع. نطاق عىل تُنْتَج أن قبل والتجريب االختبار مرحلة يف خصوًصا الكثري،
ونتيجة معقولة. بأسعار األسواق يف العقاقري هذه لتباع سنة ٢٠ إىل ١٥ من يستغرق
األمراض جراء األخرى تلو سنة األطفال، من نصفهم إنسان، ماليني ثالثة يموت لذلك؛
اللقاحات، النعدام نتيجة يموتون ال وهم باللقاحات. منها الوقاية املمكن من كان التي
أسعارها. إىل يضاف الذي الربح لهامش الهائل لالرتفاع ونتيجة ثمنها، الرتفاع نتيجة بل

العالم. يف ربحية الصناعات أكثر إحدى هي األدوية فصناعة
الذي H5N1 فريوس من بعينات العاملية الصحة منظمة إمداد إندونيسيا رفضت
هذه تترسب أن من خشيت ألنها الطيور، إلنفلونزا الخطرية العدوى انتشار يف تسبب
وتضطر املرض، ضد اًال فعَّ لقاًحا منها فتصنع األدوية، تصنيع رشكات إىل العينات
عينات أوىل للمنظمة الصني تقدم ولم باهظة. أثمان لقاء رشائه إىل ذلك بعد إندونيسيا
يرام ما عىل تجري ال األمور أن إىل يشري هذا .٢٠٠٧ عام صيف بحلول إال الفريوس هذا
ال والتي نواجهها؛ التي املشكالت كثرة مدى ويبني واالقتصادي، السيايس املستويني عىل
لهذه ناجع حل إىل الوصول يمكن وال فحسب. والدوائية الطبية املشكالت عىل تقترص
والسياسية والدولية القومية املستويات عىل الفاعلة األطراف كرست إذا إال املشكالت
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هناك الصحية. الرعاية وخدمات التجارة مجايل يف التعاون أوجه لتنسيق جهودها العاملية
مواجهة يف والعالج الوقاية لسياستي العاملي التنسيق إىل املعارص العالم يف متزايدة حاجة

األوبئة. تهديد
التنمية مؤرش ترتيب قائمة يف األوىل املرتبة سنوات النرويج احتلت
الفلسطينية السلطة فيها (بما بلًدا وسبعني وخمسة مائة شملت التي البرشية،
وكانت .٠٫٧٤١ العاملي املتوسط يبلغ .٠٫٩٦٥ بلغت بنسبة كونج) وهونج
أغنى تشمل التي األوىل، بلًدا العرشين نسب بني للغاية ضئيلة الفروق
٠٫٩٣٦ مجتمعة الدول هذه يف البرشية التنمية مؤرش يبلغ إذ العالم؛ دول
خري عىل أمورها تجري االجتماعي االقتصادي السوق ودول أكثر. أو
أسرتاليا ،(٠٫٩٦٠) أيسلندا هي القائمة يف النرويج تيل التي العرش والدول يرام. ما
،(٠٫٩٤٩) اليابان ،(٠٫٩٥٠) كندا ،(٠٫٩٥١) السويد ،(٠٫٩٥٧) أيرلندا ،(٠٫٩٥٧)

.(٠٫٩٤٧) فنلندا ،(٠٫٩٤٧) هولندا ،(٠٫٩٤٧) سويرسا ،(٠٫٩٤٨) املتحدة الواليات
السابعة املرتبة يف — سابًقا االشرتاكي الصغري البلد — (٠٫٩١٠) سلوفينيا تأتي
الحالة هي وهذه .(٠٫٩٠٤) والربتغال (٠٫٩١٢) الجنوبية كوريا من كلٍّ بني والعرشين،
آخر بلد عىل األوروبي االتحاد إىل حديثًا املنضمة الدول إحدى فيها تتفوق التي األوىل
بفارق قربص بعد التشيك جمهورية وتأتي طويل. وقت منذ انضمت التي الدول من
االشرتاكية من املتحولة األخرى الدول وتُظهر مالطا. تتجاوز أن وشك عىل واملجر ضئيل،
البرشية التنمية مؤرش ترتيب يف تحتلها التي املراتب بارتفاع جميعها وتتسم باهًرا. نجاًحا
هذا ويعزى اإلجمايل، املحيل الناتج من الفرد نصيب قائمة يف تحتلها التي املراتب عن
قىض فقد السابق، االشرتاكي النظام عن الدول هذه ورثته الذي اإليجابي التأثري إىل
بالتعليم االلتحاق نطاق ووسع الشعب، لعموم االبتدائي التعليم ووفر تماًما، األمية عىل
يف قفزة عن أسفر الذي األمر العامة، الصحية الرعاية خدمات ووفر والجامعي، الثانوي
هذا. يف دوًرا القديم النظام ظل يف املرتفعة النمو ملعدالت كان للفرد. املتوقع الحياة أمد
أوروبا يف والعرشين الثمانية االشرتاكية بعد ما لدول البرشية التنمية مؤرش فمتوسط
املؤرش نفس متوسط بينما ،٠٫٨٠٢ هو السابق السوفييتي واالتحاد والوسطى الرشقية
اإلنتاج، مستويات يف كثريًا عليها تتفوق التي االقتصادية، والتنمية التعاون منظمة لدول
بعد ما دول من دول خمس االقتصادية والتنمية التعاون منظمة (وتضم ٠٫٩٢٣ هو
الدول هذه لكن وسلوفينيا، وسلوفاكيا وبولندا واملجر التشيك جمهورية هي: االشرتاكية

ضئيلة). بدرجة إال االقتصادية والتنمية التعاون ملنظمة اإلنتاج متوسط رقم تقلل ال
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اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب يبلغ إذ مذهل، نحو عىل استثنائية كوبا حالة
التنمية مؤرش لكن العالم، بلدان بني ١٢٣ املرتبة تشغل يجعلها مما دوالر، ٤٠٠٠ فيها
أفضل ضمن إنها أي عامليٍّا، الخمسني املرتبة تشغل يجعلها مما ،٠٫٨٢٦ هو فيها البرشية
الصحية، والرعاية التعليم توفري عىل حرًصا يعكس هذا الناحية. هذه من العالم بلدان
ويرتفع البلد، لهذا االشرتاكية القيم إىل هذا ويعزى عام، بوجه اآلدمية الظروف وتهيئة
الدخل مستويات فيها ترتفع أخرى بلدان عن ملحوًظا ارتفاًعا فيها البرشية التنمية مؤرش
من الفرد نصيب قائمة يف عامليٍّا كوبا يليان اللذين البلدين أن املثري ومن كبريًا. ارتفاًعا
مؤرش قائمة يف كثريًا عنها مرتاجعان — وإندونيسيا سوريا — اإلجمايل املحيل الناتج
البرشية التنمية مؤرش (ويبلغ التوايل عىل و١٠٨ ١٠٧ املركزين يحتالن إذ البرشية، التنمية

و٠٫٧١١). ٠٫٧١٦ منهما لكلٍّ
الحياة نوعية وأهمية االقتصادية، للتنمية اسرتاتيجية اتباع أهمية مدى لنا يبني هذا
الثقايف واملجال العلمي واملجال والتعليم االجتماعي املال رأس يف االستثمار عن الناتجة
تحرك التي القيم منظومة نوع أهمية أيًضا ويربز الصحية. والرعاية الريايض واملجال
الحقائق لكن إليه، االلتفات ينبغي ال الوعظ من نوًعا أو تافًها، أمًرا هذا يبدو وقد ما. بلًدا
األكاذيب أن سيما ال عنها، الدفاع من بد ال علمية حقيقة وهو االفرتاض، هذا تؤكد
عىل الناس كون يتعدى فاألمر هامة. ترصيحات البعض يعتربها أن املمكن من التافهة
املالية، االقتصادية التحوالت أثناء املتبعة االجتماعية السياسات دور ينكرون حينما خطأ
مستويات تحقيق عن تسفر وأنها اجتماعيٍّا، املهمشني األشخاص بيد األخذ إىل الرامية

التنمية. من أعىل
هذا يصاحب ما جانب إىل معينة، حدود عند الدخل توزيع تفاوت تثبيت أن الحقيقة
املرتفعة الدخول عىل التصاعدية الرضائب فرض خالل من — للميزانية توزيع إعادة من
رأس مجال يف العامة االستثمارات تمويل يف الرضائب هذه استغالل ضمان مع نسبيٍّا،
الدول عىل ينطبق وهذا للمجتمع. رسيعة إيجابية مكاسب عن يسفر — االجتماعي املال
التنمية مستويات ذات سابًقا، االشرتاكية الدول عىل ينطبق مثلما االسكندنافية، الغنية
العدالة يحقق نحو عىل الدخل توزيع يؤدي نموٍّا، واألقل األفقر الدول يف وحتى املتوسطة.
أعمالهم عن بالرضا األشخاص شعور وتقوية االجتماعي املال رأس تعزيز إىل االجتماعية

وحياتهم.
قائمة يف األخرية العرشة املراتب يف األفريقية الصحراء منطقة من بلدان عرشة تأتي
(٠٫٣٨٤) وبوروندي ،(٠٫٣٩٠) موزمبيق هي: البلدان وهذه البرشية، التنمية مؤرش
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وغينيا ،(٠٫٣٥٣) الوسطى أفريقيا وجمهورية ،(٠٫٣٦٨) وتشاد ،(٠٫٣٧١) وإثيوبيا
،(٠٫٣٣٥) وسرياليون ،(٠٫٣٣٨) ومايل ،(٠٫٣٤٢) فاسو وبوركينا ،(٠٫٣٤٩) بيساو
ناحية من التدهور غاية يف األوضاع هناك، القائمة. أسفل يف (٠٫٣١١) النيجر وتأتي
من الفرد نصيب يف التدهور يفوق نحو عىل البرشي، املال رأس ونوعية املعيشة، مستوى
الالتينية وأمريكا آسيا بلدان أفقر من بكثري حاًال أسوأ البلدان هذه اإلجمايل. املحيل الناتج
— واليمن هاييتي — أفريقيا خارج من فقط بلدين سوى يوجد وال الكاريبي. ومنطقة
هل البرشية، التنمية مؤرش حيث من األدنى هي بلًدا ٣١ تشمل التي املجموعة بني من

األفريقي»؟ «الفردوس هي تلك
إىل وحدها الدخل توزيع تغيري آلية تؤدي لن ربما ا، جدٍّ املتدني املستوى هذا عند
املراتب تشغل التي البلدان عىل هذا ينطبق — اإلجمايل املحيل الناتج يف فوري ارتفاع
لن لكنني ما. حد إىل السكان أحوال تحسن إىل تؤدي أن يمكن لكنها — أيًضا املتقدمة
بكالمي الضيق أسبب أن أريد ال فأنا أخرى، مرة أقول ما عىل مثًال كوبا دولة أتخذ
(للعلم؛ العالم يف بلد أنظف باملناسبة وهي مثًال، ساموا نأخذ أن ويمكن أحد، ألي هذا
الناتج من الفرد نصيب ينخفض ساموا ففي العالم). مستوى عىل األقذر هي السلفادور
عىل ١٦٨ املرتبة بذلك محتلة للفرد، دوالر ٢١٠٠ إىل يصل أنه حد إىل اإلجمايل، املحيل
يعد ال اإلجمايل املحيل الناتج أن إىل سابًقا أرشنا أننا ننىس ال ودعونا العالم، مستوى
من أعىل مستوى تحقق ذلك رغم ساموا ألن االجتماعية، التنمية مستوى لقياس معياًرا
فيها البرشية التنمية مؤرش يبلغ إذ جيد؛ برشي مال برأس وتحظى االجتماعي، الرضا
املال رأس تحسن إن العالم. مستوى عىل والسبعني الخامسة املرتبة بذلك محتلة ،٠٫٧٧٨
استعرضنا وإذا أيًضا. لتحقيقها رشط بل فحسب، التنمية أهداف من هدًفا ليس البرشي
رأس بانهيار التنمية تنهار إذ أيًضا، صحيح العكس أن لنا فسيتبني أخرى، بلدان حاالت
أنجوال يف اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب يبلغ فمثًال، بلد. أي يف البرشي املال
ضعف من أكثر ويساوي ،٪١٠ بمقدار كوبا يف الفرد نصيب يفوق وهذا دوالر، ٤٤٠٠
أكثر وهذا ،٠٫٤٣٩ يبلغ أنجوال يف البرشية التنمية مؤرش أن إال ساموا. يف الفرد نصيب

بقليل. بكوبا الخاص الرقم نصف من
للتنمية السائد املفهوم وعىل بلد، كل يف والتفضيالت القيم عىل هذا كل ويعتمد
السلم، أو الحرب حالة عىل كذلك ويعتمد عليه. الخارجية التأثريات واتجاه فيه، االقتصادية
بمنحة املمولة — البرشي املال رأس مجال يف االستثمارات أصغر إن دائًما. الحال هي كما
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أن شأنها من فقط دوالرات فعرشة بلد. أي أوضاع تغري أن شأنها من — كليٍّا الخارج من
العواقب من األرسة هذه أفراد إنقاذ يعني وهذا موزمبيق، يف كاملة ألرسة ناموسية توفر
لتعليم جديدة مدرسة تبني أن شأنها من دوالر آالف وعرشة املالريا. ملرض الوخيمة
املجاني التعليم توفري طفرة تعادل طفرة تعترب وهذه بوروندي؛ يف بأرسها قرية أطفال
تجديًدا تمول أن شأنها من دوالر ماليني وعرشة الحرب. بعد الوسطى أوروبا قرى ألطفال
وازدهار اإلنتاج عجلة دفع إىل بدوره سيؤدي وهذا بيساو، غينيا يف التحتية للبنية شامًال
ولو الوفيات عدد بانخفاض بلد أي يف الحياة نوعية ستتحسن وقطًعا والسياحة. التجارة
األشخاص من عرشات عدة نطاق عىل ولو األمية محو نسبة وبزيادة طفيًفا، انخفاًضا
التنمية مؤرش عىل سينعكس ما وهو الجديدة، الوظائف من آالف عدة وبزيادة فقط،
إن العاملي. االجتماعي السلم عىل البلد ترتيب وترفع الرقم تزيد نقاط عدة شكل يف البرشية
اإليجابي الدافع يطلقان فهما حاسمان؛ أمران سياسته جانب إىل ما بلد يف السائدة القيم

يحققوه. لن وما الناس، يحققه سوف ما يحدد بدوره وهذا للعمل،
يحتوي التي تلك من بكثري أكثر معلومات عىل البرشي املال رأس مؤرش ويحتوي
معينة عالقات هناك الحسبان. يف الدخل تفاوت يأخذ ال لكنه اإلجمايل، املحيل الناتج عليها
ينبغي الصورة، ولتكتمل للسكان. الصحية والرعاية التعليم توافر ومدى الدخل توزيع بني
هذان يكون أن املمكن من أنه سنرى حينئذ جيني. بمعامل البرشية التنمية مؤرش مقارنة
فاالرتفاع سيئًا. وخربًا سارٍّا خربًا يحمل وهذا البلد. نفس يف نسبيٍّا مرتفعني املؤرشان
لكن سيئًا، خربًا يمثل املثال سبيل عىل وناميبيا أفريقيا جنوب يف جيني معامل يف الكبري
ويساوي البلدين لكال ما حد إىل مرتفع البرشية التنمية مؤرش أن يف يتمثل السار الخرب
عىل أذربيجان يف جيني معامل ينخفض أخرى، ناحية ومن التوايل. عىل و٠٫٦٢٦ ٠٫٦٥٣
بني املؤرشات أقل أحد وهو فقط، ٠٫٧٣٦ البرشية التنمية مؤرش ويبلغ استثنائي، نحو
تأتي تأثرياتها، يف املتناقضة السيئة، واألخبار السارة واألخبار االشرتاكية. بعد ما بلدان

آسيا. وسط ومن أفريقيا جنوب من
إذا عنها الحسبان يف الحدود مسألة نأخذ عندما العالم صورة تختلف وكالعادة،
مدى تبني الدخل توزيع عامل لحساب قبل من أجريناها التي فالتجربة ككل. إليه نظرنا
عليها نحصل التي وتلك بآخر، بلد مقارنة عند عليها نحصل التي النتائج بني التناقض
نتائج عىل أيًضا هذا يرسي واحًدا. كيانًا باعتبارهم البرش من مجموعات مقارنة عند
خالل من البرشية التنمية مؤرش حساب أيًضا ويمكن اإلجمايل. املحيل الناتج حساب

187



وأكاذيب وأخطاء حقائق

برصف العالم سكان من مختلفة مجموعات معدالت أخذ خالل من أو القومية املعدالت
للغاية. مثرية النتائج تكون حينئذ البلدان. بني الوطنية الحدود عن النظر

نيكاراجوا يف دخًال السكان ُخمس ألعىل البرشية التنمية مؤرش قيمتي وضعنا إذا
مرتبة ٨٧ هناك أن سنالحظ للبلدان، العاملية القائمة عىل فيها دخًال السكان ُخمس وأدنى
أفريقيا؛ جنوب جمهورية عىل التجربة نفس طبقنا وإذا بعضهما. عن القيمتني تفصل
بالنسبة البرشية التنمية مؤرش ويتساوى مرتبة. ١٠١ عن القيمتني بني الفارق يقل فلن
بينما ،(٠٫٨٨٥) التشيك جمهورية يف مثيله مع إندونيسيا يف دخًال السكان ُخمس ألعىل
كمبوديا يف مثيله مع إندونيسيا يف دخًال السكان ألدنى البرشية التنمية مؤرش يتساوى
القائمة رأس فنلندا أو أمريكا من كلٍّ يف دخًال السكان ُخمس أعىل وسيحتل .(٠٫٥٨٣)
أدنى سيحتل بينما الصحيح، الواحد من بشدة قيمتاهما تقرتب إذ منازع، بال العاملية
يف متعادلة العاملية، القائمة عىل فقط الخمسني املرتبة دخًال األمريكيني السكان خمس
يعيش الذي املستوى نفس يف يعيشون فقط األمريكيني خمس أن يعني هذا كوبا. مع ذلك
عاًما. خمسني مدى عىل واالضطهاد للمقاطعة تعرض الذي البلد كوبا، سكان غالبية فيه
والتي بالفقر، املنكوبة بوليفيا يف دخًال السكان ُخمس أعىل عىل نظرة نلِق دعونا
التنمية مؤرش يتساوى دوالر. ٣١٠٠ فيها اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب يبلغ
الفرد نصيب يبلغ حيث بأكملهم، بولندا لسكان املؤرش رقم مع الُخمس لهذا البرشية
ُخمس ألدنى البرشية التنمية مؤرش ويتساوى دوالر. ١٤٢٠٠ اإلجمايل املحيل الناتج من
من الفرد نصيب يبلغ حيث بأكملهم، باكستان لسكان مثيله مع بولندا يف دخًال السكان
بطريقة البرشية التنمية مؤرش حسبنا إذا وهكذا، دوالر. ٢٦٠٠ فيها اإلجمايل املحيل الناتج
أعىل يتقاضون الذين بوليفيا سكان من باملائة العرشين يخص فيما بآخر؛ بلد مقارنة
دخل أقل يتقاضون الذين بولندا سكان من باملائة للعرشين املؤرش ونفس بلدهم، يف دخل
بآخر بلد مقارنة لطريقة وفًقا — العاملية القائمة يف مرتبة ٩٧ بينهما فستفصل بلدهم يف

.١٣٤ املرتبة باكستان وستحتل ،٣٧ املرتبة بولندا ستحتل بحيث —
نلون أن علينا البرشي، املال رأس مؤرش توزيع منظور من العالم نرى ولكي
هو إليه نحتاج ما فكل املرة. هذه أسهل املقارنة وستكون أخرى. بطريقة الخريطة
ذات للبلدان األخرض الشوارع: يف املرور إشارات تميز كالتي بألوان الطباشري من أصابع
املتوسطة للبلدان واألصفر املتقدمة)، (البلدان أكثر أو ٠٫٨ املرتفع: البرشية التنمية مؤرش
أدنى ذات للبلدان واألحمر النامية)، (البلدان و٠٫٧٩٩ ٠٫٥٠١ بني مؤرشاتها ترتاوح التي
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الخريطة تبدو لن نموٍّا). األقل (البلدان أقل أو ٠٫٥ بني ويرتاوح برشية، تنمية مؤرش
األخرض، باللون ستكون واألوقيانوس وأسرتاليا واليابان الشمالية وأمريكا فأوروبا مرقعة.
العاملية القائمة عىل ٣٧ املركز يف بولندا مع تتساويان (اللتان وتشييل األرجنتني وكذلك
زاوية يف الواقعة اإلمارات ودولة الالتينية ألمريكا الجنوبي واملخروط (٠٫٨٦٢ تبلغ بنسبة
وأمريكا آسيا من تبقى ما كل أما آسيا. يف وماليزيا الجنوبية وكوريا العربية، الجزيرة شبه
أفريقيا وجنوب أفريقيا، شمال يف الواقعة العربية الدول وكذلك األصفر، فباللون الجنوبية
يبلغ األحمر. باللون ستكون أفريقيا بلدان بقية القارة. من الجنوبي الجزء يف وناميبيا
للبلدان و٠٫٧١٠ ،٠٫٩٢٣ األخرض باللون امللونة للبلدان البرشية التنمية مؤرش متوسط

األحمر. باللون للبلدان و٠٫٤٢٧ األصفر، باللون
ومؤرش ما حد إىل املنخفض اإلجمايل املحيل الناتج ذو العالم أهو أفضل؟ العاملني أي
الفرد لنصيب األقىص الحد فقط يحقق الذي العالم أم ما، حد إىل املرتفع البرشية التنمية
التنمية مؤرش ثلث أن الحسبان يف نأخذ أن يجب بالطبع اإلجمايل؟ املحيل الناتج من
السؤال عن إجابة أبسط هذه فقط. الثلث لكنه اإلجمايل، املحيل الناتج عىل يدل البرشية
يفضلون؟ العاملني أي الناس: نسأل أن هو نفعله أن يمكن يشء أفضل وربما السابق.
من النتائج نستنبط بأال الحرص نتوخى أن يجب مسبًقا، إجاباتهم نعلم كنا لو وحتى
بإجابات السؤال نفس عىل يجيبون قد الناس أن نعلم فنحن سؤالهم. دون أنفسنا تلقاء
الناحية من أم املادية، القيمة ناحية من األمر يقيمون كانوا إذا ما عىل اعتماًدا متباينة،
الثقايف وضعه عن النظر برصف — إندونيسيا من مواطنًا سألنا إذا فمثًال، االسرتاتيجية،
ويتساوى إندونيسيا عن البرشية التنمية مؤرش يرتفع حيث كوبا، إىل الهجرة يود هل —
ربما أنه نتوقع أن فيمكن إندونيسيا؛ مع فيها اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب
هيا حسنًا له: قلنا إذا لكن نعم. يقول: وأن املادية، بالقيمة تتعلق مسألة السؤال هذا يعترب
هنا.» باق أنا أنت، «فلتذهب إجابته: كانت إذا اإلطالق عىل نتفاجأ فلن هناك، إىل نذهب
عن يعجز البرشية التنمية ملؤرش الشامل املنظور أن أحدها ذلك، وراء أسباب عدة وهناك

الحسبان. يف هامة اعتبارات عدة أخذ

التنمية مؤرش أن يؤكد قد — مطاط بأنه نصفه أن يمكن أو — مرن تفسري يوجد
االجتماع علماء فبعض الديمقراطية. مستوى حول معلومات عىل ضمنيٍّا يحتوي البرشية
تناسب بوجود يشعرون االقتصاد علماء من به بأس ال عدد جانب إىل السياسة، وعلماء
نرى أن نتوقع أن يمكننا أخرى؛ بعبارة الديمقراطية. ودرجة التنمية مستوى بني طردي
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اإلجمايل، املحيل الناتج من الفرد نصيب فيها يرتفع التي البلدان يف تطوًرا أكثر ديمقراطية
الحال هو هذا أن فسنجد للتبسيط، إضافية افرتاضات طرحنا وإذا صحيح. والعكس
هناك الواقعي، العالم يف لكن الطويل. املدى عىل خصوًصا العالم، مستوى عىل عام بوجه
الديمقراطية مستويات تنخفض بينما نسبيٍّا، الدخل مستويات فيها ترتفع بلدان أيًضا
يرتفع التي نموٍّا األقل االقتصادات ذات البلدان أيًضا وهناك وإيران)، بيالروسيا (مثل

وسورينام). بنني (مثل نسبيٍّا الديمقراطية سقف فيها
التنمية مؤرش حساب معادلة ضمن الديمقراطية تدخل أن الجيد من سيكون
أمارتيا مع يل حديث يف املرات إحدى يف األمر هذا أثَرُت وقد وارد. غري هذا لكن البرشية،
ينتقد سن كان .١٩٩٨ عام االقتصاد يف نوبل جائزة الحائز الهندي االقتصاد عالم سن،
أشمل. مقاربة واقرتح جيني، معامل وعيوب التنمية، مقاييس تقدمها التي املعلومات قلة
١٩٩٠ عام منذ إال استخدامه يطبق لم الذي — البرشية التنمية مؤرش وضع يف ساهم لقد
يحدث لم هذا أن من الرغم عىل اسمه، املؤرش هذا يحمل أن بجدارة يستحق وهو —
يف الديمقراطية دور عىل قصوى أهمية سن ويعلق منه. حظٍّا أوفر جيني كان اآلن. حتى
يوجد ذلك مع حرية».5 بوصفها «التنمية عنوان: مؤلفاته آخر أحد ويحمل التنمية. عملية

رواًجا: تلق لن الفكرة هذه ملا يربران األقل عىل سببان
الحياة أمد أو التعليم تأثري مجرد من بكثري تعقيًدا أكثر مسألة هذه ناحية، من
عامالن املستقل القضاء أو الحرة الصحافة أن نعترب أن يمكن كيف اإلنتاج. عىل املتوقع
مؤرش يعترب أخرى، ناحية ومن مثًال؟ الصناعية السلع أو املحاصيل وفرة عىل يؤثران
اإلنمائي املتحدة األمم كربنامج دولية ومنظمة رسمية، شبه معلومات البرشية التنمية
تصنيف عن رسميٍّا اإلعالن سياسيٍّا الخطأ من سيكون ثم، ومن املعلومات. هذه يجمع
تفعل الحكومية غري املنظمات لكن عدمه. من بديمقراطية تمتعها أساس عىل البلدان
التصنيف وشفافية نزاهة يف التشكيك إىل تدفع أسباب وجود من الرغم عىل بنشاط، ذلك
عن تصدر تقديرات إىل يستند التصنيفات هذه من كبري فعدد املنظمات. هذه تقدمه الذي
وتمولهما املتحدة الواليات يف املوجودتني هاوس، فريدوم ومؤسسة البحثية الرتاث مؤسسة

األخرى. الحكومية غري املنظمات بعض يخص فيما الحال وكذلك األمريكية، الحكومة
درجة تقييم جرى التي بالبلدان طويلة قائمة عام كل هاوس فريدوم مؤسسة تصدر
لرصد والخرباء املراقبني من بمجموعات املؤسسة وتستعني فيها. والديمقراطية الحرية
ونزاهة التعبري حرية ومدى فيها، التمثيلية الهيئات ومراقبة بلد، كل يف السياسية الساحة
التصنيف هذا نتائج وتثري القضاء. استقالل ودرجة اإلعالم وسائل وشفافية االنتخابات،
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املشاركني قبل من الذاتي التقييم عىل كبري حد إىل تقوم ألنها االنتقادات، من كبريًا قدًرا
االنحياز من قدر لديهم يكون قد الذين املراقبة، عىل القائمني الخرباء تعميمات وعىل فيها،
١ من يتدرج ملقياس وفًقا البلدان تصنيف ويجري بهم. خاصة سياسية ميول عن ناجم
حرة ٥٫٥ إىل ٣ ومن حرة؛ بلدان و٢٫٥ ١ بني ما تصنيفها يرتاوح التي فالبلدان .٧ إىل

حرة. غري بلدان ٧ إىل ٦ ومن جزئيٍّا،
حرة.6 بلدانًا بوصفها بلًدا ٩٠ ُصنف القائمة، هذه ضمن أُدرجت بلًدا ١٩٣ بني من
وحصل قرن. ربع منذ الحال عليه كان مما إجماًال أفضل بل اإلطالق، عىل سيئًا ليس هذا
عىل بلًدا ٢٩ وحصل الصحيح، الواحد وهي التصنيف هذا يف النهائية الدرجة عىل بلًدا ٦١

البلدان: هذه تشمل أفضل. درجة أو ٢٫٥ درجة

مارينو، وسان وموناكو وليختنشتاين (وأندورا األوروبي االتحاد بلدان جميع •
ورصبيا. وكرواتيا، األوروبي) االتحاد داخل تقع التي

تركيا. باستثناء االقتصادية والتنمية التعاون منظمة أعضاء جميع •
املحيطات جميع ومن الكاريبي منطقة من جزيرة دولة ١٥ تضم كبرية مجموعة •
جزئيٍّا ذلك يعزى أن ويمكن الهادئ)، املحيط يف يقع منها عدد (وأكرب الثالثة
مجتمعات تضم (فكلها والطبيعية الثقافية الظروف من خاص مزيج وجود إىل
حتمية عىل جميعها وتتفق مبارشة، ديمقراطية تقاليد ذات قوية، محلية أو قبلية
هذه له تتعرض عما فضًال الطبيعة)، قوى عىل للتغلب جماعية جهود بذل
مؤسسات إقامة البلدان هذه عىل (تشرتط خارجية سياسية ضغوط من البلدان

الخارجية). املساعدات عىل الحصول لقاء ديمقراطية
دوًال االقتصادية، والتنمية التعاون منظمة يف عضًوا باعتبارها املكسيك بخالف •
وغويانا وشييل والربازيل وبليز األرجنتني مثل: والوسطى الجنوبية أمريكا من

وأورجواي. وسورينام والسلفادور وبنما وكوستاريكا
أفريقيا وجنوب وناميبيا ومايل وليسوتو وغانا وبتسوانا بنني أفريقيا: من •

والسنغال.
والتنمية التعاون منظمة يف العضوين الجنوبية وكوريا اليابان باستثناء آسيا، من •
حظيت (التي وتايوان ومنغوليا، وإرسائيل، وإندونيسيا الهند هناك االقتصادية،

التصنيف). هذا يف «الدولة» بصفة
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الغنية سنغافورة من تتنوع بلًدا ٥٨ جزئيٍّا) الحرة (البلدان الثانية املجموعة تشمل
حرة بلدانًا ليست أنها هاوس فريدوم ترى بلًدا، ٤٥ ب القائمة وتنتهي الفقرية. هايتي إىل
حصلت التي البلدان وهي القائمة، هذه يف املراتب أسوأ وكانت بالديمقراطية). تتمتع (ال
وكوريا وليبيا، وكوبا، وبورما، السعودية، العربية اململكة نصيب: من ،٧ درجة عىل
كالصني بلدانًا هاوس فريدوم أدرجت وقد وتركمانستان. وسوريا، والسودان، الشمالية،

املجموعة. هذه ضمن وروسيا
االستبدادية السعودية العربية اململكة يف اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب يبلغ
توفالو يف الفرد نصيب ويبلغ الرشائية. القوة لتعادل وفًقا دوالر ١٣٦٠٠ درجات) ٧)
عن يقل ال ما وهناك فقط. دوالر ١٦٠٠ واحدة) (درجة كاملة بديمقراطية تتمتع التي
األرض، وجه عىل املجتمعات أفقر من البلدان هذه أن مع ديمقراطي، بأنه يوصف بلًدا ١٢
من عرشة الديمقراطية البلدان هذه بني ومن دوالر. ٤٠٠٠ عن فيها الفرد نصيب ويقل
البلدان هذه نجاح حيث من ناحيتني، من الدهشة يثري أمر وهذا الصغرية. الجزر دول
الحاد االنخفاض حيث ومن البؤس، هذا من بالرغم الديمقراطية عىل الحفاظ يف الفقرية
أوضح برؤية نحظى ولكي الديمقراطية. سقف ارتفاع من الرغم عىل التنمية مستوى يف
آليات يف التفصيل من بمزيد ننظر أن يجب اإلشكالية، هذه وراء السبب ندرك تجعلنا
للعالقة فقط يخضع ال األمر هذا ألن البلدان، هذه يف العمل مجال يف الرجعية التغذية
الصحيح السياق يف برمتها املسألة نضع أن أيًضا ويجب والنتيجة. املسبب بني البسيطة

النتيجة. تحديد يف تساعد التي األخرى بالظروف املتعلق
بالتأكيد ينطبق وهذا السنني، بمرور يتحسن العالم حال أن هي أهمية الحقائق أكثر
رصدت القصور، أوجه كل من الرغم وعىل والديمقراطية. السياسية الحرية صعيدي عىل
عام وبحلول حرة؛ بوصفها بلًدا ٧٦ صنفت ١٩٩٥ عام ففي التحسن. هذا هاوس فريدوم
آخر، بلًدا ١٣ الرقم زاد ٢٠٠٥ عام بحلول ثم بلدان. عرشة بمقدار الرقم هذا زاد ،٢٠٠٠
ويقرتب بلًدا. ٩٣ إىل اآلن املجموع ليصل ،٢٠٠٧ عام يف أخرى بلدان أربعة أضيفت ثم
العالم سكان ربع سوى يسكنها ال البلدان هذه لكن العالم، بالد عدد نصف من الرقم هذا

طويًال. أمامنا الطريق يزال وال فقط.
فهي، الصحة؛ تشبه الديمقراطية إن نفسها. العامة املالحظات بعض تطرح وهنا
أمر الديمقراطية الغنية، املجتمعات يف فقدناها. إذا إال بأهميتها نشعر ال املثل: يقول كما
جائزة ال الطبيعة، هبات من هبة كانت لو كما تعترب إنها حتى للغاية، وبديهي واضح
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من وافر بنصيب نحظى وعندما طويل. تاريخي رصاع عرب إال إليها الوصول يتسن لم
البلدان هذه لكن منها. بالقليل إال تحظ ال أخرى بلدانًا أن من نتعجب الديمقراطية،
يفتقدونه. عما لديهم فكرة ال ببساطة ألنهم التعجب، من القدر هذا بنفس تشعر ال األخرى
الناس يتوقف ال لذا جيل؛ بعد جيًال الديمقراطية األجيال توارثت الغنية، البلدان يف
بعض يف يحدث مثلما للتقييد، تتعرض حني إال الديمقراطية أهمية مدى يف للتفكري هناك
بالديمقراطية ظفرت التي البلدان ويف املثال. سبيل عىل اإلرهاب مكافحة بحجة البلدان،
ملاذا متعجبني: الناس ويتساءل عادي، يشء أنها عىل الديمقراطية إىل يُنظر مؤخًرا؛
تحظى ال التي البلدان يف أما الديمقراطية؟ عىل ليحصلوا الوقت هذا كل األمر استغرق
تقع أنها اعتبار عىل بشأنها، التفكري يف طويًال وقتًا الناس يميض فال ديمقراطية، بأي
من الكثري إن املفكرين. وصفوة السياسية النخبة بال تشغل قد التي املسائل نطاق ضمن
شيئًا عنها يعلموا لم ألنهم قدرها، حق الديمقراطية يقدرون ال الفقرية البلدان بعض أبناء
تصدير عند الحذر لتوخي سبب وهذا يملكونها. ال ألنهم أهميتها يدركون ال فهم أبًدا.
تنجح. ال فقد الثورة. تصدير عند قبل من الحذر توخي يجدر كان مثلما الديمقراطية،

القمة، إىل القاع من ترسي تدريجية، الديمقراطية إىل التحول عملية تكون أن يجب
توزيع عىل تعتمد ال الفقرية البلدان يف فالديمقراطية أعىل. من رسيًعا فرًضا تفرض ال
وفود لرقابة تخضع انتخابات يف صحيحة بطريقة التصويت مقابل املجانية القمصان
التوافق عىل الحرص هو يشء أهم فعاليتها. عدم أثبتت التوليفة فهذه الغنية؛ البلدان من
خالل من يتحقق وهذا االقتصادي، والتحرر السياسية الديمقراطية نرش عمليتي بني
العمليتان هاتان تتواءم أن بد ال جامدة. أساليب خالل من ال براجماتية، عملية أساليب
النمو تحقيق عن تسفرا لم فإذا املعارص. العالم من «الناشئ» األفقر للجزء الرضوريتان
الحرية الديمقراطية. تمثلها التي الحماسية للحرية شهيتهم الناس فسيفقد االقتصادي،
يف املرشحني أسماء اختيار مجرد من أبعد هو ما إىل االختيار هذا يمتد أن ويجب اختيار،

االقرتاع. ورقة
واشنطن؛ يف تقع التي الرتاث، مؤسسة وهو بكثرة ذكره يرتدد آخر مصدر ثمة
بميولها الرتاث مؤسسة تتسم هاوس، فريدوم ومثل واشنطن؟ يف إال تقع أن عساها وأين
تقليًال أشد يشء يوجد ال الخاصة، املصالح بخالف الحقيقة، ويف الجديدة. الليربالية
التجارية للمشاريع الرتويج تتعمد الرتاث فمؤسسة األيديولوجية. مثل ما جهة ملوضوعية
األمريكية القيم اسم عليها يطلق وما الشخصية، والحرية الحكومة، دور من والحد الحرة،

التقليدية.
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قد التي بها، الخاصة التقليدية قيمها لديها البلدان من العديد أن هذا يف واملشكلة
الصني يف فالقيم األحيان. من كثري يف فعًال عنها تختلف وهي األمريكية، القيم عن تختلف
عىل حريصتان أيًضا وهما األمريكية، القيم جذور من أعمق ثقافية بجذور تتمتع والهند
الصينية املطاعم انتشار من هذا مالحظة ويمكن العالم. أنحاء إىل تلك قيمهما تصدير
ألنها الشأن هذا يف عقد أي روسيا لدى وليس العالم. من شتى أماكن يف الهندية واملتاجر
هو الروسية القيم من فقط والقليل املوروثة. التقليدية قيمها جذور بعمق ا حسٍّ تملك
استرياد إىل كثريًا نفسها روسيا تميل ال — التوازن يف رغبة — لكن للتصدير، يصلح ما
جبال يف تعيش التي الشعوب لدى قرونًا املمتدة القديمة والتقاليد الخارج. من قيم أي
يف تعيش التي للشعوب األمريكية االنصهار لبوتقة األحدث التقاليد عن تختلف اإلنديز
يف املوجودة القيم عن التقليدية القيم تختلف باتاجونيا، سهول عىل وحتى روكي. جبال

الشمالية. ألمريكا الغربية بالرباري قبل من تعرف كانت التي السهول
عرشة االقتصادية الحريات عليه تطلق ملا تصنيفها يف الرتاث مؤسسة تستخدم
االقتصادي األداء لتحسني عنها غنى ال التي بالضوابط املعايري تلك وتختص معايري.
تتعلق العرش «الحريات» هذه االقتصادي. النمو عىل بقوة تؤثر التي تنافسيته، وتعزيز

ييل: بما

امللكية. حقوق (١)
األعمال. ممارسة حرية (٢)

التجارة. حرية (٣)
املالية. الحرية (٤)

االقتصاد. يف الدولة دور حجم (٥)
النقدية. الحرية (٦)
االستثمار. حرية (٧)
التمويل. حرية (٨)

الفساد. من التحرر (٩)
العمالة. حرية (١٠)

النقاط تُجمع ثم السابقة، املعايري من معيار لكل ١٠٠ إىل ١ من النقاط تمنح
فإنه املؤرش، هذا عيوب كل ومع االقتصادية». الحرية «مؤرش رقم إجمايل عىل لنحصل

املؤرش؟ هذا يبني فماذا قيمة. معلومات يوفر
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أغنى أيًضا هي االقتصادية الحرية من قدر أكرب ذات البلدان أن يبني األول، املقام يف
العرشين ضمن الرتاث مؤسسة الئحة رأس عىل تأتي التي العرشة البلدان فجميع البلدان.
(باستثناء اإلجمايل املحيل الناتج من نصيب أعىل عىل فيها املواطن يحصل التي بلًدا
ملكة مسابقة يف لها املمنوحة والدرجات البلدان هذه وترتيب وأقاليم). دويالت عدة
،(٨٥٫٧) أسرتاليا ،(٨٥٫٧) سنغافورة ،(٨٩٫٣) كونج هونج ييل: كما االقتصاد جمال
،(٨١٫٣) أيرلندا ،(٨١٫٦) املتحدة اململكة ،(٨١٫٦) نيوزيلندا ،(٨٢٫٠) املتحدة الواليات
سنغافورة حازت الرتتيب، هذا يف .(٧٨٫٧) كندا ،(٧٩٫١) سويرسا (٧٩٫٣) لوكسمبورج
بلوائح يتعلق فيما النقاط وأدنى ،(٩٩٫٣) العمل لوائح بحرية يتعلق فيما النقاط أعىل
مؤسسة تربط التي العالية األخوة روح أن لالهتمام املثري ومن .(٥٠٫٠) املايل القطاع
فيما (٤٫٥) متوسطة درجة سنغافورة تمنح األوىل جعلت الرتاث بمؤسسة هاوس فريدوم
من قريب موضع إىل البلد هذا بذلك محيلة غيابها)، (أو الديمقراطية بالحرية يتعلق

العاملية. القائمة يف وأوغندا نيبال من كلٌّ تحتله الذي املوضع
الوطنية االقتصادات اختالف وطريقة االقتصادية الحرية مسألة نتناول عندما ثانيًا:
عرشة متوسط تمثل الرتاث مؤسسة نتائج بأن أنفسنا نذكر نظل أن علينا الصدد؛ هذا يف
إذ الظروف؛ كل يف متماثالن أنهما تعني ال لبلدين املتطابقة والنتائج مختلفة. معايري
،٨١٫٦ كالهما ويبلغ — الكومنولث بلدان أحد — ونيوزيلندا بريطانيا من كلٍّ رقم يتطابق
نقطة و٧٦ ٩٦) الفساد من التحرر مثل: معايري تشمل بينهما الداخلية االختالفات لكن

نقطة). و٧٠ ٩٠) االستثمار وحرية التوايل)، عىل
ممارسة حرية عىل بريوقراطية أو سياسية قيوًدا تفرض التي البلدان تأتي ثالثًا:
بيساو غينيا هي: الحضيض يف القابعة العرشة البلدان هذه الالئحة. ذيل يف األعمال
عىل — (٤٣) الديمقراطية الكونغو وجمهورية ،(٤٣٫١) وإيران ،(٤٣٫٥) أنجوال ،(٤٥٫٧)
وليبيا ،(٣٥٫٨) وزيمبابوي ،(٤٠٫١) وبورما ،(٤٢٫٥) وتركمانستان — اسمها من الرغم
بذاتها قائمة فئة تشغل دائًما التي ،(٣٫٠) الشمالية وكوريا ،(٢٩٫٧) وكوبا ،(٣٤٫٥)
هذه تسبق التي العرشة البلدان أن أيًضا بالذكر الجدير ومن التصنيفات. هذه مثل يف
االشرتاكية، بعد ما بلدان من أخرى بلدان ثالثة تشمل السابقة الالئحة يف مبارشة البلدان

وفيتنام.7 والوس بيالروسيا، هي:
ويرتاوح — االقتصادي النشاط من متوسط بمستوى تتميز التي البلدان رابًعا:
يف — دوالر ٢٠٠٠٠ إىل دوالر ١٠٠٠٠ من فيها اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب

195



وأكاذيب وأخطاء حقائق

بالحرية يتعلق فيما تشغلها التي املراتب أن من الرغم عىل التصنيف، هذا تتوسط مواقع
إنتاجها. إجمايل قيم تباعد يفوق شاسًعا، تباعًدا متباعدة

وغري مغلوط بعينها بلدان تقييم بأن االنطباع تجنب يصعب الحاالت، بعض يف
شكلية اعتبارات عن الخطأ ينجم أن النادر من أنه مع أسباب، عدة عن ناتج هذا صحيح.
الصحيحة الخطوات اتباع يف اإلهمال عن الناجمة العادية األخطاء أن افرتضنا إذا إال بحتة،

التقييمات. بعض يفرس أن يمكن للحساب
ظهور نفرس أن لنا كيف العالم، بلدان من بلًدا ١٥٧ يشمل ترتيب إىل نظرنا إذا
ونيكاراجوا، أوغندا بني تقع تجعلها ٦٣٫٤ تبلغ بنقاط والستني السابعة املرتبة يف إيطاليا
البعض يكره ربما (٦٣٫٧)؟ والكويت (٦٣٫٧) وبليز (٦٣٫٩) عمان سلطنة عن وترتاجع
معها فرنسا يف االقتصادية الحرية تتساوى أن يمكن وهل الحد؟ هذا إىل لكن اإليطاليني،
(٥٨٫٨) بولندا تقع وملاذا (٦٦٫١)؟ الدرجة نفس عىل حصلتا فقط ألنهما جامايكا، يف
وقبل مبارشة، السعودية العربية واململكة السنغال خلف والتسعني، الرابعة املرتبة يف
اللتني وروسيا، الصني وضع مصداقية مدى وما مبارشة؟ األخرض والرأس باكستان
تأتي وملاذا اليمن؟ وقبل ليسوتو خلف و١٢٧، ١٢٦ املرتبتني يف (٥٤) درجتهما تتساوى
اقتصاديٍّا نموٍّا أظهر الذي البلد وفيتنام، (٥٣٫٥)؟ النيجر قبل مبارشة (٥٣٫٥) أوكرانيا
مع تقريبًا بذلك متساوية نقطة، ٥٠ عىل حصلت األخرية، سنة الثالثني خالل رسيًعا
إيران هناك ثم واضًحا. اقتصاديٍّا ركوًدا تعاني التي (٥٠٫٣) الوسطى أفريقيا جمهورية

البعض. يحبه ال آخر بلد إنه مراتب؛ بثماني القائمة نهاية قبل تقع التي
يجريها التي التصنيفات كل نتناول أن ويجب والجدية. بالتوازن نتحىل أن يجدر
دافوس منتدى فيها بما — واملنتديات والجمعيات املنظمات من الوافر العدد هذا كل
التصنيفات هذه نبعت إذا حتى والتشكك، التحقق من الالزم بالقدر — العاملي االقتصادي
نتائج وراء يكمن ما ندرك أن الجدير ومن والسياسية. األيديولوجية النوايا حسن من
والقيم املبادئ هي وما الحقيقة. اكتشاف يف األكيدة الرغبة إىل إضافة التصنيفات هذه
إىل آخر شخًصا ودفعت التقييم، بإجراء للتكليف ما شخًصا دفعت التي واملصالح
أمر هذا ألن العظيم، باإلنجاز ليس ذائعة وجعلها النتائج إعالن إن بإجرائه؟ االضطالع

تغطيه. أن تحب الذي النوع من أخبار فهي اإلعالم، وسائل عليه تتهافت
للتحليل إخضاعها يجب بل التصنيفات؛ هذه مثل تجاهل يمكن ال ناحية، من
االقتصادية، الكيانات توقعات عىل وتؤثر العام، الرأي تكوين يف تساهم فهي النقدي؛
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ومن الحقيقية. االقتصادية العمليات تحفيز إىل العصبيني والبريوقراطيني الساسة وتدفع
لها. اإلعالم وسائل تغطية ومن القوائم هذه من نفزع أال الرضوري من أخرى، ناحية
الرأي وتشكل السيايس االستغالل لتمارس التصنيفات هذه تستغل املصالح جماعات لكن
فيما البلدان تصنيفات الضغط جماعات تستخدم أن املستغرب من ليس ثم، ومن العام.

ديمقراطية. بالرضورة تكون ال أجندات تنفيذ يف بالديمقراطية يتعلق
ناتجة كلها استنتاجات، ثالثة هناك الراهن، الوقت يف العامة؟ االستنتاجات هي ما
التغريات توضح معينة داللة ذات بألوان وملونة للعالم، متنوعة لخرائط متأنية دراسة عن
العالم خرائط من الكبري الكم هذا مدهش هو ولكم واملكان. الزمان مستوى عىل الجارية
املدرسة يف نراها كنا التي والجيولوجية واملناخية والسياسية الطبيعية الخرائط إىل إضافة

إليها). نذهب مدارس لدينا كانت أنه فرض عىل (هذا
الناتج من الفرد بنصيب مقاًسا ما، لبلد التنمية مستوى أن هو األول االستنتاج
من ال الرجعية، التغذية آلية خالل من يعمل — طرديٍّا تناسبًا يوضح اإلجمايل، املحيل
لكن السياسية. والحرية االقتصادي التحرر تطور بني — باملسبب النتيجة عالقة خالل

استثناءات. توجد
يف — وضوًحا األكثر — والتحسينات اإلنتاج، نمو معدل أن هو الثاني االستنتاج
وجود بسبب مختلف فاملوقف الواضحة. العالقة هذه توضح ال البرشي، املال رأس تنمية
يف التحسن مدى تحديد عىل تساعد — األهمية فائقة تكون أحيانًا — هامة أخرى عوامل

استثناءات. توجد لكن البرشية. التنمية ومؤرش اإلجمايل املحيل الناتج من كلٍّ
تعرب ال واملمتلكات الدخل توزيع يف والتفاوتات االختالفات أن هو الثالث االستنتاج
واختيارات طويل، زمني مدى عىل ما بلد يف السائدة القيم نوع عن بل التنمية، مستوى عن
التي الرسمية واللوائح القيم، هذه أساس عىل تُتخذ التي االقتصادية االجتماعية السياسة

استثناءات. توجد لكن االختيارات. هذه تنفيذ عىل تعمل
القاعدة. تثبت االستثناءات

الحقائق أو النمطية، القوالب تغريك بأن لنفسك تسمح أال ينبغي عامة: قاعدة إليك
اقتصادية تنمية ال بأنه: القول ذلك عىل مثًال خذ التقليدية. الحكمة أو عليها، املتعارف
مدى من لتتحقق واملكسيك الصني بني تقارن أن إال عليك ليس ديمقراطية. دون من
الحرية دون من االقتصادية الحرية نيل يمكنك ال القائل: الرأي أو املقولة. هذه صحة
بني قارن االقتصادية. الحرية دون من السياسية الحرية نيل يمكنك ال أو، السياسية،
لكن طبيعية، موارد لديك كان إذا إال غنيٍّا تصبح أن يمكنك ال أو: واملكسيك. األرجنتني
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هذا. صحة مدى من لتتأكد ونيجرييا أملانيا بني قارن غني. فأنت املوارد؛ هذه لديك طاملا
الدخل توزيع يف التفاوت وزيادة االقتصادي، النمو تثبط الدخل توزيع عدالة زيادة إن أو:

الصدد. هذا يف وكولومبيا اليابان بني قارن االقتصادي. النمو تشجع
الناحية فمن للراحة. اإلنسان حب عن الناجمة اآلراء من بكثري تعقيًدا أكثر األمور إن
األحيان بعض ويف مضللة، آراء فهي والتبسيط، االستسهال تجسد اآلراء هذه الفكرية،
العميل الواقع إقحام محاولة عن أو للحقائق، تفسري سوء عن ناجمة أو متحيزة، تكون
الصعب ومن ضار. يشء وهذا معينة. مصالح يخدم نحو عىل الضيق النظري اإلطار يف
املجادالت يف أم االقتصادية املناظرات يف شيوًعا أكثر اآلراء هذه مثل كانت إذا ما تحدد أن
يرتك ال أنه درجة إىل ا جدٍّ شاسع املسائل هذه بشأن الخرباء آراء بني فالتباعد البيئة، حول
كثرة بسبب وضوًحا أكثر واألمر واملناورة. للتالعب كبرية مساحة اإلعالم ووسائل للساسة
إنهم بل خطأ، عىل ليسوا هؤالء إن متعمد. نحو عىل الجمهور تضليل يحاولون الذين عدد

كثرية. ذلك عىل واألمثلة يكذبون.
للفكر البحثية املراكز من الثنني املدهش السلوك هذا — املثال سبيل عىل — خذ
«منارصو كتاب صدور بعد إنرتبرايز، أمريكان ومعهد كاتو معهد هما: الجديد، الليربايل
العلماء آراء يف انحيازيٍّا تشكيًكا شكك الذي ،٢٠٠١ عام يف املتشككون»8 البيئة حماية
بعض هوى التشكيك هذا وافق الطبيعية؛ املوارد استنفاد وخطورة التلوث، خطورة بشأن
مجاالت من بها يرتبط وما الطاقة، قطاعات يف يعملون الذين سيما ال املصالح، جماعات
وتكفلت والجدال، النزاع حلبة يف علماء نرش عىل البحثيان املركزان هذان وعمل سياسية.
البقية أما مأجورين، اإلعالم وسائل يف ظهروا من بعض كان بالباقي. اإلعالم وسائل

القطيع. غريزة فتبعت
التوصل عىل القدرة لديهم وكانت تنقرض، الديناصورات كانت حينما علماء ُوجد لو
الحدث، هذا لتغطي البعيد الزمن ذلك يف إعالم وسائل ُوجدت ولو الكارثة، تلك سبب إىل
نوع كان أيا الحدث، لهذا تغطيتها يف اإلعالم وسائل تتخذه الذي لالنحياز الغلبة لكانت
حظي ملا صحيًحا أحدها كان لو بحيث االستنتاجات، من العديد ولظهرت االنحياز، ذلك
إلنقاذ ما فرصة بقيت كانت ولو الخاطئة. البقية عن والتميز السطح عىل للطفو بالفرصة
بسبب بل العلمي؛ املنطق هشاشة أو املعرفة نقص بسبب ال ضاعت، لكانت الديناصورات،
يشء ال اليوم؟ بالعالم هذا عالقة ما اإلعالم. وسائل قوة وتضخم السياسة، تأثري زيادة
سياسية مواقف توجد فإنه اآلن، الدائر الحقيقي العلمي الجدل من الرغم عىل أنه سوى
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يحدث كله وهذا الطبيعية، البيئة بمسائل يتعلق فيما اإلعالم وسائل من وسريك مناهضة،
املتجددة. غري املوارد تبديد يجري وبينما رجعة، بال املخلوقات أنواع تنقرض بينما

بالكاد؛ إليه؟ آلت ما يرى أن منا كلٌّ يستطيع أَال الطبيعية، البيئة حالة إىل بالنسبة
األشياء جميع وضع بعد — االقتصاد عالم يف فاألمور صعبًا. األمر يجعل ما وهذا
واملوارد والبيئة الحيوي، باملحيط يتعلق فيما أما األفضل؛ نحو تتحسن — االعتبار يف
متزايدة عواقب التعارض لهذا وسيكون األسوأ. إىل كثرية أشياء فتتدهور الطبيعية،

األشياء. تجاه الناس موقف وعىل ونموه، العاملي االقتصاد أداء عىل الخطورة
الحيوان علماء يتمكن لم وقتها الدالفني، ألعداد شامل حرص أُجري ٢٠٠٧ عام يف
اليانجتيس. نهر يف تعيش التي العذبة املياه دالفني من واحد دولفني عىل ولو العثور من
تلك اختفت لقد النهر. هذا يف دولفينًا ١٣ حرص من العلماء تمكن سنوات، بعرش هذا قبل

األبد. إىل الدالفني
الرطبة األرايض يف تعيش محدودة أنواع من الدالفني من عرشات عدة تزال ال لكن
املحليون السكان يطلق الوس. يف ميكونج نهر ضفاف عىل فان يس باسم املعروفة الخالبة
كثب، عن الدالفني لهذه مذهلة بمشاهدة حظيت عندما «باخا». اسم الدالفني هذه عىل
فسألني الرائعة. الحيوانات تلك رؤية له سبق هل العالم بنوك أشهر يف يعمل خبريًا سألت
فإن البحار. مياه يف تعيش التي مثيالتها عن يشء أي يف تختلف الدالفني هذه هل بدوره
أن الواضح من األنهار؟ من انقراضها يف إذن املشكلة فما يشء، يف عنها تختلف تكن لم
ضيق يثري أمًرا يعد ال عقود خالل كوكبنا عىل من الكبرية الثدييات من لنوع اختفاء أول
هذا (يشبه األبد إىل الثيالسني حيوان اختفى ،١٩٥٠ عام نحو السابق، يف الناس. بعض
حيوان بفصيلة وثيقة صلة ذو الجرابيات من نوع وهو الذئب، أو تسمانيا، نمر الحيوان
عددهم قدر ونصف مرتني اليوم العالم سكان عدد ويبلغ الكالب). يشبه ولكنه الكنغر،

األمور. هذه عن نغفل ال دعونا الحياة. قيد عىل نزال ال ونحن الوقت، ذلك يف
التدهور يف آخذة الطبيعية البيئة أن من يحذرون الذين أولئك أن الحظ سوء ومن
وإذا التحذير. من أكثر هو ما إىل األمر هذا حيال قلقهم يدفعهم ال للقلق مثرية بمعدالت
عثرنا وما التنقيب خالل من عرفناها التي البعيدة الحقب منذ بحاله اليوم عاملنا قارنا
تنقرض والحيوانات النباتات عاملي من الحية الكائنات أن فسنرى حفريات، من عليه
النباتات فأنواع ضعف. ألف إىل مائة بنحو آنذاك انقراضها رسعة تفوق برسعة اآلن
العضوية. وغري العضوية األرض ملوارد الجائر لالستغالل نتيجة تنقرض والحيوانات
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عددنا زيادة من الرغم عىل مىض، وقت أي من أكثر الحية الكائنات إىل يفتقر اآلن والعالم
وقت أي من أكثر — دائًما بعقالنية نفكر ال أننا مع املفكرة، الحية الكائنات — نحن

مىض.
واستغاللها الطبيعية البيئة لحالة املتحدة األمم رعاية تحت مقارنة دراسة أجريت لقد
النتائج وانتهت لأللفية»،9 البيئي النظام «تقييم برنامج وأقيم مثيل، له يسبق لم نطاق عىل
تاريخ مدى عىل البيئي النظام يف اضطرابات أكرب شهدت األخرية عاًما الخمسني أن إىل
٪٢٠ (بنسبة للعالم النباتية الحيوية الكتلة نصف من أكثر خصائص تغريت فقد األرض.
يف الرسيعة التغيريات هذه معظم وتحدث البرشي. االستخدام مع لتتناسب (٪٥٠ إىل
نحو تالىش فقد يوم، بعد يوًما مساحتها تتقلص التي االستوائية وشبه االستوائية الغابات
ينبغي الغابات هذه من واحدة يرى أن يريد من لكن املنجروف، غابات مساحة من ٪٣٥
أو السنغال جنوب مثل فيها، تنمو تزال ال التي املتبقية القليلة األماكن إىل يسارع أن
الشعاب من ٪٢٠ نحو أيًضا اختفى كما فلوريدا. والية يف إيفرجليدز مستنقعات شبكة
األماكن إىل يرسع أن الخيالية املناطق هذه ملشاهدة الغوص يريد ملن وينبغي املرجانية،
املرجاني الحاجز أو املالديف جزر مثل عليها، العثور يمكن يزال ال حيث املتبقية؛ القليلة

العظيم.
لخطر معرض الطيور أنواع وثُمن الثدييات، أنواع وُخمس الربمائيات، أعداد ثُلث إن
من الكبرية املفرتسة األسماك من ٪٩٠ نحو اختفاء إىل التقديرات وتشري االنقراض.
لكن للفقاريات، بالنسبة هذا صناعي. نطاق عىل الصيد عملية اإلنسان بدء منذ املحيطات

أيًضا. عددها يتضاءل الحيوانات من أخرى أنواع توجد
نظن التي املناطق يف حتى كارثي، نحو عىل املفرتسة الحيوانات أعداد وتتناقص
أما الهند؛ أرايض يف نمر ألف مائة يعيش كان قرن، فمنذ فيها. آمنة الحيوانات هذه أن
يف أجري الذي اإلحصاء نتائج قدرت وقد تقريبًا. نمر ١٥٠٠ سوى منها يتبق فلم اآلن،
ثلث من أكثر كينيا وفقدت نمًرا. ٣٦٤٢ يبلغ الرائعة الحيوانات هذه عدد أن ٢٠٠٢ عام
وكل أفريقيا. جنوب يف الحال وكذلك األخرية، سنة العرشين خالل املفرتسة حيواناتها
يفوق فيها الحيوانات عدد يزال ال التي املناطق إىل سفاري رحلة يجرب أن يريد َمن
يف و«نجورونجورو» ناميبيا، يف الوطني «إيتوشا» منتزه إىل يسارع أن عليه السياح، عدد
يف الوطني «كروجر» ومتنزه الكيني مارا» «ماساي متنزه أرايض ألن تنزانيا، جمهورية

جرداء. تبدو أفريقيا جنوب
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شعورنا سيكون وكيف األرض؟ وجه عىل نبتة آخر رؤية إزاء شعورنا سيكون كيف
عىل كنا لو كما رهيبًا، شعوًرا سيكون بلد؟ أي يف الحيوانات من زوج آخر رؤية حيال

أنفسنا. من جزءًا نفقد أن وشك
حيوان من تبقى زوج آخر رأيت — الزامبي الجانب عىل — زامبيزي نهر ضفاف عىل
تعرض كانت التي دورر صور من جماًال أكثر كانا البلد، هذا يف األسود القرن وحيد
هذه من خمسة يوجد كان قصرية، فرتة قبل قرون. عدة مدى عىل املدارس يف للطلبة
جرعة عىل بعيدة بلدان يف كبريًا طلبًا هناك ألن أحدها، قتلوا الصيادين لكن الحيوانات،
ثاني شفائية. سحرية قوى له أن ويعتقد املهيب الحيوان هذا قرن من يصنع رشاب من
الثالث، أما غرًقا. ومات فيكتوريا شالالت إىل النهر مياه جرفته الخمسة الحيوانات هذه
الحال كان كما الزوج، هذا عىل يتوقف العالم مصري كان لو طبيعية. ألسباب مات فقد
الحظ حسن ومن يحدث، ال هذا أن الحظ حسن ومن اآلن. هنا كنا ملا وحواء؛ آدم مع
أخرى بلدان يف األسود القرن وحيد حيوانات تعيش الفردوس. هذا من أكرب العالم أن

خطري. لتهديد تتعرض أنها من الرغم عىل سيبقى، نوعها فإن لذا باملنطقة،
وسط الغرب، نحو كيلومرت آالف عرشة من أكثر بعد عىل جاالباجوس أرخبيل يقع
وهو وحيًدا، جورج يعيش هنا بالضبط. االستواء خط عند الهادئة الهادئ املحيط مياه
١٩٧١ عام يف البنتا جزيرة يف عليه عثر وقد عاًما. ٩٠ نحو العمر من يبلغ سلحفاة ذكر
بالفشل باءت فقد ساللته. من األخري ثم، ومن نوعه، من الوحيد ألنه االسم بهذا وسمي
بساللته. وثيقة صلة ذات ألصناف تنتمي التي اإلناث مغازلة عىل لحمله الجهود جميع
إىل داروين تشارلز وصل وعندما ذلك. بعد وجود لساللته يكون لن جورج، يموت وعندما
البحرية السالحف من مليون ربع نحو استقباله يف كان ،١٨٣١ عام يف جاالباجوس جزر
نوًعا. ١٥ إىل ذلك بعد تصنيفها جرى التي جيوشيلون، ساللة من الرمادية األنواع من
سيصبح ما ورسعان فقط، ساللة عرشة إحدى إىل تنتمي ألًفا ١٥ عددها يتعدى ال واآلن،

فقط. عًرشا السالالت هذه عدد
جميع بني عزلة األكثر املكان يقع الجنوب، نحو الكيلومرتات من آالف عدة بعد عىل
وقت يف املستعمرون عليه أطلق الذي املكان هو هذا األرض، وجه عىل املأهولة األماكن
الذي نوي»، «رابا فيلم يصور نوي. رابا املحلية باللغة ويسمى الفصح، جزيرة اسم الحق
آخر قطع تصور السنني، من مئات عدة منذ حدثت مروعة مشاهد ،١٩٩٤ عام أنتج
األوروبيني، وصول قبل بالفعل، حدث ما هو هذا الجزيرة. سطح عىل تنمو كانت شجرة
التي األشجار أما .١٧٢٢ عام يف إال الجزيرة إىل يصلوا لم الذين الهولنديني، سيما ال
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حديثًا. ُزرعت فقد — (الكينا) األوكالبتوس نوع من معظمها — اليوم هناك رؤيتها يمكن
من مفقودة حضارة أبناء نحتها التي — العجيبة «املواي» تماثيل بني تتجول وبينما
من الغامضة الناحية هذه لتتصور للخيال العنان تطلق أن يمكنك — الربكانية الصخور
السكان دمر هنا والرساخس؛ النخيل أشجار أغصان فيها تشابكت التي األرض؛ كوكب
الطبيعة فتحولت الطبيعة. تتحمله أن يمكن ما تفوق لضغوط بتعريضها الطبيعية بيئتهم

للعيش. املالئمة البيولوجية الظروف من وحرمتهم الرسيع، لالنتقام
تقريبًا، كله الهندي املحيط مياه امتداد وعىل الهادئ، املحيط عرب غربًا أبحرنا وإذا
املياه!» صفحة لهدوء «يا نهتف: أن يمكننا أيًضا وهنا موريشيوس. جزر عند فسنرسو
هذا الكون؛ يف منها شجرة آخر يعني وهذا العالم، يف نوعها من شجرة آخر تنمو وهنا
الصغرية، كوريبيب بلدة تقع الجزيرة وسط يف السينما. أفالم من فيلًما وليس حقيقي،
«هوفورب نوع من أمتار عرشة ارتفاعها نخلة تقف منخفض، سور بها يحيط التي
يتبق ولم عاًما، ٥٠ النخلة هذه عمر ينقرض. النخيل من النوع هذا ويكاد أمريكوليس».
وقت اختالف بسبب تتكاثر؛ أن يمكنها وال تموت، سوف سنوات. بضع إال حياتها يف
تطعيمها محاوالت جميع باءت وقد ذكورها، زهور تفتح وقت عن إناثها زهور تفتح
يف بدأت جديدة براعم منها ونبتت النخلة هذه أشطأت لو وحتى بالفشل، واستنساخها
االنقراض. هو هذا جديدة. نخلة لتنبت غرسها جرى إذا الرباعم هذه تموت فسوف النمو،
األروع يكن لم إن البرشية، تاريخ يف اآلثار أروع أحد الحمر الخمري حضارة خلفت
والرابع التاسع القرنني بني الحضارة هذه ازدهرت وقد «أنجكور». معبد إنه اإلطالق؛ عىل
األساليب بمختلف مبنية معابد وأبدعت الزمان، ذلك يف له مثيل ال نطاق عىل عرش
٧٤ عن يقل ال ما الحضارة هذه أبناء شيد فقد االنبهار. تثري أطاللها تزال ال املعمارية،
اليوم، حتى قائًما منها معبًدا ٤٠ يزال ال مربع، كيلومرت آالف ثالثة مساحة عىل معبًدا
اآلخر البعض يزال ال الحظ، لحسن لكن خرب، بعضها لألسف متباينة. معمارية بحاالت
يُبدع لم وات. أنجكور معابد مجمع العالم؛ يف األروع الرصح ذلك يف بما جيدة، حالة يف
الصناعية، الثورة قبل أوروبا يف أم القديمة العصور أيف سواء قبل؛ من الروعة بهذه أثر
التحديد، وجه عىل فهنا األزتيك. حضارة أو العرب بالد يف أو اليابان، أو الصني يف وال
وعاش الضخامة. بهذه مجًدا لتبدع والبيئية الثقافية الظروف تضافرت سنة، ألف منذ
عند لكن بارًعا. ري نظام وطبقوا أرضخصبة عىل حضارتهم، ذروة إنسان مليون نصف
األرض. تحتمله أن يمكن مما أكثر الناس من العدد هذا أن واضًحا بات معينة، مرحلة
الغابات وإزالة الرتبة، وتآكل الزراعية، لألرايض الجائر واالستغالل السكانية، فالزيادة
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عىل الزائد الضغط بسبب البيئة ُدمرت لقد الحضارة. هذه عىل بالقضاء جميعها تكفلت
زمن يف انهارت التي الحضارة، لجذور قطع بمنزلة األشجار قطع وكان الطبيعة، قوى
إنسان. مليون نصف قوامه كبري مجتمع واختفى فيه. نشأت قد كانت الذي من بكثري أقل
عىل اآلن تزحف تأثرياته هي وها الغابة، لبقاء مناسبًا األرض هذه عىل املناخ ظل لكن
الشعب، هذا من تبقى ما كل هي املعابد اآلخر. العالم من كرصح يبدو إياه جاعلة املعابد،

النسيان. وطواها ذكراهم تالشت إذا حتى كاملة، قرون مدى عىل كذلك وستبقى
يف موجودة كانت التي املايا حضارة (مركز لها مثيل ال التي تيكال مدينة شغلت
بعرشين أنجكور مساحة تفوق مساحة جواتيماال)، اسم اليوم عليها يطلق التي األرض
الوقت نفس يف العالم من اآلخر الجانب عىل الحضارة هذه وازدهرت مرة، بثالثني أو
تزال ال أيًضا. بيئية كارثة إثر أنجكور، لسقوط سابق وقت يف حدث سقوطها لكن تقريبًا.

يصمد. لم الشعب لكن صامدة، والتماثيل والنصب الجميلة األهرامات
الجغرافيون كان ما شاسًعا، جغرافيٍّا تباعًدا متباعدة العالم، يف مناطق ثالث يف
حضارات ثالث ظهرت فيه؛ كانت مما أفضل مواقع يف وضعها من ليتمكنوا أنفسهم
بيئتهم بتوازن البرش إخالل نفسه: السبب عن ناجمة كربى كوارث ثالث وحدثت عظيمة،

الطبيعية.
التي منطقتنا، عن ماذا لكن الحضارات. تلك سقوط يف البيئي الدمار تسبب لقد
هل الحضارات؟ تلك عن كثريًا الطبيعية مواردها وتقل بكثري، أكثر سكان فيها يعيش
ما فبقدر بكثري. منها أسوأ هو ما نرتكب أن املمكن من لكن ال، األخطاء؟ نفس سنرتكب
عىل إال تؤثر ال محدودة، محلية كوارث تبقى ما بقدر ومثرية؛ مروعة الكوارث هذه كانت
املحدق الخطر لكن سكانها، من صغرية نسبة وعىل األرض، كوكب من فقط صغرية بقاع
سنفقد أننا هو الخطر بل بالفعل، هذا ارتكبنا فقد بالتوازن، سنخل أننا يف يتمثل ال اآلن

حولنا. من البيئة عىل تماًما السيطرة
الهواء تلوث التي الضارة، الغازات انبعاث لزيادة نتيجة التهديد هذا أبعاد تتسع
بوترية يحدث هذا أن ذلك، من واألسوأ الجوي. الغالف حرارة درجة زيادة وتسبب
اآلن حتى ١٨٥٠ عام منذ عاًما ١٢ أدفأ بني من عاًما ١١ أن نعلم أن يكفي متسارعة.
يكن لم إن وواعًدا، إيجابيٍّا شيئًا نالحظ أن يمكن لكننا و٢٠٠٦. ١٩٩٥ عامي بني كانت
بفضل (وذلك األوروبي االتحاد بلدان يف األقل عىل فهو الشمالية، أمريكا يف اليشء ذلك
غازات انبعاثات بدأت فقد وفنلندا)، وهولندا املتحدة واململكة أملانيا تبذلها التي الجهود
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مقارنة ٢٠٠٥ عام يف ٪٠٫٧ بنسبة االنبعاثات هذه انخفضت االنخفاض. يف الدفيئة
نحو اآلن التفكري ويتجه التالية. السنوات يف االنخفاض هذا واستمر سبقتها، التي بالسنة
جعل دون العالم من الجزء هذا يف الزمن من لعقد االتجاه هذا استمرار عىل الحفاظ

التغيري. سبيل عىل إيجابية، خطوة هذه ستكون أخرى. أماكن يف أسوأ األمور
هذه كانت بينما أنه للعلوم األمريكية الوطنية األكاديمية أعدتها دراسة تكشف
هذه زادت التسعينيات، فرتة خالل سنويٍّا ٪١٫١ بمقدار املتوسط يف تزداد االنبعاثات
أن التقرير ويؤكد التايل. العقد من األوىل الخمس السنوات خالل ٪٣ من أكثر إىل النسبة
الحكومي الفريق توقعها التي السابقة؛ التوقعات أكثر من حتى تشاؤًما أسوأ األمر هذا
للسالم نوبل بجائزة الهيئة هذه فازت وقد املناخ، بتغري املعني املتحدة لألمم الدويل
استعراض إلعداد خصيًصا الهيئة هذه انعقدت .٢٠٠٧ عام يف جور آل مع باالشرتاك
أقل مناقشة تعزيز بهدف بها، تتطور التي والطريقة املناخ لحالة ورسمي مستقل

املوضوع. هذا حول للسياسة خضوًعا
استغالل سهولة مدى عىل واضًحا مثاًال نرى أن املوقف هذا يف يمكننا ذلك، مع
يف آخذ الوضع أن األصوات بعض زعمت النتائج، هذه نرش فعند الفور. عىل البيانات
أن إال العاملي، االقتصادي الناتج نمو من أقل ببطء تنمو كانت االنبعاثات ألن التحسن
املتوسط يف تبلغ حقيقية بنسبة الوقت ذلك يف ينمو كان الحقيقة يف االقتصادي الناتج
نمو تعديل فعند يتدهور، بأنه املوقف وصفت أخرى أصوات وهناك سنويٍّا. ٪٣٫٨ نحو
عن يقل السكاني النمو أن تبني الحسبان، يف السكاني النمو يأخذ بحيث العاملي االقتصاد
الفرد نصيب يف السنوية الزيادة مقدار كان عام. كل االنبعاثات قدر يف يحدث الذي النمو
لهذه ووفًقا بقليل. ٪٢ من أعىل الخمس السنوات هذه يف للعالم اإلجمايل املحيل الناتج من
ونظًرا تلويثًا. يزداد كان بل فحسب، الطاقة من مزيًدا يستهلك العالم يكن لم النسبة،
املعلومات، من النوع هذا لتحليل وسيلة أي لديهم ليس الناس من العظمى الغالبية ألن
ويسمعونه، ويرونه يقرءونه ما عىل يعتمدوا أن عليهم كان وتأويلها، مقارنتها عن ناهيك
املعلومات من الكثري يوجد عندما عليهم. بالسيطرة العام بالرأي للمتالعبني سمح مما

للعالم. صور عدة توجد معني، موضوع حول
من الحية، غري الكائنات عالم عىل أيًضا هذا وينطبق مستمًرا، الطبيعة تدمري يزال وال
واملشكلة الطاقة. لتوليد تحرق التي تلك فيها بما وتصنيعها، الخام املواد استخراج خالل
بل فحسب، البرشي االقتصادي للنشاط ثانوية نتيجة هو يحدث ما أن ليست هنا الكربى
يف التفكري عن العاجزين أولئك إن التطوير. من مزيد تحقيق متزايدة بدرجة يعوق أيًضا
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بها يجري التي الرسعة إزاء بالقلق يشعرون ال الذين أو بأرسه، الكوكب مخلوقات فئات
الخاصة مناطقهم حدود عىل رؤيتهم تقترص أال ينبغي املوارد، من احتياطياتنا استنفاد
وتوجد السابق. يف خرضاء مروج توجد كانت حيث إسكانية مشاريع اآلن توجد فحسب.
يعد لم واليوم، السابق. يف الصيد يمارسون يوًما الناس كان حيث صحي رصف مياه اآلن
فالحشائش األمطار، مياه دون من حتى السابق يف ينمو الفطر كان حيث يشء أي ينمو

الغابات. توجد حيث إال تنمو ال
تعكس الجنوبية، أمريكا يف عنها الوسطى أوروبا يف الصورة اختالف من الرغم وعىل
قضاء من يتمكنون يعودوا لم أنهم من البعض يشتكي فبينما كئيبًا، واقًعا كلتاهما
آخذة الريفية املناطق (ألن السابق يف يفعلون كانوا مثلما الريفية املناطق يف عطالتهم
الغابات وإزالة الرتبة تآكل إن املحاصيل. لزراعة مكانًا آخرون يجد ال التناقص)، يف
قضاء الناس اعتاد أماكن فقدان إىل فقط يشري ال والبحريات األنهار وتسمم والتصحر،
فقدان إىل أيًضا تشري أن يمكن بل ما، يوًما فيها العطالت أو األسبوع نهاية إجازات
ونتيجة املنكوبة. األرايض يف بكثري أفدح خسائر تحدث الطبيعية والكوارث الوجود. أساس
لم لو كما تمييز ودون ذاته بالقدر الفقرية، البلدان يف سيما ال الفقراء، يعاني لذلك،
الغنية البلدان يف املوجودة الكبرية املدن حتى بالفعل. املشاكل من يكفي ما لديهم يكن
يجعالن ال واألمراض فاإلجهاد االنخفاض. يف آخذة الحياة نوعية أن أيًضا سكانها يشعر
وهذا العمل، عىل قدرتهم من يقلالن إنهما بل فحسب، أسوأ الحياة بأن يشعرون الناس
الطبيعي العالم بني قائمة رجعية تغذية آلية فهناك الطويل. املدى عىل سيئة عواقب له
الجائر استغاللهم لكن الناس، عىل تنعكس بفوائد البيئي النظام يعود البرش. ومصائر
عىل حياتهم يف يعتمدون الزراعية املناطق يف يعيشون الذين والناس الفوائد. هذه يضعف

أحوالهم. يف أيًضا رسيع تدهور الحيوي املحيط تدهور عن ينجم لذا بالذات، الطبيعة
بروز من الرغم عىل األمر، هذا حول شتى ومجادالت كثرية، مجهولة عنارص ثمة
لكوكب املناخية الخريطة رسم إعادة من بد فال فيه. لبس ال نحو عىل بعينها اتجاهات
بنحو يتقلص الشمالية القطبية املنطقة يف الصيف جليد لرقعة األقىص فالحد األرض.
وصارت األخري. القرن نصف مدى عىل تزايدت الغربية الرياح وقوة عقد. كل يف ٪٧
وازداد األخرية. سنة السبعني مدى عىل استمراًرا وأطول حدة أكثر الجفاف موجات
شمال يف الرطوبة معدالت وتزايدت غزيرة. أمطار من تسببه وما الفيضانات انتشار

أفريقيا. وجنوب املتوسط البحر منطقتي يف الجفاف يزداد بينما واألمريكتني، أوروبا
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األخبار ألن فقط وليس بعد. ليس الحقيقية؟ التاريخ نهاية النهاية، بداية هذه هل
هامة تدابري يتخذون البرش ألن أيًضا بل للتحسن، قابلة وغري نهائية ليست نسمعها التي

التغريات. هذه ملواجهة
السيئة، باألخبار مقارنتها خالل من تقديرها دائًما يجب الجيدة، األخبار يخص فيما
األخبار تأثري يختلف الطمأنة. أو الرتضية باب من الجيدة األخبار هذه كانت إذا سيما ال
عن تافهة تبدو تفاصيل لسماع شخص يُرس فقد السيئة، األخبار تأثري عن الجيدة
وارسو، ضواحي بإحدى يقع ملنزل الخلفي الفناء يف تعيش القنافذ من عائلة اكتشاف
يختار ألن يكفي بما ذكي الحيوان هذا ألن بل لطيف، حيوان القنفذ ألن فقط ليس هذا
لعثوره آخر شخص يُرس قد األرض، من األقىص الجانب ويف ملوث. غري مكان يف العيش
عىل هنا عثر فقد الجديدة. غينيا يف لبوبا االستوائية الغابات يف آخر شوكي مخلوق عىل

انقرض. أنه يظنون العلماء كان الشوكي النمل آكل حيوان من نوع
التي الحملة عن أنباء سماعه لدى أكرب رسوًرا آخر شخص يُرس أن أيًضا يمكن
الغابة، من فقط واحد مربع كيلومرت مساحة الستكشاف ٢٠٠٧ عام ربيع يف توجهت
وربما هناك. تعيش قبل من معروفة غري كانت التي الحيوانات من أنواع ستة واكتشفت
ثديي حيوان (وهو الزبابة حيوان من واثنان واحد، وجرذ الخفافيش، من نوع يشكل ال
— الثدييات من الحيوانات هذه كل أن من الرغم عىل — الشجر) ويسكن السنجاب يشبه
عىل العثور ولكن قبل، من إليه أرشنا الذي اليانجتيس نهر دولفني انقراض عن تعويًضا
هناك. الضفادع من جديدين نوعني عىل أيًضا عثر كما ا، هامٍّ حدثًا يعد الحيوانات هذه

االتجاهات، متعددة العالم عىل تطرأ التي التغريات إن هنا: رضوري تعليق ثمة
تُكتشف الصني، يف الدولفني حيوان من نوع ينقرض فبينما واملكان. الزمان يف وتختلف
كانت الحيوانات هذه أن ومع الكونغو. يف الضفادع من ونوعان صغرية ثدييات أربع
نوع عىل العثور كان وربما بذلك. علم عىل نكن لم فإننا — بالطبع — بالفعل موجودة
الفرح بعض يمنح بورنيو، غابات يف املايض العام يف الفرئان يشبه الجرابيات من جديد
الكالب تشبه التي الجرابيات من أكرب آخر لنوع النهائي االنقراض عن يعوض قد الذي

تسمانيا. يف
فمن مذهًال. حتى أو واسًعا، األحيان من كثري يف الجيدة األخبار نطاق يكون قد
غابات يف تعيش الرائعة املخططة النمور من ألًفا ١١ إىل آالف ٥ وجود ا جدٍّ السارة األخبار
أيًضا منها آالف ٧ إىل آالف ٣ وجود عىل عالوة النمور، من كبري عدد هذا النائية. بورنيو
انقراض بشأن الكئيبة األخبار حدة تخفف التي األخبار عىل وكمثال سومطرة. جزيرة يف
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مرة ألول رأى البعض بأن ٢٠٠٧ عام خريف يف رائعة أخبار تواردت النهرية؛ الدالفني
انقرضت، أنها يعتقد كان ما بعد شانيس، إقليم يف صيني نوع من نموًرا ١٩٦٤ عام منذ

نمر. آالف بأربعة يقدر الخمسينيات أوائل يف عددها كان فقد
بالسوء املوقف هل ثانية التفكري عىل تجربنا درجة إىل مدهشة أخبار تظهر وقد
لدينا توافر إذا سوءًا أقل ا حقٍّ هو هل أو كذلك)، يرونه (ألنهم الخرباء يصفه الذي
جمعية هي كربى منظمة عن أخبار تصدر أن املذهل من كان فقد املعلومات. من مزيد
والفيلة والغزالن الظباء من حيوان مليون ١٫٣ عىل العثور تفيد الربية الحياة عىل الحفاظ
الحيوانات هذه أحد. يتوقعها لم مناطق يف الحجم كبرية الحيوانات من أخرى وأنواع
األذنني، أبيض رشيق ظبي ألف ٨٠٠ مثل القدم، منذ معروفة بل جديدة، أنواًعا ليست
الضفادع مجرد من أكثر تحوي لكنها ديناصورات»، «حديقة ليست هذه الحجم، متوسط
الحفاظ جمعية إعالن أشار ٢٠٠٧ عام يف وظباء. أفيال عن نتحدث فنحن والجرذان؛
٢٥ منذ إجراؤه يتم جوي مسح أول عن نتج االكتشاف هذا أن إىل الربية الحياة عىل
كانت املحلية. الحروب بسبب مغلقة كانت التي السودان، لجنوب الحدودية للمنطقة عاًما
القطعان أمام أو املتحاربة املحلية القبائل أمام ليس لكن الغرباء، أمام مغلقة املنطقة
ضارة رب املثل: يقول وكما اإلعالن. هذا يف نقطة أهم وهذه الحيوانات، من الحاشدة
بفضل سرينجيتي يف الشاسعة السافانا غابات تجوب التي الحيوانات نجت فقد نافعة،
عن بعًضا بعضهم أعداد وتقليص بعًضا بعضهم بقتل مشغولني الناس كان فقد الحرب،

أعدادها. وتقليص املنطقة حيوانات قتل
أن سيما ال البرش، حكمة إىل السارة األخبار تعزى أن يمكن األخرى، األحيان بعض يف
منذ األخرية، السنوات ويف االعتبار. يف البيئي التوازن مسألة تأخذ بدأت التنمية سياسات
معدل انخفض للربازيل، رئيًسا ٢٠٠٢ عام يف سيلفا دا لوال إيناسيو لويز الرئيس انتخاب
املمارسات إبطاء إمكانية عىل يدل هذا .٪٢٥ بنسبة األمازون يف املطرية الغابات تدمري
عىل والغنية الفقرية البلدان يف الصعبة، االقتصادية الظروف من الرغم عىل بالبيئة الضارة
خالل من للبيئة، مفيدة تصبح بحيث املمارسات هذه اتجاه عكس أيًضا ويمكن سواء، حد
مستقبلنا وسيكون البيئية. للسياسة الدويل التنسيق مستوى ورفع الجهد من املزيد بذل
أبًدا. مملة تكون ال الصعبة واألمور مثريًا. وأمًرا صعبًا تحديًا الجانب بهذا يتعلق فيما

الطبقات متعدد التمايز سمة إىل باإلضافة — املعارص للعالم ثانية أساسية سمة ثمة
يف مالحظته املمكن فمن عديدة، نواح يف هذا يتضح والعمليات. األحداث ترابط هي —
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صعيد عىل تحدث التي باألشياء األمرين هذين وعالقة وتطورها الطبيعية، البيئة حالة
تتعلق األمور بها تحدث التي فالطريقة الرجعية. التغذية آلية يماثل نحو عىل االقتصاد،
النطاق عىل أم نفسها البيئة أداخل سواء نفسه، الوقت يف تحدث كثرية أشياء ألن بالبيئة،

البرشي. االقتصادي بالنشاط املتعلق
الدويل، التمويل مجال يف كثريًا العاملي االقتصاد يف املتبادل االعتماد خاصية وتتضح
هذا يف الرأيس االتجاه عن بشدة يبتعد فالعالم املال. رأس وتدفق التجارة مع باالرتباط
الفرص وما إذن، واملايل التجاري التوازن (انعدام) وضع ما الحركة. يصعب مما الصدد،
حالة تمثل فبينما أيًضا، ومخاطر فرص هناك الحقيقة، يف ذلك؟ عن الناجمة واملخاطر
لكسب ممتازة وسيلة اآلخر للبعض تمثل للبعض، تهديًدا االقتصادي التوازن اختالل
بقاء وراء الرئيسية األسباب أحد وهذا واعدة. مستقبلية فرًصا وتقدم املال، من الكثري

االختالل.
هي وكما عليه. اإلبقاء يف مصلحة لهم التوازن اختالل من يربحون الذين أولئك
الخطب يخطبون الذين أنفسهم هم ربًحا؛ الرابحني أكثر األحيان، من كثري يف الحال
ما بلد مالية وزير تخيل نحاول دعونا االختالل. هذا عىل القضاء رضورة زاعمني الرنانة
نحو وعىل برسعة بالده يف امليزانية عجز يقيضعىل أن النفس بشق يحاول بالديون مثقل
ممتازة فريسة عامة ديون من يصاحبه وما العجز هذا تمويل سيكون حينئذ جذري،
هذه — الوزير ذلك من للتخلص ذريعة أي املضاربون وسيستغل املضاربة، مال لرأس
يتمكن أن قبل — واالستبدادية الديمقراطية البلدان ذلك يف يستوي بوفرة موجودة الذرائع

الديون. يف املتاجرة من يربحون فهم املربح. أعمالهم مصدر من حرمانهم من
حساب فائض البلدان بعض تحقق فبينما للعالم. متناسقة غري صورة يظهر هذا
البلدان عىل ينطبق األمر هذا أن عىل التأكيد ويجب عجوزات. من أخرى بلدان تعاني جار،
الجاري الحساب فائض أرباح إن سواء. حد عىل اقتصاديٍّا تطوًرا األقل والبلدان الغنية
الخارجية. للتجارة اإليجابي التوازن من بلد أي يحققها التي الرتاكمية الفوائد أحد هي
التي النفقات عىل الصادرات عن الناتج الدخل زيادة من باألساس الفائض هذه ويتشكل
مع السلع تبادل بخالف لكن معكوًسا. األمر يكون العجز، حالة ويف الواردات. عىل تُنفق
عىل الفائدة مثل: املالية التحويالت أشكال مختلف تشمل مهمة، أخرى عوامل ثمة الخارج،
والتحويالت النقدية، والتحويالت األسهم، وأرباح األرباح، وحصص والقروض، الودائع

املال. رأس تحويالت ورصيد الخارجية، التجارة عن الناتجة
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الحكومي القطاعني كال يف املالية، املعامالت جميع الكيل املايل الرصيد ويشمل
املال، رأس حساب يف الفائض قيمة الجاري الحساب يف العجز قيمة وتعادل والخاص.
تختلف، العالمة لكن القيمة، نفس لهما االثنان الحسابية، الناحية من صحيح. والعكس
املعادلة، طريف أحد ففي املدفوعات. ميزان كالهما ويحدد موجبًا. أو سالبًا الرقم فيكون
ويف الخارج. من األجنبي املال رأس تدفق إىل باإلضافة والدخل الصادرات قيمة لدينا
الخارج. إىل األموال رءوس وتدفق الخارجية واملدفوعات الواردات قيمة لدينا اآلخر، الطرف
يكون أخرى، ناحية ومن األجنبي. النقد احتياطيات يف للتغريات وفًقا الجانبان ويتوازن
نتيجة الدويل االستثمار وضع صايف يسمى ما أو الخارجية، والديون األصول قيمة صايف
الجاري الحساب يف فائض ما بلد لدى كان إذا أنه يعني وهذا املدفوعات. ميزان لحالة
املال رأس وأن املال، لرأس صاف ُمصدِّر إذن البلد فهذا املال)، رأس حساب يف (عجز
لدى يكون عندما ذلك من العكس عىل األمور وتكون أخرى. بلدان لتمويل مصدر هو هذا
يكون الحالة هذه يف ألنه املال)، رأس حساب يف (فائض الجاري الحساب يف عجز ما بلد

أخرى. بلدان قبل من يمول ثم ومن املال، لرأس صافيًا مستورًدا
ألن نظًرا الحالتني، من أي يف يرتاجع أو األجنبي النقد احتياطي ينمو أن ويمكن
وهذا والفائدة. الرصف أسعار يف التغريات سيما ال أخرى، عوامل عىل تعتمد كلتيهما
الحكومية األوراق تداول يجري حيث الديون، سوق يف الوضع عىل كبرية بدرجة يعتمد
أسعار يثبت ما لبلد املركزي البنك كان فإذا الخزانة). وسندات الحكومية املالية (األوراق
تماثل تضخم معدالت ذات أخرى بلدان يف عليه هي مما نسبيٍّا أعىل مستوى عند الفائدة
األموال رءوس تجتذب أن شأنها من كهذه نقدية سياسة فإن بلده، يف التضخم معدالت
يف األجانب املستثمرون يرغب وعندما وسهلة. رسيعة أرباح فثمة املضاربة، األجنبية
ينمو، عملتها عىل الطلب ألن ونظًرا أوًال. البلد ذلك عملة يشرتون ما، بلد ديون رشاء
أضعف. يصبح قد االقتصاد أن من الرغم عىل أقوى، العملة تصبح يرتفع. سعرها فإن
ويضعها اآلن املركزي البنك ويشرتيها السوق، يف للسداد الخارجية الوسائل وتطرح
لتمويل يكفي بما الخزانة يف أكثر األموال تزداد وهكذا يديرها. التي االحتياطيات ضمن
دافعي حساب (عىل الخزانة وتدفع األجانب. للمستثمرين دخًال األوراق وتوفر النفقات،
أيًضا)، (والجمهور الحكومة ديون تزداد وهكذا، األجانب. للمستثمرين الفائدة الرضائب)

املركزي. البنك احتياطيات تزداد بينما
سواء — ما بلد بها يحتفظ التي األجنبي النقد احتياطيات أن نضيف أن ينبغي
لزيادة استثنائي نحو عىل وغني سهل مصدر — مربر غري أو مربًرا هذا احتفاظه كان

209



وأكاذيب وأخطاء حقائق

العجز حاالت لتمويل تستخدم وأنها أخرى، بلدان يف االستثمار وصناديق البنوك دخل
خزائن يف سائلة نقود شكل يف االحتياطيات بهذه يُحتفظ وال الغنية. البلدان ميزانيات يف
الحايل)، الوقت يف هامشيٍّا دوًرا يلعب الذي الذهب، احتياطي (باستثناء املركزية البنوك
شكل يف (مثًال، أخرى بلدان تصدرها ا جدٍّ وآمنة الفائدة منخفضة سندات شكل يف لكن

املرموقة. الغربية البنوك يف ودائع شكل يف أو يابانية)، أو أملانية، أو أمريكية، سندات
بلد احتياطيات ودائع بيد نفسه البنك ذلك يدير أن املألوف عن خارًجا يعد وال
وباليد سنوية، فائدة ٪٣ تبلغ فائدة عليها يدفع مثًال، دوالر مليار إىل يصل ما ويراكم
٪٥ تبلغ فائدة عليها بدوره البلد هذا يدفع التي نفسه، البلد هذا سندات يشرتي األخرى
نعم، سندات. لرشاء االحتياطي يستخدم البنك أن هو الحالة هذه يف يحدث ما نعم، سنويٍّا.
هو املال هذا نعم، عناء. أي دون من صافيًا ربًحا السنة يف دوالر مليون ٢٠ عىل يحصل
تقرتب وعندما عليهم. مفروضة رضائب شكل يف البلد هذا مواطنو يدفعه الذي املال نفس
الدين صايف إن املمولون يقول دوالر، مليار ٥٠ من والديون االحتياطيات من كلٍّ قيمة
يقدمونها التي العموالت إىل (إضافة األجانب املاليني الوسطاء أرباح لكن صفًرا، يساوي
بمليارات هذا من يخرجون فهم الصفر؛ عن تكون ما أبعد البلد) أبناء من ألنصارهم

املحلية. بالعملة لكن األخرى هي القدر بنفس فسرتتفع الرضائب، أما الدوالرات.
بإدارة تتعلق التي األمور مع املركزية البنوك تتعامل تحديًدا االعتبارات لهذه
الحكومات أن مع بالرسية، محاطة طقوًسا باعتبارها األجنبية العمالت من احتياطياتها
تحت مرصاعيه، عىل مفتوًحا الباب تاركة امليزانية حصيلة تدفقات لتأمني جاهدة تسعى
وعندما الحكومة. أداء عىل ديمقراطيٍّا املنتخبة الربملانات ورقابة الجمهور انتقادات نريان
البنوك استقالل يسمونه ملا لهم املوالية اإلعالم وسائل وأبواق الدوليون املمولون يروج
السياسية الضغوط تجنب بشأن العقالنية الحجج عن أهمية العامل هذا يقل ال املركزية،

التضخم. نسبة تزيد التي النقود، من املزيد لطباعة
إدارة عملية يف األخطاء من الكثري الحارض الوقت يف املركزية البنوك ترتكب
إدارة يف أخطاء من ترتكبه مما أكثر لسيطرتها الخاضعة األجنبي النقد احتياطيات
مسائل حول األحاديث من الكبري الكم هذا تردد سبب لنا يفرس وهذا النقود. مخزون
صحيح املائة. من كسور بمقدار الفائدة أسعار يف التالعب ذلك يف بما األهمية، ثانوية
نبالغ أال يجب لكن تجاهله، يمكن وال األهمية بالغ أمر الفائدة أسعار يف التذبذب أن
سياسة ترشيد إىل تدعو ذيوًعا أقل أخرى نداءات عىل تطغى الثرثرة فهذه أهميته. يف
االجتماعية بالتنمية وينهض العامة املصلحة يخدم بما األجنبي، النقد احتياطي إدارة
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األجنبي النقد احتياطيات بإدارة املتعلقة الصحيحة املؤسسية الحلول إن واالقتصادية.
رضوريٍّا. أمًرا األسايس االقتصادي اإلصالح ستجعل

الجاري، حسابه يف عجًزا أيًضا يواجه فهو تجاريٍّا، عجًزا ما بلد يواجه عندما عادة
ذلك مع لكنه تجاريٍّا، عجًزا ما بلد يواجه أن يمنع يشء ال ذلك، مع صحيح. والعكس
سنوات بريطانيا ظلت فقد العكس. أو نفسه، الوقت يف الجاري الحساب يف فائًضا يحقق
كانت لكنها تجاري، عجز لديها كان ثم ومن تصدر، مما بكثري أكثر تستورد عديدة
التي الخارجية، العمليات من وفرة عن الناجمة التحويالت فائض من العجز هذا تعوض
ومن املالية) األوراق (يف االستثمارية املحافظ من الناتج الدخل األوىل بالدرجة تتضمن
جمهورية يف تماًما ذلك عكس الوضع لكن الحقيقي). املال رأس (يف املبارش االستثمار
الحساب يف عجًزا تواجه لكنها دوالر، مليار ٢٫٩ يبلغ تجاريٍّا فائًضا تحقق التي التشيك،

اإلجمايل. املحيل الناتج من ٪٤٫١ أو دوالر، مليار ٥٫٣ يبلغ الجاري
الكثري يعمل ذلك مع لكن تصدر، مما أكثر تستورد التي الفقرية البلدان بعض وهناك
املالية) املهاجرين (تحويالت يرسلونها التي األموال تساعد بحيث بالخارج، مواطنيها من
التصدير عائدات تبلغ ال حيث مولدوفا، يف الحال هي هذه العام. التوازن عىل الحفاظ يف
من ٪٩٣٫٣ الواردات مدفوعات تشكل بينما اإلجمايل، املحيل الناتج من فقط ٪٤٥٫٧ سوى
يشكل قياسيٍّا مستوى الخارج يف العاملني تحويالت وتبلغ ،(٢٠٠٦) اإلجمايل املحيل الناتج
يجري .٪١٢ للبالد الجاري الحساب عجز بلغ ذلك ومع اإلجمايل. املحيل الناتج من ٪٣٠
الخارجية)، املساعدات من تأتي التي املبارشة (التربعات املنح طريق عن الفجوة هذه سد
والبنك الدويل النقد صندوق من كلٌّ يقدمه الذي والتمويل املبارش، األجنبي واالستثمار

الدويل.
ينطبق وهذا السيئ، وال الجيد باألمر ليس ذاته حد يف التجاري امليزان عجز إذن،
طرق وهناك العجز، تغطية طريقة عىل يعتمد فاألمر الجاري. الحساب عجز عىل أيًضا
فهذا األجل؛ قصري املضاربة مال رأس عىل التمويل يف تعتمد أن لكن لتغطيته. مختلفة
عن الذهن مبلبيل األشخاص ماليني ويقرأ يسمع يوم، كل ويف مجازفة. املمارسات أكثر
يعملون أنهم يفرتض وكيف ذلك، املضاربة مال رأس عىل يسيطرون الذين املستثمرين
أوقات تُوجد قد بلدانهم. اقتصادات يف والتنمية التوازن دعم خالل من األمور تحسني عىل
أخرى أوقات أيًضا توجد لكن فعًال، البلدان هذه إىل النفع بعض هؤالء فيها يُسدي

البالغ. الرضر يف فيها يتسببون
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تقلل الطريقة هذه العجز. حاالت لسد الطرق أفضل هو الخارج املبارشمن االستثمار
يف األجانب املستثمرين ثقة إىل تشري ألنها إيجابية، عالمة تكون أن ويمكن العجز، خطورة
لذلك، مقنعة أسباب لديهم كانت إذا إال بلد يف يثقون ال املستثمرون فهؤالء البالد. اقتصاد
وعادة االستثمار. ُمناخ ن ويُحسِّ املستقبل، يف خريًا ليتوقعوا مربًرا آخرين يعطي وهذا
الفائقة بالتكنولوجيا مبارش باستثمار املمولة الجديدة والخدمية اإلنتاجية القدرة تتميز
عن األحيان من كثري يف االقتصادي النمو تحقيق يف يسهم بدوره وهذا الجيدة، واإلدارة
االستثمار خالل من فعال نحو عىل ينشط الذي التصدير، بهدف اإلنتاج يف التوسع طريق
البلدان بني حامية منافسة مالمح املعارص العالم يجسد األسباب، لهذه تحديًدا. األجنبي
ألنه األجنبي، املال رأس من النوع هذا من ممكنة جرعة أكرب استيعاب يف رغبة واألقاليم

ذلك. يحب والجميع ادخار، دون ممكنًا االستثمار يجعل
تتمثل التي املادية آثاره أن حقيقة املبارشهي االستثمار من تتأتى أخرى فائدة هناك
بهروب الهروب تستطيع ال تسوق، ومراكز وفنادق إنشاء، ورشكات جديدة مصانع يف
العالم، من ما مكان يف موجودون املرشوعات لهذه األجانب املالك أن صحيح املستثمرين.
وتعود البالد، داخل هنا موجودة أقاموها التي للمشاريع والخدمية اإلنتاجية الطاقة لكن
املستثمرون قرر إذا وحتى البلد. مليزانية دخل وتوفري عمل فرص كخلق عديدة بفوائد
املنشآت يف املتمثلة املشاريع هذه أصول بيع حينئذ عليهم فسيتعني أموالهم، رءوس سحب
عىل يرسي هذا لكن البالد، خارج أموالهم يسحبوا أن يمكنهم التحتية. والبنى واملاكينات
األموال الحالة هذه يف يسحبوه أن يمكنهم ما وكل فقط، االستثمارية املحافظ أموال
أموال. مجرد من أكثر املصنع ألن للفوالذ، مصنع سحب يستطيعون ال فهم فحسب.
قائمة وتبقى هروبهم بعد موجودة تظل الفعلية املمتلكات لكن املستثمرون، يهرب وربما
األجل. قصرية املضاربة يف يُستثمر الذي املال رأس حالة يف يحدث ال وهذا طويلة، فرتات
ويف االقتصادي. والنمو املايل االستقرار العجز حاالت تهدد قد البلدان، بعض يف
االقتصادية. العقالنية ناحية من معقولة غري مبالغ الفائض حاالت تشكل قد أخرى، بلدان
إىل فيه الفائض نسبة تصل الذي الثراء فاحش البلد ذلك النرويج؛ عىل ينطبق ال هذا
للنفط الباهظ الثمن إىل فقط يعزى ال هذا يف والسبب اإلجمايل، املحيل الناتج من ٪١٤٫٤
فهم الثمن. هذا النرويجيون بها يستغل التي الطريقة إىل يعزى بل البالد، تصدره الذي
لتستفيد القادمة، لألجيال مخصص وطني صندوق يف الرتاكمي الفائض أغلب يضعون
نسبة تصل التي سويرسا، يف كذلك ليست الحال لكن النفط. مخزون استنفاد حال منه
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األموال هذه استثمار بكيفية درايتها عدم واضًحا يبدو والتي ،٪١٦٫١ إىل فيها الفائض
املحيل الناتج من السويرسي الفرد نصيب أن حقيقة من يتضح كما اقتصادها، يف بحكمة
من كثريًا أقل ٢٠٠٧ عام يف الرشائية القوة لتعادل وفًقا دوالر ٣٥٠٠٠ بلغ الذي اإلجمايل
تصل فائض نسبة أيًضا هولندا تحقق دوالر. ٤٨٠٠٠ بلغ الذي النرويجي الفرد نصيب
املحيل الناتج من ٪٢٥٫٦ إىل وصل عمالق داخيل هيكيل فائض سنغافورة ولدى .٪٧٫٧ إىل
الناتج من ٪١٠٠ نسبته بلغت عام دين إدارة من نفسه الوقت يف تتمكن بينما اإلجمايل،

اإلجمايل. املحيل
للنفط، املصدرة األوسط الرشق بلدان من كثري يف معقولة غري فائض نسب وهناك
الذي فائضها أن الحسبان يف نأخذ أن ينبغي التي السعودية، العربية اململكة سيما ال
استمرت طاملا مستمر إنه أي فيها، الحايل األعمال مناخ بفضل تحقق ٪٢٥٫٨ نسبته
هذه افتقار من الرغم وعىل االقتصاد. أحادي البلد لهذا ومواتية مرتفعة النفط أسعار
الوافرة. أموالها برءوس تفعله أن يمكن ما تعرف ال فإنها عام، بوجه التنمية إىل البلدان
سفريًا السابق يف كان — سعودي أمري وجد األخرية، اآلونة ففي تستثمرها. فإنها ثم ومن
كولورادو يف إقامته ملقر مشرت عىل العثور يف صعوبة — املتحدة الواليات لدى لبالده
يمكن القرص؟ هذا شكل ما السابقة. استثماراته أحد كان الذي دوالر، مليون ١٣٥ بقيمة
فورد فرانسيز للمخرج (١٩٧٢) الروحي» «األب الرائع الفيلم يف يشاهده أن شخص ألي
مليون ١٢ السكان عدد يبلغ زيمبابوي، يف براندو. مارلون الراحل املمثل بطولة كوبوال،
العربية اململكة ويف األجنبي. النقد احتياطيات من تملكه الذي الرقم نفس هو وهذا نسمة،
آالف عرشة نصيب من تكون التي اإلجمايل املحيل الناتج حصة الرقم هذا يمثل السعودية،
آالف عرشة مدى عىل منهم واحد كل نصيب من أو اململكة، مواطني من فقط شخص
القراءة يستطعن ال البالغات السعوديات اإلناث عدد من ٪٣٠ من أكثر ذلك، مع سنة.
مليون ١٣٥ بمبلغ والكتابة القراءة تعليمهم يمكن الذين األطفال عدد ترى يا كم والكتابة.
للمملكة املجاورة البلدان بعض لكن السعودي؟ األمري يملكه الذي القرص ثمن دوالر؛
هيكل تنويع تحاول املتحدة العربية واإلمارات قطر مثل فبلدان أكثر، بحكمة أموالها تدير
النرويجية، الصناديق لتلك مماثلة صناديق يف احتياطياتها من جزء واستثمار اقتصادها،

أعينهم. نصب املستقبل أجيال مصلحة واضعني
مثال وهي اإلجمايل، املحيل ناتجها من ٪٦٫٨ لروسيا الجاري الحساب فائض يبلغ
هذه تملك ناحية، فمن مربر. دون ضخمة باحتياطيات تحتفظ التي البلدان عىل آخر
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التكنولوجيا مجايل يف كربى استثمارات يتطلب وهذا التنمية، لتحقيق كثرية مقومات البالد
من ضخم بقدر روسيا تحتفظ أخرى؛ ناحية ومن االجتماعي. املال ورأس الحديثة
تحتفظ بعضها دوالر، مليار ٤٠٠ يبلغ — معقول سبب دون — املنتجة غري االحتياطيات
أن يمكن وال النفط. أسعار انخفاض حال يف إليه لتلجأ خاص موازنة صندوق يف به
روسيا أن صحيح االحتياطيات. من املفرط القدر بهذا لالحتفاظ مربًرا وحده الحذر يكون
يحدث لم هذا لكن التنموية، لألغراض املبالغ هذه من ما حد إىل متواضعة نسبة خصصت
ميدفيديف. رئاسة فرتة وأثناء الثانية بوتني الرئيس والية إبان األخرية، السنوات يف إال
ذلك يف بما الخارجية، ديونها من كبريًا جزءًا روسيا سددت أن أيًضا الحكمة من وكان

بعد. سدادها موعد يحن لم التي الديون من الكثري
واسعة انتقادات تثري التحركات هذه بأن للتخمني تمنح جوائز ال األسف، ومع
باإلبقاء أشاروا الذين سواء، حد عىل واألجانب املحليني الجدد الليرباليني جانب من النطاق
احتياطيات نفسه الوقت يف وتكدس بالديون، تثقل أن يمكن البلدان وأن العجز، نسب عىل
تجنب يف الذكية الخدعة تكمن التجارية. األعمال عىل بالفائدة يعود فهذا األجنبي. النقد
بالكامل توازنه فقدان حد إىل املتوازن غري البلد يصل ال بحيث االتجاه هذا يف التمادي
انهار حتى السلطة، يف يلتسني الرئيس كان حينما مربحة تجارة روسيا كانت وانهياره.
يف خارسة تجارة روسيا وكانت .١٩٩٨ عام صيف يف املالية األزمة أثناء تماًما السقف
من والتعاون امليزانية ضبط خالل من املالية سياستها تحسني بدأت فقد بوتني، عهد

املركزي. للبنك النقدية السياسات بمساعدة الحكومة، جانب
الرتيليون النقد من الضخم احتياطيها يتجاوز إذ الصني؛ يف الوضع تفسري ويصعب
يف دوالر مليار و١١ كونج، هونج يف دوالر مليار ١٤٠ نحو عن ناهيك بكثري، دوالر
الطويل. املدى عىل الحسبان يف أخذها ينبغي تايوان، يف دوالر مليار و٢٧٠ ماكاو،
من ٪١٠ من يقرب الجاري الحساب يف وفائًضا تجاريٍّا، فائًضا تحقق الصني تزال وال
تبلغ هائلة دفعة األجنبي النقد من الحتياطيها تضاف عام كل ويف اإلجمايل. املحيل الناتج
االتحاد وبلدان اليابان تحققها التي الفوائض مجموع يساوي وهذا دوالر، تريليون ١٫٤
٪٣٠ أو النقد، من العالم احتياطي ربع الصني امتلكت ٢٠٠٨ عام يف كلها. األوروبي
الحسبة. هذه إىل وتايوان وماكاو كونج هونج تملكه ما أضفنا إذا العاملي االحتياطي من

منطقي؟ هذا وهل ملاذا؟ هو: السؤال
املسبوق غري التوسع من مستفيدة وحدها، بها خاص دوري يف الصني تلعب
عال بمستوى وتلعب األخرى، البلدان يف االقتصادي االختالل ومشكالت القتصادها
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بهذه الصني ستستعني املواتية، الفرصة تحني فعندما اإلطالق. عىل الجوائز أعىل إلحراز
قوية هيكلية اقتصادية مرافئ تنشئ أنها كما االقتصادي، العالم عىل للهيمنة االحتياطيات
مزيد تحقيق بهدف — املتحدة بالواليات بدءًا — الحايل الوقت يف ثراء البلدان أكثر يف
من هائلة كميات بالفعل تستثمر التي الصني، إن نقول أن يمكن باختصار، التوسع. من
خارج هذا الضخم فائضها من كبريًا جزءًا تستثمر سوف الداخيل، اقتصادها يف األموال
األوسط الرشق أمراء به يستثمر الذي الطيش بنفس االستثمار هذا يكون ولن حدودها.
يف الصينيني لألثرياء فاخرة قصوًرا فيه نرى وقت سيأتي كان وإن أموالهم، املبذرون
— اليوان — الصينية العملة ستصبح ذلك، عىل عالوة أخرى. وأماكن املتحدة الواليات
البدء ألوانه السابق من أنه أرى وال العالم. يف الرئيسية النقدي االحتياطي عمالت إحدى
يف احتياطياتها الصني تستثمر لن بالطويل، ليس زمن فبعد اآلن. من لذلك االستعداد يف
الصني. يف احتياطياتها من بجزء أيًضا أخرى بلدان ستحتفظ بل فحسب، أخرى بلدان

الوضع اختالف من الرغم عىل كثريًا، البلدان هذه ظروف تتدهور لم األحوال، أغلب يف
اإلجمايل املحيل الناتج من ٪٣ إىل ٢ بني يرتاوح بمستوى لعجز يمكن إذ وآخر؛ بلد بني
االقتصاد نمو عملية سهولة وعىل االقتصاد، توازن عىل خطًرا ليشكل كافيًا يكون أن
تعاني التي كولومبيا، أو ،٪٢٫٣ سالب بنسبة بالديون املثقلة إيطاليا يف يتمثل هذا الكيل.
مستقًرا البلد وضع يظل أن أيًضا يمكن ذلك، مع .٪٣٫٢ سالب بنسبة داخلية، رصاعات
أسرتاليا، حالة يف يتضح مثلما ،٪١٠ إىل ٥ من حدود يف عجز وجود من بالرغم ما حد إىل
يف لكن .٪٨٫٨ سالب النسبة تبلغ حيث إسبانيا وحالة ،٪٥٫٤ سالب النسبة تبلغ حيث
اليونان عىل نفسه اليشء وينطبق ا. جدٍّ مرتفًعا ٪٥٫٢ يبلغ الذي العجز يعترب املجر، حالة
٪١٠٥ إىل وصل قد العام الدين مستوى أن إىل يعود وذلك ،٪٨٫٤ العجز نسبة تبلغ حيث
ماسرتيخت معاهدة معايري حددته الذي املسموح الحد بينما اإلجمايل، املحيل الناتج من
هذا إىل أضيفت إذا سيما ال خطريًا، الوضع يصبح هنا أقىص. بحد ٪٦٠ يتجاوز أال يجب
الكارثية الغابات حرائق كموجة املتوقعة، غري السلبية العوامل بعض االقتصادي الخلل

.٢٠٠٧ عام اليونان يف حدثت التي
يربز األوروبية، البلدان بعض يف البالغ االقتصادي االختالل من الحاالت هذه مثل إزاء
العجز فنسبة للغاية. مميز نحو عىل اليورو منطقة يف العام االقتصادي الوضع توازن
إىل تصل االتحاد) بلدان جميع يف العجز نسب مجموع أساس عىل (محسوبة امليزانية يف
الحساب فائض من األدنى الحد ويبلغ اإلجمايل، املحيل الناتج مجموع من فقط ٪٠٫٧
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جانبي عىل االقتصاديني الوضعني بني نقارن عندما هذا نتذكر أن ينبغي .٪٠٫١ الجاري
وأمريكا). (أوروبا األطليس املحيط

تحتفظ واالقتصاد. للمجتمع مكلف أمر مفرط نحو عىل االحتياطيات مراكمة إن
احتياطيات من مرات ثالث أعىل هذا دوالر، مليار ٥٥ نحو قدره باحتياطي مثًال بولندا
لكن .(٪٢٫٥ (نحو التضخم ومعدل السكان عدد حيث من بولندا تماثل بلد وهي إسبانيا،
مليار ٢٦٥ إسبانيا واردات (تبلغ ونصف بمرتني بولندا واردات تفوق إسبانيا واردات
االقتصاد؛ علم لقواعد ووفًقا فقط). يورو مليار ١٠٠ بولندا واردات تبلغ بينما يورو،
احتياطيات لكن األجنبي. النقد من احتياطياتها زيادة ملحاولة إلسبانيا مربًرا هذا يشكل
وإسبانيا وفنلندا وبلجيكا أسرتاليا احتياطيات مجموع تساوي أنها حد إىل كبرية بولندا

والربتغال.
رأس فائض الستثمار فعالية الطرق أقل هو األجنبي النقد احتياطي تكديس إن
فعالية االستثمارات أقل هي هذه جيًدا. ونتذكره هذا نعرف أن يجدر بلد. أي يف املال
للغاية مربحة استثمارات لكنها — واملجتمع الدولة أي — االحتياطيات مالك يخص فيما
غري السياسة لهذه البناءة االنتقادات كل أن غري بها. يتاجرون الذين املاليني للوسطاء
رشسة وبحملة املركزي، البنك استقالل بقدسية املتعلقة بالحجج فوًرا تجابه العقالنية
يستغلها التي اإلعالم وسائل جانب إىل الجديدة، الليربالية وأنصار السياسة رجال من
االقتصاد علم يتحول الحالة، هذه يف العام. بالرأي التالعب خالل من أفكارهم لنرش هؤالء

بحتة. سياسة إىل — الدويل التمويل باسم يعرف الذي الفرع سيما ال —
وال ككل؛ العالم اقتصاد هو بحق مغلق بأنه وصفه يمكن الذي الوحيد االقتصاد
والتمويل التجارة حالة يف بوضوح يتجىل ما بقدر أخرى حالة أي يف بوضوح هذا يتجىل
ذلك يأخذ أن العاملي لالقتصاد نموذج وأي العاملي للنمو نموذج أي عىل ويجب الدوليني.
بلد وخسارة آخر. بلد يف عجز وجود تلقائيٍّا يعني ما بلد يف فائض فوجود الحسبان. يف
لديه ما بلد ُوجد وإذا آخر. لبلد رصيًدا تشكل ما بلد وديون آخر. لبلد أرباح إال هي ما
يوجد ال وهكذا؛ ا. جدٍّ القليل سوى لديه ليس آخر بلد وجود إىل يشري فهذا ا، جدٍّ الكثري
الوقت يأتي حتى كذلك األمور وستظل ككل، العالم نطاق عىل فائض أي يوجد وال عجز
خالل يحدث أن املرجح من ليس وهذا الكواكب، بني القروض تداول يف فيه نبدأ الذي

الحايل. الجيل
األمريكية10 املركزية املخابرات وكالة تصدره الذي العالم» حقائق «كتاب أن صحيح
تريليون ٤٤٫٦ بمبلغ مدين العالم بأن يفيد — للمعلومات األهمية بالغ مصدًرا ويعد —
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لسعر وفًقا دوالر تريليون ٤٦٫٨ البالغ العاملي الناتج قيمة من يقرب الرقم (هذا دوالر
بهذا مدينًا ليس فالعالم أحيانًا؛ تخطئ املركزية املخابرات وكالة حتى لكن الرصف).
مجموع يساوي وهذا العالم، لبلدان القومية الديون مجموع ببساطة هو الذي املبلغ،
املركزية املخابرات وكالة تفكري طريقة نتبع أن ارتأينا إذا — أو كافة. العالم بلدان أرصدة
بلغنا وكأننا نبدو أننا من الرغم وعىل لنفسه. املبلغ بهذا مدين العالم إن نقول أن يمكن —
حققه مما فبالرغم هنا؛ تكمن كبرية مشكلة توجد فإنه الدين، مسألة يف التعادل نقطة
جميع يحتفظ التي السعيدة الكبرية الواحدة األرسة شكل عن بعيد فإنه تكامل، من العالم
االنقسام أصابها أرسة من وكم لألرسة؛ املشرتك الحساب نفس يف أموالهم بكل أفرادها

هذه. مثل مسائل بسبب
االستهالك إن املقبلة. األجيال يف فكرنا إذا هامة مسألة الحالية العالم مديونية تشكل
كاهل يثقل سوف — سواء حد عىل واملالية الحقيقية — األصول من لجزء الحايل
فقًرا، البلدان ألشد فقط ليس اإلطالق، عىل تافهة ليست املشكلة وهذه املستقبلية. األجيال
هي الفقرية البلدان أن هي الكربى واملفارقة بالديون. املثقلة الغنية للبلدان أيًضا بل
البلدان الفقرية البلدان تمول ال األحيان بعض ويف باألرصدة، الغنية البلدان تمول التي
األجنبي. النقد احتياطي آليات خالل من وتعيلها تدعمها بل فحسب، باألرصدة الغنية
نيجرييا أو مرص بعملة األجنبي النقد باحتياطيات تحتفظان ال والربازيل فبنجالديش
االحتياطيات هذه وتودعان األخرى؛ البلدان من كالعديد تفعالن ذلك من بدًال لكنهما مثًال؛
بأن رصاحة نعرتف ودعونا العالم، يف األقوى هي بنوكها ألن العالم، يف البلدان أغنى يف
لحكوماتها املالية األوراق أن عىل عالوة موثوقية. البنوك أكثر هي البلدان هذه يف البنوك
األقل. عىل الراهن الوقت يف كذلك؛ إنها بىل، كذلك؟ أليس واستقراًرا، صالبة األكثر هي

املال من بمبلغ مدينة البلدان جميع العالم. يف مدينة غري بلدان هناك ليست باألساس،
الديون من سنوات تحملت ألنها األول املقام يف نفسها البلدان هذه وملجتمعات ما، لبلد
من تقرتض أيًضا فالبلدان خدمتها. خالل من امليزانية يف العجز حاالت تغطية وحاولت
تحويه ما كل بسبب للغاية معقدة املال رأس تدفق شبكة إن واألجنبية. املحلية البنوك
واألرصدة والخصوم، واألصول والديون املالية واألوراق املال من متقاطعة تيارات من
أن شأنه من فهذا التوضيح؛ بهدف العالم خارطة عىل هذا كل طرحنا وإذا والديون.
من القليل إال الخارطة هذه تحمل ولن الفهم، عىل يستعيص عويص تشابك إىل يؤدي

للعالم. األخرى الخرائط مع الشبه
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املحيطات. جميع عرب املتناثرة الصغرية النقاط ستكون الخارطة هذه أجزاء أَوضح
حيث من بلًدا ٢٠ أقل فإن اإلطالق، عىل ديون لديها ليس التي ليختنشتاين، فبخالف
رغبة عدم إىل يعزى ال ديونها قلة يف والسبب للغاية، صغرية جزر بلدان كلها املديونية
البلدان هذه إقراضها. يف أحد رغبة عدم إىل يعزى ما بقدر االقرتاض يف البلدان هذه
تقرضها أن ال املال، األخرى البلدان تمنحها أن أكثر املنطقي من يكون بحيث ا جدٍّ صغرية
يكلف ال البلدان لهذه اإلعانات ومنح منها. ديونها اسرتداد كيفية بشأن تقلق ثم إياه،
مديونية البلدان وأكرب السياسية. الناحية من ثماره يؤتي لكنه املادية، الناحية من كثريًا
١٩٠ نحو دينها ويبلغ نسمة، ألف ٤٠٢ سكانها عدد البالغ مالطة، هي املجموعة هذه يف
ويسكنها الهادئ، املحيط يف تقع التي باالو، فهي مديونية البلدان أصغر أما دوالر. مليون

الخارطة. عىل نقاط سوى ليست هذه صفًرا. ديونها وتبلغ نسمة ألف ٢١
الخارطة كانت وإذا الخارطة. عىل أخرى أماكن يف الكبرية املظللة اللطخات ستكون
أغنى وستتلطخ واألسود، الداكن الرمادي اللونان فسيسود واألسود، األبيض باللونني
املجال، هذا يف الزعيم هي املتحدة الواليات املطلقة، لألرقام ووفًقا األلوان. بأحلك البلدان
الديون مجموع ربع هو تقريبًا وهذا دوالر، تريليونات ١٠ حاجز ديونها تتجاوز إذ
إىل كلها تنتمي املدينة البلدان قائمة عىل التالية بلدان واألربعة بأرسه. العالم يف الوطنية
دوالر، تريليونات ٨٫٣ ب مدينة العظمى بريطانيا الغنية: السبع مجموعة بلدان قائمة
دوالر. تريليون ٢ وإيطاليا دوالر، تريليونات ٣٫٥ وفرنسا دوالر، تريليونات ٣٫٩ وأملانيا
األرقام عن كثريًا وكندا) (اليابان السبع مجموعة يف اآلخرين العضوين مديونيتا تختلف وال
مليار ٧٠٠ كندا مديونية وتبلغ دوالر تريليون ١٫٥ اليابان مديونية تبلغ إذ السابقة،
هولندا وتقرتب الديون. قائمة عىل عرش والثاني الثامن الرتتيبني يشغالن وهما دوالر،
ديون برصيد السادس الرتتيب هولندا تحتل حيث مديونية، بلدان عرشة أعىل من وإسبانيا
وتأتي دوالر، تريليون ١٫٦ برصيد السابع الرتتيب إسبانيا وتحتل دوالر، تريليون ١٫٩

دوالر. تريليون ١٫٤ ديون برصيد التاسع الرتتيب يف أيرلندا
دوالر مليار و٢٨٧ دوالر مليارات ٣٠٦ تبلغ كبرية، ديون أيًضا وروسيا الصني لدى
يف األجنبي النقد من البالد احتياطيات ضخامة تساهم الصني، حالة يف لكن التوايل. عىل
املكسيك منها: كبرية، ديونًا تعاني الالتينية أمريكا يف بلدان وهناك دينها. حجم تصغري
دوالر). مليارات ١٠٩) واألرجنتني دوالر)، مليار ١٧٧) والربازيل دوالر)، مليار ١٧٨)
الديون هذه كل تمثل دوالر، مليار ١٣٠ وإندونيسيا دوالر، مليار ١٩٤ تركيا ديون وتبلغ
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أفريقيا جنوب يف يوجد أفريقيا يف املطلقة القيمة حيث من الديون وأكرب كبرية. مشكالت
الرتتيب بولندا وتشغل دوالر). مليار ٣٠) والسودان دوالر)، مليار ٥٦) باملوارد الغنية
وهي دوالر. مليار ١٥٠ نحو دينها يبلغ إذ العالم، يف الخارجية الديون أكرب قائمة عىل ٢٨

دوالر. مليار ١٣٥ إىل ديونها تصل التي والهند، الربازيل بني الواقعة املرتبة تحتل
— املخزون هذا يُقارن فعادة نسبي. منظور من املبالغ هذه نتناول أن ينبغي
أشمل باعتباره اإلجمايل املحيل بالناتج أو الصادرات، بحجم — مخزونًا يعترب فالدين
ألغراض اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد لنصيب وفًقا ويُحسب الصدد. هذا يف املعايري
املعلومات، من مزيد عىل تحتوي البيانات ألن التعميم، عىل الطريقة هذه تنطوي املقارنة.
أمامها. املتاحة املستقبلية والفرص املختلفة الوطنية االقتصادات حالة لتقييم وتُستخدم
٣٨٦٠ فيها الواحد الفرد ديون تبلغ التي بولندا، أن نرى أن يمكن الطريقة، لهذه ووفًقا
أننا إال دوالًرا. ٢٠٣٠ فيها الواحد الفرد ديون تبلغ التي روسيا، من مديونية أكثر دوالًرا؛
أكثر البلدان فستصبح اإلجمايل، املحيل الناتج من مئوية نسبة شكل عىل الدين مثلنا إذا
الدين مثلنا وإذا و٣٩٫١٪. ٪٤٣٫٦ ستكونان: التوايل عىل نسبتيهما ألن بينها، فيما تقاربًا
و٩٠٪. ٪١٣٣ ييل: كما األرقام فستكون الصادرات، حجم من مئوية نسبة شكل عىل
األخرى للبلدان والغاز النفط تبيع روسيا ألن بولندا، من أفضل االقتصادية روسيا فأحوال
السوق عملة رصف سعر نستخدم ونحن للغاية. مرتفعة بأثمان — بولندا فيها بما —

ويسدد. الدين بها يُستدان التي هي هذه الرصف أسعار ألن الحسابات، هذه لكل
هذه تتجاوز للبالد الخارجية األصول لكن هائلة، مديونية املتحدة الواليات لدى
القطاع لكن الفيدرالية، والحكومة األرس نطاقي يف املديونية هذه وترتكز بكثري. املديونية
(دون الخارجية الديون إجمايل ويبلغ الديون. من هائل بعبء مثقل أيًضا الخاص
العالم يف واقتصادية وسياسية عسكرية قوة ألكرب األجنبية) العمالت احتياطي احتساب
٣٣٣٣٠ هو: الدين من الفرد نصيب أن إىل يشري مما اإلجمايل. املحيل ناتجها من ٪٧٦
،٤٧٣٠٠ ب يقدر والذي أملانيا يف الفرد نصيب ثلثي قليًال يتجاوز املبلغ وهذا دوالًرا،
حجم من ٪١٠١٦ األمريكية املديونية وتشكل مرة. ١٦ الرويس الفرد نصيب يعادل لكنه
حجم يفوق فبينما الحقائق. لكنها للبعض، صادًما يبدو قد هذا السنوية. أمريكا صادرات
سوى أمريكا صادرات تشكل ال الثلث، بمقدار عام كل الخارجية ديونها روسيا صادرات
عمليات كل أوقف البلدين كال أن فرضنا وإذا الخارجية. ديونها حجم من العرش نسبة
بينما أشهر؛ عرشة نحو غضون يف الخارجية ديونها سداد من روسيا فستتمكن االسترياد،
االستثمارات أن من إذن عجب ال سنوات. عرش املتحدة الواليات من نفسه األمر سيستغرق
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القلق هذا كل تبدي نفسها والحكومة الخاصة، والرشكات التجارية واملصارف األمريكية
سداد يف أمريكا تواجهها مشاكل أي إن سدادها. عىل والقدرة الخارجية الديون حجم إزاء
ينبغي التي األمور من الكثري لديها التي املتحدة، الواليات يف كربى معضلة تمثل ديونها

بها. تهتم أن
كالتعديالت وشيكة، عاملية ديون أزمة فتيل نزع إمكانية عززت أمور عدة حدثت لقد
املبارشة العواقب عىل والقضاء الالتينية، أمريكا بلدان طبقتها التي الجذرية االقتصادية
وتعزيز وتركيا، وروسيا آسيا رشق جنوب يف التسعينيات يف حدثت التي املالية لألزمة
ذلك يف (بما االشرتاكية بعد ما إىل بالتحول املارة األوروبية البلدان يف االقتصادي النمو
يف فقًرا البلدان أكثر ديون معظم وشطب النصف)، بمقدار البولندية الديون خفض
ذلك أن مع مسبوق، غري إنسانيٍّا عمًال نموٍّا البلدان أقل ديون أعباء إزالة كانت وقد العالم.
لتتمكن تكن لم الفقرية فالبلدان العاملي. املايل للنظام كربى أهمية ذات مسألة يشكل ال
املستمر الشعبي الضغط من سنوات عرش استغرق األمر لكن الديون، هذه سداد من أبًدا
عىل الدويل البنك ويوافق األخرى) الدائنة الدول إىل (إضافة السبع مجموعة توافق كي

.٢٠٠٦ عام يف الديون هذه شطب
مثقًال فقريًا بلًدا ٤٣ بالديون املثقلة الفقرية البلدان ديون تخفيض مبادرة تناولت
أمريكا من بلدان وخمسة آسيا، من بلدان وخمسة أفريقيا، من بلًدا ٣٣ منها بالديون،
فاسو وبوركينا وبوليفيا وبنني وأنجوال أفغانستان هي: البلدان هذه والوسطى؛ الجنوبية
(برازافيل) والكونغو وتشاد الوسطى أفريقيا وجمهورية والكامريون وبوروندي وبورما
وهايتي وغويانا بيساو وغينيا وغينيا وغانا وجامبيا وإثيوبيا (الديمقراطية)، والكونغو
وموريتانيا ومايل ومالوي ومدغشقر وليبرييا والوس وكينيا العاج وساحل وهندوراس
وسرياليون والسنغال وبرنسيبي تومي وساو ورواندا والنيجر ونيكاراجوا وموزمبيق
بلًدا ٣٥ وحظي وزامبيا. واليمن وفيتنام وأوغندا وتوجو وتنزانيا والسودان والصومال
هذه من الكثري كانت الديون. عبء تخفيف بهدف جزئي أو كيل بإعفاء اآلن حتى منها
التعليم عىل اإلنفاق عىل قدرتها يقوض كان مما ديونها، لخدمة إنفاقها توجه البلدان
الركود أزمة من للخروج الفرصة لها تتيح املبادرة هذه لسكانها. الصحية والرعاية

الهيكيل.
وجدت إذا خطورة، أكثر نحو عىل ربما الظهور، املشكلة هذه تعاود سوف ذلك ومع
— وتركيا ومرص وبولندا والربازيل كإندونيسيا — االقتصادية الناحية من أضعف بلدان
الكفاية. فيه بما عال نمو معدل يحقق صادرات حجم عىل الحفاظ عىل قادرة غري نفسها
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من اقرتاب عىل ينطوي ال أيًضا لكنه الهيكيل، التوازن يف بمشكلة يتعلق ال املوقف هذا
األوىل. الحالة من الثانية الحالة إىل أقرب لألسف الوضع لكن الهاوية. حافة

لالهتمام مثرية العالم أنحاء مختلف يف املال رأس تدفقات اتجاه تجعل الخلفية هذه
املؤهل الخبري وحتى بل العادي، الشخص قدرة عدم عىل التأكيد وينبغي السابق. من أكثر
وربما املوضوع. هذا حول يقيني نحو عىل بها مسلم بترصيحات اإلدالء عىل كامًال، تأهيًال
جديدة ظروف تزال ال إذ املوضوع؛ بهذا يتعلق فيما الخرباء من أفضل الهواة أداء يكون
وحال قصري. ألجل تدوم أو واحدة مرة تحدث أحداث بعضها الظهور، تواصل ومفاجئة
يف — البنوك ومحللو املاليون، الخرباء سيتمكن طبيعتها، إىل وعودتها األمور استقرار
غالبًا املوقف؛ تقدير يحاولون عندما لكنهم بالضبط. حدث بما إخبارنا من — األول املقام
تجنب تحاول عندما الجوية األرصاد هيئات مثل تماًما غموًضا، الطرق بأكثر ذلك يفعلون

ال. أم سيهطل املطر هل لنا تقول وال الرصاحة،
التي تلك سيما ال الغنية، البلدان إىل النامية البلدان من هائلة تحويالت توجد حاليٍّا،
الفقرية البلدان تسدد كما ميزانياتها، يف العجز لتمويل الحكومية املالية األوراق تستغل
النقد صندوق مثل األخرى املنظمات وإىل الدائنة الغنية البلدان إىل ديونها من أقساًطا
سددت ،٢٠٠٦ عام إىل ٢٠٠٣ عام من األربع السنوات مدى وعىل الدويل. والبنك الدويل
ملزمة لكنها البلدان. هذه دخل يفوق وهذا دوالر، مليار ١٨٥ إجمايل الفقرية البلدان
— الخاص املال رأس تدفق أن إال الديون. هذه عىل الفائدة إىل باإلضافة ديونها، بسداد
فقد املدفوعات. هذه تعويض مجرد تأثريه يتجاوز — الحالة هذه يف أهميته تتزايد الذي
تلك خالل دوالر تريليون ١٫٩ الفقرية البلدان هذه إىل الخاصة األموال رءوس تدفق بلغ
دوالر مليار ٦٤٧ إىل ٢٠٠٢ عام يف دوالر مليار ١٦٩ من الفائض وارتفع األربع. السنوات
العالم، بقية يف املتقدمة البلدان ممولو استثمره ما بني الفرق يوضح وهذا .٢٠٠٦ عام يف
الخارج من اآلتية الدَّفعة تقدم العالم. بلدان بقية أزمات وراء من أرباح من حققوه وما
لتمويل رئيسيتني وسيلتني باعتبارهما الوطني املال ورأس املحلية للمدخرات كبريًا دعًما
املبارش االستثمار شكل هذه الخارجية األموال رءوس غالبية وتتخذ بلد. أي يف التنمية
األوراق رشاء األهمية: حيث من الوسيلتني هاتني وييل الجنسيات. متعددة رشكات قبل من
يف بما املال، رأس أسواق يف االستثمار يأتي أخريًا ثم الديون)، (تمويل الحكومية املالية

املالية. األوراق تداول أسواق ذلك
شكل يف ومعظمها البلدان، أغنى بني تجري التي هي املال رأس تدفقات أعظم
املال رأس حجم يزيد ال وهذا الرشكات. بني واستحواذ اندماج وعمليات مبارش استثمار
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أعىل سيحقق حيث الستثماره إرساله طريق عن استغالله يحسن لكنه القصري، املدى عىل
٢٠٠٦ عام ففي الطويل. املدى عىل املال رأس زيادة إىل يؤدي ثم ومن للمساهمني. األرباح
تريليون ١٫١ بقيمة مبارشة استثمارات والتنمية التعاون منظمة أعضاء استثمر فقط،
العرش السنوات وخالل السابق. بالعام مقارنة ٪٢٩ قدرها بزيادة بلدانهم، خارج دوالر
بلغت دوالر، تريليونات ٨ استثماراتهم مجموع تجاوز ،٢٠٠٦ عام حتى ١٩٩٧ عام بني
بلجيكا حلول لالهتمام املثري ومن دوالر. تريليون ١٫٦ منها األمريكية االستثمارات قيمة
دوالر، تريليون ١٫٢ نحو إىل يصل استثمارات بمبلغ الثانية املرتبة يف مًعا ولوكسمبورج
بهدف املال رأس من وفريًا قدًرا يدخرون البلدين هذين مواطني أن إىل يعزى ال وهذا
لتنفيذ تأسست التي القابضة الرشكات ملختلف مالئًما مناًخا يوفران ألنهما بل االستثمار،
املرتبة يف املتحدة اململكة وحلت األحيان. أغلب يف واحدة ملرة خاصة، استثمار عمليات
بمبلغ فرنسا تلتها ثم بقليل، دوالر تريليون ١ مبلغ املبارش استثمارها تجاوز إذ التالية،

دوالر. تريليون ٠٫٩ استثمارات
املتقدمة البلدان مدخرات فائض أن إىل الجديد الكالسيكي االقتصاد فكر يذهب
أيًضا. صحيًحا يكون أن يمكن والعكس فيها، واستثماره النامية البلدان إىل نقله ينبغي
املتحدة. والواليات الصني بني الحال هو القاعدة لهذه راديكالية األكثر االستثناء لكن
لالقتصاد رصيًدا تقدم الجاري، الحساب يف وفائض كبرية تجارة من لديها بما فالصني
مزدوج هيكيل عجز يف غارق بدوره األمريكي االقتصاد هذا لكن ثراء، األكثر األمريكي

وامليزانية. التجارة يف متمثل
يف األخرى البلدان من العديد شأن ذلك يف شأنها — الصني أن يف املسألة جوهر يكمن
باعتبارها الصادرات، يشجع وهذا عملتها. رصف خفضسعر تتعمد — آسيا رشق جنوب
رصف سعر يُخفض الحكومة. وعائدات العمل، فرص وزيادة اإلنتاج، لنمو الدافعة القوة
مزيًدا تشرتي أن مثًال، الدوالر األجنبية، العمالت من واحدة لوحدة يمكن عندما ما عملة
املنتجات طرح ربحية تزداد املحلية، العملة وبانخفاض املحلية. العملة من الوحدات من
ثراء، وأكثرها السوق أجزاء أكرب يزال ال الذي الجزء ذلك يف (بما العاملية السوق يف املحلية
كل مقابل املحلية العملة من مقدار عىل تحصل الحالة هذه يف فأنت املتحدة). الواليات أي
كانت لو عليه ستحصل كنت مما أكثر التصدير، خالل من عليه الحصول جرى دوالر
العملة تكون وعندما أعىل. املحلية العملة رصف سعر كان لو أي، أقوى، املحلية العملة
االقتصادي. للنمو حفزها يقل املثال، سبيل عىل بولندا يف الحال هي كما أقوى، املحلية
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فائض ينشأ األكمل، الوجه عىل الصادرات عن الناتج الدخل من يستفاد ال وحينما
األوراق يف الفائض هذا استثمار يفضل املركزي الحكومي االقتصادي والنظام املال. رأس
ويمكن الغنية. البلدان عجز سيما ال العجز، حاالت لتمويل الخارج يف الصادرة املالية
نحو عىل ينترش االتجاه وهذا األخرى، البلدان يف املبارش االستثمار يف أيًضا استثماره
مستوى من (أعىل مدخرات فائض لديها فقًرا األكثر البلدان ألن ممكنًا يكون وهذا متزايد.
املالية؛ وأدواتها أسواقها تخلف إىل ذلك ويعزى بالفعل)، املرتفع الغنية البلدان استثمارات
االقتصاد من تطوًرا أكثر أخرى أجزاء إىل أموالها بفوائضرءوس للدفع مضطرة تكون لذا
التجارة عجزي تعاني التي الغنية البلدان إىل هذه أموالها برءوس الدفع فتفضل العاملي،

وامليزانية.
يعزى آسيا، رشق جنوب بلدان يف املحيل االدخار مستوى يف الكبري االرتفاع إن
إذا املال اقرتاض من ستتمكن أنها من متأكدة ليست البلدان هذه أن إىل كبرية بدرجة
وجود لعدم ونظًرا اآلن، منذ االدخار إىل يضطرها وهذا املستقبل. يف عصيبة أوقاتًا واجهت
وإذا الخارج. يف تستثمر فهي املحيل، املستوى عىل املدخرات فيه تُستثمر ألن يصلح ما
لبلدان األسهل فمن والخدمية، اإلنتاجية الجديدة القدرات يف املبارش االستثمار استثنينا
املصدرة البلدان وكذلك تايوان، أو سنغافورة أو الجنوبية كوريا أو ماليزيا أو كالصني
السحاب كناطحات الثابتة األصول يف أموالها رءوس تستثمر أن روسيا، فيها بما للنفط
تكون قد التي املحلية املالية األوراق يف تستثمر أن ال العقارات، أنواع من غريها أو الجديدة
لالستثمار، املحلية املالية األوراق هذه من يكفي ما يتوافر ال وقد تطوًرا. أقل أو أكثر
املالية الودائع تتمتع حيث أمانًا، أكثر فالوضع الخارج، يف أما ثقة. محل تكون ال قد أو

محليٍّا. استثمرت لو ستنالها كانت التي تلك من أفضل بحماية
املمكن من يكون فلن العالم، يف االقتصادي التوازن اختالل أساس هو هذا كان وإذا
املتحدة الواليات يف املزدوج العجز تصفية ألن فقط ليس برسعة، الوضع هذا تصحيح
وإيطاليا؛ فرنسا مثل التقدم، بالغة األخرى البلدان بعض يف امليزانية يف العجز من والحد
رأس فوائض لديها التي البلدان يف املالية النظم ألن أيًضا بل طويًال، وقتًا يستغرق سوف
الحقيقية. االقتصادات تحتاجه مما أكثر النضج، مرحلة إىل لتصل أطول وقتًا تحتاج مال
الغنية، البلدان مع واالقتصادي التكنولوجي املستوى نفس عىل البلدان هذه من وكثري
أو بود آي أجهزة نشرتي نحن فمثًال، الغنية. البلدان عن متخلفة املالية أنظمتها أن مع
األمر يتعلق عندما لكن تفكري، أدنى دون تايوان أو كوريا يف املصنعة البالزما شاشات
كان وربما الربيطانية. أو األمريكية نشرتي بالطبع فنحن األسهم، أو االئتمانية بالخربات
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أن حني يف اآلن، حتى وتايوان كوريا مثل بلدان برملانات يف أحيانًا باأليدي معارك نشوب
يف السياحيون املرشدون عليها يعقب تاريخية طرائف مجرد أصبحت املعارك هذه مثل

األمر. بهذا عالقة له الغنية، البلدان
فالتدفق مزايا. بعدة تتمتع يجعلها العاملي االقتصاد يف املتميز أمريكا موقف إن
اإلبقاء يتيح ذاته الوقت ويف األمريكية، لألصول السوق سعر يرفع الخارج من اآلتي املايل
املال ورأس املال، رأس سعر هي الفائدة وأسعار الفائدة. أسعار يف نسبي انخفاض عىل
سهولة يزيدان العامالن هذان الفائدة. أسعار رفع إىل حاجة ال أنه حد إىل ا جدٍّ وفري
حجم الخارجية األمريكية األصول تتعدى الخارجي؛ املستوى عىل املحلية. النفقات تمويل

الدين. خدمة تكلفة من أكرب األصول تلك من الناتج الدخل أن عىل عالوة الديون،
— الحكيمة املتحدة الواليات سياسة تشجعه أمر وهو — الدوالر َضعف ويشكل
التي العائدات تُسعر اآللية: هذه من أمريكا تستفيد كيف إليكم للبالد. كبري ربح مصدر
أمريكا دخل يكون بينما بالدوالر، املتحدة الواليات يف االستثمار خالل من األجانب يربحها
تسددها التي الدفعات إىل باإلضافة األجنبية، األسواق يف وأسهمها املبارشة استثماراتها من
سعر انخفاض فإن ثم ومن األجنبية. بالعمالت مسعًرا األخرى، للبلدان القروض عىل
املتحدة للواليات الخارجية األصول قيمة زيادة يعني األخرية السنوات يف الدوالر رصف
لألجانب املستحق الدين صايف ينخفض املنوال، نفس وعىل الدوالرية. القيمة حيث من
تجاوز لذلك، ونتيجة الدوالرية. القيمة حيث من الخارجية) األصول ناقص الدين (إجمايل
األصول ألصحاب دفعتها التي األموال الخارجية أصولها من أمريكا حققته الذي الدخل

.٢٠٠٥ عام نهاية حتى أمريكا داخل الخارجية
مليار بقيمة محفظة اشرتوا سرتيت وول يف املستثمرين أن لنفرتض مثال: إليك
مقابل زووتي ٤ يساوي الرصف سعر كان عندما البولندية الحكومة سندات من دوالر
عملة إىل هذا دوالر املليار مبلغ املستثمرون هؤالء حول املعامالت، وألغراض واحد. دوالر
مبلغ وجد املطاف، نهاية يف ثم البولندية، بالعملة الرشاء بإتمام ملزمون ألنهم الزووتي
وأصبح الوطني. البولندي البنك أي البولندي، املركزي البنك إىل طريقه هذا دوالر املليار
املركزي البنك يملكه الذي البولندي األجنبي النقد احتياطي من جزءًا دوالر املليار هذا
البنك اشرتى ذلك، بعد زووتي. مليارات ٤ يعادل يزال ال اآلن، حتى وهو، البولندي،
السندات من كالٍّ أن نفرتض ودعونا أمريكية. مالية أوراًقا املليار بهذا البولندي الوطني
األمر واقع يف البولندية السندات أن مع سنوية، فائدة ٪٥ تدفع واألمريكية البولندية
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تزال ال الحالة، هذه يف قوة. يزداد الزووتي وبدأ يضعف، الدوالر بدأ ثم أكرب. فائدة تدفع
الرصف سعر أن إال الخارج، يف لديهم األمريكيون يملكها التي زووتي مليارات األربعة
خرس قد البولندي الوطني البنك يكون بهذا الواحد. الدوالر مقابل زووتي ٢٫٥ هو اآلن
كل يُدخل األسهم، أرباح تُدفع وعندما الرضائب. دافعي أموال من زووتي مليار ١٫٥
تكون األمريكي، الجانب يخص فيما مدفوعاته. ميزان إىل والدخل اإلنفاق قيمتي بلد
٥٠ قدره السنوي البولندي الجانب دخل ويكون دوالر، مليون ٥٠ قدرها السنوية النفقة
لسعر وفًقا فقط زووتي مليون ١٢٥ قيمته تبلغ اآلن املبلغ هذا أن إال أيًضا، دوالر مليون
الفائدة هي زووتي، ملياري األمريكيون يربح نفسه، الوقت ويف الوقت. هذا يف الرصف
٨٠ تعادل هذه الفائدة ودفعة البولندية، السندات يف دوالر مليار بقيمة استثماراتهم عىل
الدخل خانة يف يصب الذي املبلغ هو وهذا الوقت، هذا يف الرصف بسعر دوالر مليون
٣٠ أمريكا حققت الرصف، سعر يف التغري لهذا نتيجة األمريكي. املدفوعات ميزان يف
هو هذا ألن — األصيل استثمارها قيمة من ٪٣ عن يقل ال ما أي — إضافية دوالر مليون
إضعاف — الرصف سعر تخفيض آلية بفضل كله وذلك أخذته. وما دفعته ما بني الفرق
كلفة بولندا وكبدت األمريكيني، عىل بالربح عادت التي — الزووتي قوة وازدياد الدوالر،
إقراض خالل من ٪٦٠ قدره عائًدا أمريكا حققت الفائدة، ربح إىل وباإلضافة باهظة.
كل أمريكا بدأت لقد لديهم). متوافرة كانت البولندية (فالعملة بولندا يف البولندية العملة
بولندا خرست بينما دوالر. مليار ١٫٦ بقيمة سندات لديها واآلن دوالر، مليار بمبلغ هذا
اللعب يجري فقط. مليار ٢٫٥ لها وتبقى زووتي، مليارات ٤ بمبلغ بدأت ألنها ٪٣٧٫٥

العالم. أنحاء جميع يف مماثلة معامالت يف الدوالرات مليارات من بالكثري
وهو واقعية. أسس إىل كبرية بدرجة يستند لكنه بسيط، مثال سوى هذا يكن لم
التأثري بغرض الرصف سعر عىل الذكية السيطرة استغالل سهولة مدى لنا يوضح
دافعي مصلحة يواتي نحو عىل املدفوعات ميزان وتشكيل الجاري الحساب رصيد عىل
يؤدي العملة رصف سعر انخفاض أن ذلك إىل ويضاف الوطني. واالقتصاد الرضائب
الخارج. إىل املصدرة البضائع من تأتي التي — املحلية بالعملة — اإليرادات يف نمو إىل
بولندا، يف زووتي ٢٥٠ قيمتها بضائع بيع من دوالر ١٠٠ عىل تحصل املتحدة فالواليات
من يأتي نفسه زووتي ٢٥٠ مبلغ قيمة كانت أقوى، الدوالر كان عندما السابق يف
األوىل. القيمة من أقل ٪٣٧٫٥ أو فقط، دوالًرا ٦٢٫٥٠ تساوي الصادرات من أقل كمية
إىل التأثري هذا يمتد ثم ومن الصادرات، نمو عىل إيجابي تأثري له الدوالر إضعاف إن
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أيًضا. صحيح والعكس املتحدة. الواليات يف امليزانية وإيرادات والعمالة، املحيل، الناتج
األعمال مناخ يحسن الزووتي) قيمة يف ازدياد يقابله (الذي الدوالر قيمة يف فاالنخفاض
فضعف البولندي. االقتصاد توسع عملية يعرقل نفسه الوقت ويف املتحدة، الواليات يف
بالسلب ذلك أثر أقوى، الزووتي كان وكلما األمريكي، املدفوعات ميزان يعزز الدوالر
واملستهلكني للعمال سار خرب هو الدوالر فضعف إذن البولندي. االقتصاد توازن عىل
ودافعي واملستهلكني، للعمال، سيئ خرب الزووتي قوة بينما األمريكيني. الرضائب ودافعي

البولنديني. الرضائب
بتكلفة الخارج يف اإلجازات قضاء بخالف — الزووتي قوة وراء من الوحيدة والفائدة
املحلية، بالعملة تكون الخدمة فهذه الخارجية، الديون خدمة كلفة يقلل هذا أن هي — أقل
أصل مدفوعات لسداد الزم دوالر كل مقابل زووتي ٢٫٥٠ سوى ندفع ال بولندا يف ونحن
الحالة؛ هذه يف نسبيٍّا أرخص تكون املستوردة السلع أن عىل عالوة عليه، والفائدة الدين
زووتي ٢٥٠ تكلفنا اآلن دوالر ١٠٠ قيمتها التي الواردات أقل. محلية عملة تكلفنا ألنها
سابق وقت يف حدث كما زووتي ٤٠٠ وليس للدوالر)، زووتي ٢٫٥ الرصف: لسعر (وفًقا
كان إذا نسبيٍّا أقل تكون التضخم ونسبة للدوالر. زووتي ٤ الرصف سعر كان عندما
يف أخرى عوامل كانت وإن ضعيًفا، الزووتي بقاء بفرضية باملقارنة نسبيٍّا قويٍّا الزووتي
ترتفع أيًضا. صحيح والعكس التضخم. حدوث يف وتسببت األسعار ارتفاع إىل أدت الواقع
إن إذ تُخفض، أقصد (ال عملته (ترتاجع) تنخفض الذي البلد يف املستوردة البضائع كلفة
رشاء ألن نظًرا الرسمي)، الرصف سعر يف واحدة ملرة تغيري هو العملة قيمة تخفيض
البضائع هذه قيمة يعادل بما املحلية، بالعملة أكثر أموال دفع يتطلب املستوردة البضائع
دوالًرا ٤٠ اآلن زووتي ١٠٠ قيمتها التي الواردات تتكلف أمريكا يف األجنبية. بالعمالت
كان عندما السابق يف دوالًرا ٢٥ من بدًال للدوالر، زووتي ٢٫٥ الحايل: الرصف لسعر وفًقا
وقضاء نسبيٍّا، أعىل املتحدة الواليات يف التضخم نسبة إن للدوالر. زووتي ٤ الرصف: سعر
عطالتهم األمريكيني قضاء بات ملاذا يفرس هذا لألمريكيني. كلفة أكثر الخارج يف العطالت
من الخوف هو آخر سبب إىل باإلضافة األخرية، السنوات يف شيوًعا أقل أمًرا الخارج يف

اإلرهابيني.
وذلك املماثلة، الحاالت من كثري هناك الحالة؟ هذه مثل يف عمله يمكن الذي ما
متكتمة؛ لكنها مدروسة سياسة لديها املتحدة فالواليات الكثري، تعني وألنها متكررة، ألنها
بفعل األخرى البلدان عىل تشري أن السياسة هذه من وجزء الدوالر. إضعاف إىل تهدف
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لكن برصامة، يُطبق أنا.» أفعله ما ال لك، أقوله ما «افعل القائل: األمريكي واملبدأ العكس.
الجميع. ليس لكن املبدأ، لهذا الكثريين خضوع هو املدهش اليشء

أال هي طريقة أفضل تكون قد نظريٍّا، نفسها؟ عن الدفاع البلدان تستطيع كيف
توجد ال لكن الدين. يف املضاربة للعبة التعرض نتجنب وهكذا دين، وال عجز هناك يكون
البلدان كل قررت فقد سابًقا. أرشنا مثلما وباالو؛ ليختنشتاين سوى ديون بال بلدان
حجم تخفيض هو حكمة الحلول أكثر مدينة. تكون أن — متعددة ألسباب — األخرى
الصني من كلٌّ تفعله ما هذا الوقت. نفس يف األجنبي النقد واحتياطيات الخارجي، الدين
بني تنسيًقا يتطلب اإلجراء وهذا األقل. عىل جزئي نحو عىل والربازيل، وروسيا والهند،
البلدان من كثري يجده عقالنيٍّا، يبدو الحل هذا أن ومع املركزي. والبنك الحكومة سياستي

املركزية. بنوكها استقاللية مواجهة يف مستحيًال
األجنبي النقد احتياطيات مستوى بولندا يف للدولة الخارجية الديون تجاوزت مؤخًرا؛
الرقم ارتفع ثم دوالر، مليار ٥٨٫٩ تساوي الخارجية الديون كانت ٢٠٠٦ عام ففي بقليل.
كانت بينما العام، الدين من ٪٤٠ يساوي هذا دوالر، مليار ٦٠ وصار التالية السنة يف
بلغت ٢٠٠٨ عام بداية ويف الشعب. وعامة الخاص القطاع عىل مستحقة الديون بقية
الدين كان إذ بقليل، الدين مستوى من أعىل هذا وكان زووتي، مليار ١٤٥ االحتياطيات
قدر نصف نأخذ أن ممكنًا يكون قد دوالر).11 مليار ٦١٫٣) زووتي مليار ١٤٢ يساوي
للبالد، املايل لألمن رضر أي نسبب أن دون الدين، نصف لسداد ونستغلها االحتياطيات
ودافعي امليزانية كاهل عن العام الدين خدمة تكلفة عبء من جزء بتخفيف االستفادة مع
عىل والفائدة ،٪٥٫٣ نحو يبلغ الخارجية الديون عىل الفائدة متوسط كان وملا الرضائب.
زووتي مليار ١٫٦ حدود يف مدخرات صايف تحقيق إىل هذا يؤدي ،٪٣٫٢ تبلغ االحتياطيات
محوَّلة دوالر، مليار ٣٠ نحو انخفاضقدره عن الناتج الفائدة أسعار يف الفرق أو ،٪٢٫١)
ميزانية إىل األموال رصيد يف الكبرية الزيادة هذه وستضاف السوق). بسعر دوالرات إىل
ستنخفض التي املركزي، البنك أرباح من أقل قدًرا الحكومة ستتلقى ناحية، من الدولة.
األرباح. هذه من ٪٩٥ نحو تتلقى فالحكومة االحتياطيات، يف لالنخفاض نتيجة ا جدٍّ
الدين. حجم النخفاض نتيجة كثريًا الخارجية الفائدة مدفوعات ستقل أخرى، ناحية ومن
الرقمني. هذين بني الفرق زووتي مليار ١٫٦ قيمتها تبلغ التي املدخرات تشكل وهكذا

واضًحا. مكسبًا هذا سيكون
رأس يف املضاربة تحركات من تحد أن خارجية ديون لديها التي البلدان تستطيع
خاصة مالية أدوات استخدام ويمكن العملة. لتقوية يدفعها ضغًطا تمارس التي املال،
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١٩٨١ عام نوبل جائزة عىل الحاصل — توبني جيمس اقرتح وقد املضاربة. عمليات تعوق
رضيبة فرض اقرتح فقد السبعينيات. إىل تعود طويلة فرتة منذ القبيل هذا من شيئًا —
العمالت تحويل عمليات كل عىل ٪٠٫٢٥ إىل ٠٫١ بني قيمتها ترتاوح عاملية معامالت
الرضيبة هذه توبني. رضيبة باسم الرضيبة هذه وتعرف دويل، مستوى عىل تجري التي
التي املضاربات، حركة إلخماد تماًما كافية تكون أن شأنها من املعامالت عىل الصغرية
فلكي واسع. نطاق عىل وتجري بالعمالت، الصغرية الصفقات من العديد عىل تنطوي
الرضيبة. مقدار يفوق بعائد تبادل عملية كل تؤتي أن ينبغي ثمارها، تؤتي املضاربة تظل
سعر كان حينما بولندا يف — ٪٠٫٢٥ قدرها رضيبة — ُفرضت كهذه آلية كانت ولو
لو مما والجمهور لالقتصاد إفادة أكثر السعر (هذا اليورو مقابل زووتي ٤٫٣ الرصف
من بأقل التذبذبات يف املضاربات تجري أن املنطقي غري من لكان أقوى)، الزووتي كان
حتى أو كهذه، صغريه بنسب تكهنات يف باملليارات يُتاَجر فعندما زووتي. ٠٫٠١٠٧٥
من نعرف وأن األشياء، تحدث كيف نعرف أن الجدير ومن باملاليني. األرباح تكون أقل،

يخرس. ومن يستفيد،
فرتة خالل الوقت بعض مماثلة آلية بنجاح طبقت تشييل أن من الرغم عىل
به دفعت ثم قرن. ربع مدى عىل هذا توبني اقرتاح بشأن صمت هناك كان التسعينيات،
املسألة هذه ناقشت وقد .١٩٩٧ عام يف الصدارة إىل أخرى مرة آسيا رشق جنوب أزمة
حول واهًما يكن ولم التايل، العام يف ييل جامعة يف محارضة ألقي كنت حينما توبني مع
املصالح بسبب بل موضوعية، حجج بسبب تُحظر لم املنطقية األداة هذه أن حقيقة
هذا حول األدبيات إن العالم. حول ومستشاريهم وأنصارهم سرتيت، وول ملمويل الخاصة
االقتصادية.12 السياسة يف معينة نشطة خطوات جانب إىل النقاشات تلك تعكس املوضوع
املضاربات تفيش تجعل نشطة رصف سعر سياسة انتهاج يف البلدان بعض نجحت
مستحيلة بولندا يف املضاربة يجعل البولندي الوطني للبنك الحايل واملوقف مستحيًال. أمًرا
أخرى عوامل توجد ألنه السابق من أكثر رضوري املوقف هذا لكن الحايل. الوقت يف
أسعار اختالف من االستفادة هدف تتعدى بمقادير العملة قيمة يف املفرط االرتفاع تشجع
األوروبي، االتحاد يف الجدد األعضاء الدول يف األجل. قصرية األموال رءوس لجذب الفائدة
ومن القليل. بالقدر األوروبي املركزي البنك حددها التي الفوائد حد الفائدة تتجاوز لم
من األموال رءوس تتدفق أخرى، ناحية من نسبيٍّا. صغريًا دوًرا العامل هذا يلعب ثم،
تقييم وثانيهما (الربح)، االستثمار عىل املتوقعة العائد معدالت أولهما لسببني؛ الخارج
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يكون ثم؛ من بحق. جذابة األرباح هذه يجعل ما هو العملة قيمة ارتفاع لكن املخاطر.
سبب وهذا نفسه. الوقت يف وسببًا الداخل، إىل املال رأس لتدفق نتيجة العملة قيمة ارتفاع
وتوجيه البالد، لعملة الرصف سعر قيمة تشكيل يف بهمة يشارك املركزي البنك يجعل آخر
يف الفشل إن التذبذبات. ملنع املتاحة الوسائل بكل والتدخل العمالت، بني التحويل آليات
وينم الطويل، املدى عىل النمو معدالت ويبطئ أمواًال، الرضائب دافعي يكلف بذلك القيام

النقدية. السياسة يف جوهري خطأ عن
تماًما صارًما الرصف سعر وتجعل العملة، مجلس يسمى ما تستخدم أخرى بلدان
بالدوالر مربوطة كونج هونج فعملة ما. أجنبية بعملة املحلية العملة ربط خالل من
مناطق عدة عمالت وهناك باليورو، مربوطة وبلغاريا وليتوانيا، إستونيا وعمالت األمريكي
تدابري تتضمن تطرًفا، أقل أساليب تستخدم أخرى بلدان االسرتليني. بالجنيه مربوطة
من بلًدا عرش اثني من وأكثر وروسيا والهند الصني املركزي. البنك من وتدخالت إدارية
سعر استقرار عىل تحافظ األوسط الرشق يف البلدان وبعض الكاريبي، والبحر أفريقيا
انخفاض إىل االسمي الرصف سعر استقرار يؤدي للتضخم، نتيجة لكن، االسمي. الرصف
لصادرات التنافسية القدرة يزيد بدوره وهذا التضخم، بسبب العملة قيمة يف حقيقي
عىل الرتبح من األجنبي املال رأس يف املضاربة منع هي مزدوجة فائدة وهناك البالد.
قطاع يف والعاملني املحلية الرشكات أوضاع وتحسن البالد، يف الرضائب دافعي حساب

التصدير.
عىل قوة ستزداد املتحدة الواليات تهدد التي الكربى واالقتصادية املالية األزمة إن
يتوقعها التي بالرسعة األزمة هذه تحدث أن الرضوري من ليس ذلك ومع البعيد. املدى
لن لكنه الوقت، من فرتة الهيكيل الخلل يدوم قد كهذه، حالة ففي املتشككني. بعض
ذلك حتًما، تنتهي أن بد ال التي األشياء ومن نهاية. يشء فلكل ا، جدٍّ طويًال وقتًا يستمر
الدويل النقد صندوق توقعات تؤكد إذ باألرصدة؛ األغنياء الفقراء إمداد يف املتمثل التناقض
تغيريات تحدث لم ما يظل سوف الجارية الحسابات يف الهائل االختالل أن املدى متوسطة
الحالية األوضاع فاستمرار والني. اليوان عملتي بذلك يقصد الحقيقية. الرصف أسعار يف
ألمريكا هائلة ديون وإىل واليابان، الصني ألصول مرعب نحو عىل متزايد تراكم إىل سيؤدي
للواليات الخارجية االلتزامات يف حاد ارتفاع إىل يؤدي أن شأنه من وهذا سدادها. يصعب
عام يف األمريكي اإلجمايل املحيل الناتج من ٪٥١ إىل ٪٢٦ بني ترتاوح بنسبة املتحدة

.٢٠١١
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إىل ينظرون األجانب املستثمرون سيظل متى إىل التايل: السؤال يثري التوقع هذا
الواليات تكون وقد آمنة. تعد لم أنها املؤكد فمن آمنة، باعتبارها األمريكية االستثمارات
إىل استدراجها جرى التي فقًرا األكثر البلدان من الكثري موقف نفس يف اآلن املتحدة
لتمويل الالزم األجنبي املال رأس املتحدة الواليات تجذب ولكي املايض، يف الديون فخ
أمر هذا األمريكية. السوق يف االستثمارات جاذبية زيادة إىل ستضطر املزدوج، عجزها
يف حتى األبد إىل تأجيله يمكن ال وهذا الفائدة، أسعار رفع خالل من سيكون ألنه مكلف،
األمريكية األصول لسحب األوان فات فقد اآلن، منذ إجراء اتخاذ يجب املتحدة. الواليات
لسياسة الوقت حان داخلها. من البالد خارج ربًحا أكثر األصول هذه ألن الخارج، من
عىل اآلخرين تجرب كانت الذي العالج نفس تتجرع أن اآلن أمريكا عىل يتعني الحزام. شد

سنوات. تجرعه
األمريكية، املالية األزمة وقوع ترسيع املعنية األطراف لجميع األفضل من سيكون
من معقولية أو إبداًعا أكثر سيكون األفق يف آخر مخرج من ما ألنه العاملية؛ واألزمة
كبرية تخفيضات ذلك يشمل أن ويجب هذه. العميق الخلل حالة من للخروج الحل هذا
الرضائب، من املزيد وفرض املتحدة)، للواليات العسكرية امليزانية سيما (ال امليزانية يف
ويجب واحد. بحجر عصفورين لرضب الفرصة توفر ألنها البيئية؛ الرضائب خصوًصا
للدخل. املطلق املستوى من الحد الرضوري من وسيكون االقتصادي، النمو وترية إبطاء
أمريكا. يف حاًال الجماعات أفضل قبل من سيما ال االستهالك، من الحد يعني بدوره وهذا
ولذلك، األزمة. هذه وقوع قبل جذرية تعديالت إلجراء احتمال أي هناك أن يبدو ال لكن
التغيريات إجراء إىل املتحدة الواليات تضطر لكي وقوعها، يف نساعد أن علينا ينبغي

الالزمة.
من العاملي االقتصاد يف واحدة آلية من فما الحقيقة. لكنها السار، بالنبأ هذا ليس
وإنما فحسب، الوطني النطاق عىل ليس مطلوب، التدخل املايل. التوازن استعادة شأنها
املمكن من أنه ذلك نحو أو املاضية عاًما عرش االثني مدى عىل تبني فقد عاملي. نطاق عىل
سائًدا كان الذي لالعتقاد خالًفا الجارية الحسابات يف االختالل من أكرب قدر عىل اإلبقاء
وظهرت سواء، حد عىل وسيئًا جيًدا استخداًما الحقيقة هذه استخدمت وقد السابق. يف
يف دائًما املوجودة — املخاطر مواجهة من فقط يمكننا ال هذا كل جديدة. مالية أدوات
أال املهم حجًما، أكرب مجازفات حفز من أيًضا يمكننا بل — واملالية الرأسمالية األسواق

الالزم. من أكثر نتمادى
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هل للبرشية؟ االقتصادي الوضع هو ما إذن؟ األرض كوكب عىل املوقف يتغري كيف
مختلف، عالم إىل يتحول العالم إن األسوأ؟ إىل أم األفضل إىل العاملي االقتصاد يتغري
فاألمر لذا مختلًفا؛ شيئًا يرى منا كالٍّ أن غري العالم، يبدو كيف يرى أن الجميع ويستطيع

ا. حقٍّ يبدو كيف ومعرفة أفضل، فهًما العالم لفهم الجهد بذل منا يستحق
يفهمه. أن يستطيع الذي بالشكل العالم منا كلٌّ يرى
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العالم، نصف يف مؤقتة فرتة وهيمن ضار مفهوم برز ملاذا
ذلك حيال فعله يمكن الذي وما

فاسدة. ثماًرا التافهة األفكار تؤتي الطيبة األوقات يف حتى
العالم لصار السابق الجيل خالل العالم اجتاحت التي الجديدة الليربالية موجة لوال
واعدة. مستقبلية آفاق أمامه لتفتحت هذا، وفوق ظلًما، وأقل تطوًرا، وأكثر بكثري، أفضل
حساب عىل الناس من قليلة قلة مصلحة يخدم وسيايس اقتصادي لفكر أمكن كيف

التفاوضية؟ القوة وبهذه املكانة بهذه يحظى أن غالبيتهم
الواضح التقدم من الرغم عىل ألنه االقتصاد، علم يف االلتباس من كبري قدر ثمة
وخطأ خلط هناك يزال ال املاضية، القليلة العقود مدى عىل التخصص هذا يف أُحرز الذي
مصطلحات تستخدم األحيان، بعض ففي والعمليات. والظواهر باملفاهيم يتعلق فيما
وعمليات ظواهر عن للتعبري املصطلح نفس يستخدم أو األشياء، نفس عىل للداللة تبادلية
وجهات ووضوح املناقشات إلدارة رضوري أمر املصطلحات استخدام يف الدقة مختلفة.
األحيان. بعض يف تحقيقه يصعب أمًرا ذلك يجعل واختالفها املفاهيم تعقد لكن النظر؛
ما أو، املؤلفني؟ من العديد إليه يشري الذي هذا االجتماعي» السوق «اقتصاد ما
االقتصاد (أو الكالسيكي االقتصاد مخطئًا بعضهم يعتربها التي الجديدة» «الليربالية
إن القائل بالرأي نقتنع أن يستحيل الخلط، هذا يحدث وعندما الجديد)؟ الكالسيكي
السياسة ألن وصوابه صحته وأثبت االختبار يف نجح الجديد الكالسيكي االقتصاد
خصوًصا التاريخ، مر عىل عمليٍّا صحتها أثبتت النظرية فرضياته عىل القائمة االقتصادية
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توجب التي الصائبة والعلمية املنهجية الرؤية تناولنا وإذا األخرية.1 القليلة العقود خالل
بالليربالية املعروف االقتصادي االنحراف وبني الجديد الكالسيكي االقتصاد بني التمييز
ألن الواقع، أرض عىل االقتصادية الجديدة الليربالية نظرية فشل فسيتبني الجديدة،
والبيئية واالجتماعية املالية النواحي من األجل وطويل متوازن نمو عن يسفر لم انتهاجها

خاطئة. اقتصادية نظرية فهي ثم، ومن اقتصادية. تنمية إىل يؤد ولم
صدمة بعد سيما ال — السبعينيات فرتت اتسمت تقريبًا، العالم بلدان جميع يف
التضخم. معدالت بارتفاع والثمانينيات — ١٩٧٣–١٩٧٤ عامي يف البرتول أسعار ارتفاع
العقدين هذين منتصف يف تحديًدا — فرتة توجد كانت أنه نصدق أن الصعب من واليوم
السلع سعر يف السنوي النمو ملعدل وفًقا التضخم، معدالت أرقام فيها تضاعفت —
معدل بلغ ،١٩٨٠ عام سوءًا، السنوات أكثر ويف تقدًما. الدول أكثر يف حتى االستهالكية،
يف التضخم وتفىش املتحدة. الواليات يف و١٣٫٥٪ العظمى، بريطانيا يف ٪١٨ التضخم
عىل أخرى قيود تراكمت نفسه، الوقت ويف الالتينية. أمريكا يف سيما ال نموٍّا، األقل البلدان
نحو استمرت التي االزدهار حالة أنهى هذا نسبيٍّا. االقتصادي النمو عرقل مما الطلب؛
الرأسمالية يف التضخمي»2 «الركود مرحلة ببدء وأذن الثانية، العاملية الحرب بعد قرن ربع
البطالة، معدالت يف متزايد بارتفاع املصحوب التضخم ازدياد سادها مرحلة وهي املتطورة؛
اإلنتاج؛ وتوقف تراجع حدث القصوى الحاالت ويف اإلنتاج، معدل يف متزايد وانخفاض
يشري كان التضخمي»، «التدهور آخر، مصطلح وثمة التضخمي. الركود عليه أطلق لذلك

تراجع. أي املطلق، اإلنتاج مستوى يف بانخفاض املصحوب التضخم إىل
يف التحكم آليات من بحزمة التضخمي الركود آثار من االشرتاكية البلدان احتمت وقد
آثار وتفاقمت املعروض. يف متزايد بنقص تشعر بدأت ذلك من الرغم عىل لكنها األسعار،
آليات وجود عدم سيما ال الرسمي، النظام لهشاشة نتيجة الخارج من املوجهة الرضبة
والطلب، العرض ملوازنة الدائمة، الصعوبات وملواجهة األموال رءوس لتخصيص قوية
املعروض يتحدد بحيث هناك النظام عمل أخرى: بعبارة املخففة. امليزانية لقيود نتيجة
حيث الرأسمايل؛ النظام يف يحدث كما العكس، وليس عليها، الطلب لحجم وفًقا األموال من
بعد امليزانية. عىل الصارمة للقيود نتيجة منها، للمعروض وفًقا األموال عىل الطلب يتحدد
البلدان أن ظاهريٍّا بدا التي — و١٩٧٤ ١٩٧٣ عامي بني النفط أسعار ارتفاع صدمة
عىل الشمويل، لالقتصاد البطيء االنحالل عملية بدأت — تفاديها من تمكنت االشرتاكية
االنحالل هذا أسباب أهم وكان وهناك. هنا السوق مع تتوافق إصالحات تطبيق من الرغم
بالقدر انفتاحها وعدم التنافيس التكنولوجي التقدم مجاراة عن االقتصادات هذه عجز
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يف للتحكم الرسمية اآلليات تفلح ولم والبضائع. واألشخاص األفكار تدفق عىل الكايف
ظهوره. وأجلت آثاره أخفت ما بقدر التضخم، جماح كبح يف األسعار

وتفريغ األسعار، زيادة يف يتجىل الذي — املستمر الرصيح التضخم عمل لقد
نفسه، الوقت ويف الرأسمالية. السوق اقتصادات تدمري عىل — ذلك من الرغم عىل السوق
تآكل إىل — العرض يف الكبري النقص خالل من يظهر الذي — املكبوت التضخم أدى
كورني جانوس وضع الظاهرة هذه مالحظة عىل وبناءً املوجهة. االشرتاكية االقتصادات
يرى العجز.3 باقتصاد يعرف ما أو العرض يف النقص القتصاد املستوى رفيعة نظرية
الشمولية االقتصادات فئات من إغفالها يمكن ال رئيسية فئة العجز اقتصاد أن جانوس
العمليات عىل البريوقراطية وهيمنتها اإلنتاج، لوسائل الدولة امتالك عىل تعتمد التي
اإلصالحات وأساليب اتجاهات حول الوقت ذلك يف دارت التي املناقشة وأثناء االقتصادية.
نقص «تضخم مفهوم أنا ابتدعت االقتصاد، يف العدالة غياب من والحد للسوق الداعمة
الواسعة بالشهرة يحظ لم لكنه االقتصاد أدبيات يف املصطلح هذا استُخدم وقد العرض».4

التضخمي». «الركود مصطلح بها حظي التي
وجدت التي للخيارات الجوهرية التناقضات العرض نقص تضخم حالة أبرزت
االقتصادات حالة ففي فجأة. تواجهها نفسها والرأسمالية االشرتاكية االقتصادات
يتسم الذي املفتوح (السعري) التضخم نختار هل هي: اإلشكالية كانت االشرتاكية،
أو مكبوت)، التضخم أعراض (أحد العرض نقص معدالت وانخفاض األسعار بارتفاع
أخرى، ناحية من العرض. نقص معدالت وارتفاع األسعار بانخفاض يتسم الذي التضخم
الذي الخيار مواجهة يف — األقل عىل قصرية فرتة بعد — نفسه الرأسمايل االقتصاد وجد
بطالة معدل مع مرتفع تضخم معدل ييل: كما فيليبس منحنى عليه يطلق ما عنه يعرب
من عاًما ثالثني وبعد مرتفع.5 بطالة معدل مع منخفض تضخم معدل أو منخفض،
.٢٠٠٦ عام االقتصاد يف نوبل بجائزة فاز املسائل لهذه النظري فيليبس6 إدموند تناول
السبعينيات يف ساد الذي االقتصادي الفكر عىل كان ممكنًا، هذا يصبح أن قبل لكن
التطبيق كان الحظ، لسوء لكن فعًال. حققها وقد سياسية، هيمنة يحقق أن والثمانينيات
من نوايا مع بالرضورة تتفق ال بطرق واستُغلَّْت مشوًها، االقتصادية النظرية لهذه العميل

االقتصاد. يف السياسة تتدخل عندما سيما ال تحدث، كهذه أمور وضعوها.
أكثر التضخم تأثريات حدة بازدياد بجد) يعملون (الذين واملستثمرون العمال شعر
التضخم قلل لقد السياسيون. حتى وال التضخم، يحب أحد ال البعيد، املدى عىل فأكثر.
املعلومات، وتزييف للعمل، الحافز تقليص خالل من عام بوجه االقتصادية الفعالية من
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التضخم كان لقد كربى. إفادة واملستثمرين املنتجني تفيد والتي األسعار، عنها تعرب التي
لتحفيز وسيلة باعتباره الكيل بالطلب للتالعب الكينزية الوصفات معها تفلح لم قوة قويٍّا
تتعلق عوامل عن ناجًما معظمه يف كان التضخم أن من الرغم وعىل األعمال. مناخ
يف املتمثل التدخل فإن الخام)، املواد أسعار سيما ال اإلنتاج، تكاليف (زيادة بالعرض
إىل إال يؤدي لن امليزانية) يف العجز من تمول (غالبًا الطلب من إضافية دفعة توفري
طريق عن البحث فبدأ محظوًرا، هذا كان األسعار. تصاعد وإذكاء التضخم معدل زيادة
العرض جانب اقتصاديات من كلٌّ االقتصادية باالقرتاحات االنتظار يف كان حينئٍذ، آخر.
سنوات ثُلث مدى عىل الكينزية رواج بنفس رائجتني أصبحتا اللتني النقدية، والنظرية

السبعينيات. وحتى الكبري الكساد وقت من بداية العرشين، القرن
دعت خالصة. نقدية ظاهرة بوصفه التضخم مع الجديدة الفكرية املدرسة تعاملت
العام؛ اإلنفاق خفض طريق عن الطلب تخفيض وإىل تقييدية، نقدية سياسة تطبيق إىل
توىل بريطانيا، ففي سياسية. برعاية حظيت ما ورسعان واألنصار، األتباع فجذبت
بقيادة الجمهوريون فاز ثم .١٩٧٩ عام ثاترش مارجريت بقيادة السلطة املحافظون
كشعار أيًضا، والوهمية الجذابة، الشعارات عىل وعالوة األبيض. بالبيت ريجان رونالد
عودة رؤية يف يرغب َمن لكل والحجج الخطب راقت آخر»، خيار هناك «ليس ثاترش
والتمويل املال رأس رغبة هذه تكن ولم معقول. نحو عىل امللموس والنمو االستقرار
أدرك وحاملا الوقت). لبعض األقل (عىل العمال رغبة أيًضا بل فحسب، األعمال ومجال
فصارت باقتدار تهدئتها جرت قد اتحاداتهم كانت يفقدونه، كانوا ما الحًقا العمال

بالفعل. آخر خيار يوجد ال وكأنه ضعف، موقع من تفاوض
ألن نظًرا الصيني، الخيار هو الخيار هذا يكن ولم دوًما. آخر خيار ثمة بالطبع
االتحاد خيار أيًضا يكن ولم الصينية. االقتصادية املعجزة عن بعد يتحدث يكن لم أحًدا
عىل هناك تتدهور كانت األمور ألن الرشقية، ألوروبا االقتصادية واملعجزة السوفييتي
بديًال يكون أن من اإلطالق عىل قريبًا يكن لم الخيارين هذين من أيٍّا إن مضطرد. نحو
دول يف مختلفة األوضاع وكانت التقدم. بالغة الدول يف السوق رأسمالية عن واقعيٍّا
الحرب كانت بينما الهيمنة عىل نزاع يف والرأسمالية االشرتاكية كانت حيث النامي، العالم
له يتسن لم ولألسف، االشرتاكيني، الخيارين هذين كال الغرب رفض لقد دائرة. الباردة
الدول سيما ال الغربية، أوروبا دول يف االجتماعي السوق اقتصاد نموذج إىل االلتفات
بثقافة تتعلق ألسباب للهيمنة، فرصة بأي الياباني النموذج يحظ لم كما االسكندنافية.
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ببطء. نهايتها نحو تتجه اليابانية «املعجزة» كانت فقد الخاصة، الهيكلية وأزمتها اليابان
التضخمي الركود تربة من نمت التي العنيدة الجديدة لليربالية العليا اليد كانت وهكذا
حيث نموٍّا، األقل البلدان يف حتى فأكثر، أكثر العالم حول تأثريها وتزايد الكينزية. واألزمة

الفعلية. االشرتاكية انهيار بعد الجديد الليربايل الفكر تلقني رضورة تزايدت
الحرة للسوق مرشوطة غري سيادة إىل االقتصاد يف الجديد الليربايل االتجاه دعا
ظهور إىل ذلك أدى ما ورسعان االجتماعية، والسياسة الدولة، عىل الخاصة واملشاريع
النظرية من كلٌّ ودعم االقتصادية. العملية يف الدولة دور قلصت جديدة ليربالية سياسات
املتحدة الواليات يف أوًال اإلنجليزية؛ تتحدث التي البلدان يف خصوًصا اآلخر، والتطبيق
وحققت وأيرلندا. كندا يف أخرى أوقات ويف وأسرتاليا، نيوزيلندا يف ذلك بعد ثم وبريطانيا،
مسار تحويل يف نجحا فقد باهرة. نجاحات ثاترش ومارجريت ريجان رونالد سياسات
العديدة، والفكرية األيديولوجية االتجاهات أحد السابق يف كانت التي الجديدة، الليربالية
القوى تحالف «إن قائًال: ذلك عىل باقتدار هاريف ديفيد ويعقب سائد. سيايس تيار إىل
من الحقة أجياًال إن حتى راسًخا، إرثًا باتا قادوها التي واألغلبية أوارصه، وطدوا الذي
عىل دليل أوضح يكمن ربما االتجاه. هذا من اإلفالت يف مشقة وجدت السياسيني القادة
لم بحيث للمناورة، مساحة فيه يجدا لم موقف يف كانا وبلري كلينتون أن يف نجاحهم
ضد الثرية، النخبة سلطة استعادة عملية باستمرار — أبيا أم شاءا — القبول إال يسعهما

ذلك.»7 من أفضل كانتا اللتني غريزتيهما
األزمة وقوع هو التحدي كان هدية. تلقت ثم تحد، بمواجهة الجديدة الليربالية بدأت

االشرتاكي. النظام انهيار هي الهدية وكانت الالتينية، أمريكا اقتصاد يف الكبرية
التضخم عن الناجم االنحدار دوامة خضم يف والوسطى الجنوبية أمريكا بلدان كانت
يصاحب وما الخارجي، الدين سيما ال العام، الدين وتنامي والرتاجع، والركود والعجز،
السبب هو االجتماعي األلم هذا يكن ولم سيايس. واضطراب اجتماعي ألم من هذا كل
السياسية، املخاطرة إمكانية ذلك يف السبب كان بل الغنية، الدول أبناء من قلة أرق يف
إمكانية يف تتمثل السياسية املخاطرة تكن ولم ديونها. تحصيل من تمكنها عدم سيما ال
أن إىل كثريًا، جاذبيته تراجعت خيار فهو — لالشرتاكية الالتينية أمريكا بلدان اختيار
زمام الديمقراطية غري األنظمة تويل إمكانية يف بل — السوفييتي االتحاد بسقوط انهار
عىل كثريًا عانت بلدانها أن بدعوى الديون، سداد األنظمة هذه ترفض ربما إذ السلطة؛
االشرتاكية الليندي سلفادور حكومة تجربة وكانت السابق. يف الغنية والدول البنوك أيدي
نحو عىل انتخبت قد الحكومة هذه كانت الكفاية. فيه بما ومقلقة محبطة تشييل يف
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بينوشيه بقيادة العسكري املجلس أطاح سنوات ثالث وبعد ،١٩٧٠ عام يف ديمقراطي
الحكومات تكن ولم وحيش. نحو عىل بالليندي — األمريكية املخابرات قبل من املدعوم —
بدء تختار أن أيًضا بإمكانها كان فقد ورسيعة، شاملة خصخصة يف بالرضورة لترشع
تكرار من يستفيد أن يمكن أحد فال مواجهته، إغفال يمكن ال تحد هذا وكان التأميم.

واشنطن». «توافق ُولد فقد تغري، العالم لكن التشييل. النموذج
واشنطن يف حتى للكلمة، الحقيقي باملعنى اآلراء يف توافق أي هناك يكن لم الواقع، يف
التي األب، بوش جورج والية من األوىل والسنوات ريجان رئاسة من األخرية السنوات خالل
ريجانوميكس» — االقتصادية ريجان «اسرتاتيجيات مصطلح ويشري .١٩٨٩ عام يف بدأت
من العديد يف كبرية شعبية ونالت ،١٩٨١ عام يف بدأت التي االقتصادية السياسات إىل
مع مستمرة. ظلت واملجادالت الخالفات لكن وخارجها، الرئاسية املؤسسة داخل الدوائر
والسياسة االقتصاد رجال من النفوذ ذوي بني ما حد إىل النطاق واسع توافق حدث ذلك،
أنتجت الالتينية أمريكا اقتصادات أن من للتأكد تطبيقها ينبغي التي العالجات بشأن
كان لكن االقتصادي، النمو إىل حاجة ظهرت أنه صحيح ديونها. لسداد يكفي فائًضا
أن ينبغي إذ مالئم. نحو عىل النمو هذا عن الناجمة الغنائم تقسيم مراعاة أيًضا ينبغي
املدينة. البلدان أسواق إىل الحر بالوصول أموالها ورءوس الدائنة الدول رشكات تحظى
«تنشأ» ألن بحاجة وكانت االقتصادية؛ الناحية من عالة تشكل املدينة الدول وكانت
مصطلح لظهور أساًسا هذا وشكل أفضل. نحو عىل أسواقها اخرتاق يمكن بحيث أوًال،
«األسواق مصطلح هو األخريين العقدين مدى عىل النطاق واسع باستخدام حظي آخر

الناشئة».
عدد كان الذي واشنطن، توافق عليه يطلق عما تتحدث التي املؤلفات من وفرة توجد
إلرادة فخالًفا األخرية. اآلونة يف تراجعوا املؤيدين أن من الرغم عىل ملؤيديه،8 مساويًا ناقديه
االقتصادية الرتهات عىل الرئيسية األمثلة أحَد صار املصطلح،9 هذا صاغوا الذين أولئك
هذا بها استخدم التي الخاطئة والطريقة تفسريه، مرونة إىل يعزى وهذا الفرتة، هذه يف
من الكثري األحوال أغلب يف بينها ليس حاالت وصف يف ليستخدم ُمطَّ عندما املصطلح
النظرية تأثري من كبرية جرعة وجود ظل يف أنه هي الحقيقة وتظل املشرتكة. األشياء
كبري عاملي بقبول يحظى الذي بقوة املدعوم االقتصادية السياسة مفهوم انبثق النقدية؛
وأسفر التسعينيات. ومطلع الثمانينيات نهاية يف االقتصادية الجديدة الليربالية نظرية من
وسياسة املال، رأس وتحويالت والتجارة لألسعار وتحرير وشاملة، رسيعة خصخصة عن
نقطة لكن املركزي. للبنك النقدي والنشاط الحكومة ميزانية تغطي التي املايل التقشف
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للنمو واالجتماعي املؤسيس الجانبني إيالء عدم يف تكمن املفهوم لهذا األساسية الضعف
للتنمية. الثقايف التكيف أهمية تجاهل ويف كافيًا، اهتماًما االقتصادي

الدوائر تحليالت يف بالصدارة حظي ما ورسعان واسع، نطاق عىل املفهوم هذا ساد
العام، الرأي تشكيل تبحث التي املراكز يف وكذلك وبرامجها، األمريكية اإلدارة يف الرئيسية
املوجودة الدولية املالية واملؤسسات واشنطن يف اإلعالم ووسائل االستشارية، والرشكات
يف يخضع الذي الدويل، النقد وصندوق الدويل، والبنك األمريكي، التنمية بنك مثل: هناك،
خاصة سياسات وانتُهجت معايري وضعت لذلك ونتيجة األمريكية. للسيطرة األمر واقع
التي الدول عىل تفرضها، حتى أو تقرتحها، دولية منظمة أي أو األمريكية الحكومة كانت
ترددت محدودة، حاالت ويف املساعدة. بطلب تتقدم التي تلك أو عليها، اقتصادها يف تعتمد
يف الفقرية الدول توريط تعمدت املتحدة، الواليات سيما ال الغنية، البلدان بأن همسات
وال األمريكية.10 املصالح يخدم بما اقتصاداتها وتستغل السيطرة تحت لتبقيها الديون،
بعض يوجد أنه طاملا هراء، سوى ليست أنها بدعوى كليٍّا املزاعم هذه نرفض أن ينبغي
يكون قد لكن الحارض، الوقت يف إثباتها يمكن ال أنه صحيح تدعمها. التي املقنعة الحجج

آخر. رأي للتاريخ
حلها من املنطقة تتمكن لم التي املعضلة هو الالتينية أمريكا ديون أزمة وقوع كان
واشنطن. توافق عنها تمخض التي الناشئة الفكرية الجديدة الليربالية مدرسة بمساعدة
التسعينيات أوائل يف بفرصة حظيت الدويل، النقد صندوق لدى زائًرا خبريًا وبوصفي
آخر جزء عىل يؤثر أن له تأتى وكيف الفكري، االتجاه هذا ساد كيف كثب عن أرى ألن
الجديدة؛ الليربالية هيمنة هدية واشنطن تلقت حني هذا كان العالم. من تماًما مختلف
التخطيط أفكار فشل وثبت السوفييتي، االتحاد وسقط االشرتاكي النظام انهار فقد
كوبا باستثناء ربما العالم، دول كل يف الدولة وهيمنة وممارساته املركزي االقتصادي
للحصول املتقدمني من الكبري العدد ذلك ظهور هو الجميع فاجأ ما لكن الشمالية. وكوريا
األجل طويلة عواقب له أمر وهذا تسقط. لم التي الصني، باستثناء واملال، املشورة عىل

بأرسه. العاملي االقتصاد عىل
دستة، صارت ثم بلدان، بضع كانت البداية يف االشرتاكية. بعد ما بلدان ظهرت ثم
لهذه جاهز يشء الغرب لدى يكن ولم األخرية. اآلونة يف بلًدا الثالثني عددها تجاوز حتى
هذه يالئم ال الذي التطور، بالغ السوق اقتصاد مجال يف الخاصة تجربته سوى البلدان،
وكانت تماًما. مختلفة لظروف ُوضع قد كان الذي واشنطن، وتوافق تماًما، املناسبة
فرصة يفوتوا أن لهم وأنى الجدد. لليرباليني العمر فرصة بمنزلة ما يشء فعل إىل الحاجة
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عىل تسيطر أن واشنطن، توافق فيها بما اآلن، الجديدة الليربالية استطاعت لقد كهذه؟
الليربالية ازدهار أوج التسعينيات وشهدت سدى؛ الفرصة تذهب لم العالم. من كبري جانب

الجديدة.
الرشقية أوروبا وسط يف االشرتاكية بعد ما بلدان يف الجديدة الليربالية تعاليم صادفت
القوية األوارص ذات الالتينية أمريكا بلدان حتى خصوبتها تفوق الخصوبة، بالغة أرًضا
بعض يف حتى الجديدة الليربالية تعاليم سادت الوقت، ولبعض املتحدة. الواليات مع
للفكر معاقل تشكل البلدان هذه كانت االشرتاكية، سقوط قبل املتحولة. اآلسيوية البلدان
التي اإلصالحية امليول من نوع أي تقريبًا فيها ينشأ ولم الرصيح، التقليدي االشرتاكي
أوكلت وقد ومنغوليا. الوس يف الحال كانت هكذا العالم. من أخرى أماكن يف مألوفة كانت
لكن التوايل. عىل ونيوزيلندا أسرتاليا إىل البلدين هذين اقتصاد عىل السيطرة مهمة واشنطن
املنغولية؛ السهول يف أو الوس يف ميكونج نهر وادي يف رحاها تدر لم الحقيقية املعركة

بولندا. يف الباردة الحرب حسمت التي النهائية املعركة دارت بل
من للربح كبرية فرصة ظهور يف تمثلت إضافية، مفاجأة الغرب انتظار يف وكان
خلف محجوبة أو الروسية، كالسهول املنال بعيدة السابق يف تبدو كانت التي األسواق
سواء — أموالها ورءوس الغنية البلدان سلع إىل األسواق تلك وصول كان الحديدي. الستار
يعتمد — املضاربة محفظة يف األجل قصرية استثمارات أو مبارشة استثمارات شكل يف
وكانت االخرتاق. هذا اتساع ومدى لها الغرب اخرتاق أمام انفتاحها رسعة درجة عىل
لهذه بجدارة مستعدة — ودوافع وخطابة أيديولوجية من لديها بما — الجديدة الليربالية

املهمة.
يف كثرية أمور حدثت أخرى، ومرة نشًطا، دوًرا وبريطانيا املتحدة الواليات لعبت
يبحثان وكانا الحر، املال رأس من كربى كميات البلدين هذين لدى كان فقد الوقت. نفس
وكانت تراجعها، أزمة بدأت قد اليابان كانت الخارج. يف لالستثمار مواتية فرص عن
أمريكا وكانت باملرة، جذابة أفريقيا تكن ولم العالم، أمام انغالًقا أكثر تزال ال الصني
بحاجة جديد إقليم ثمة كان االشرتاكية) بعد ما بلدان (يف فقط هنا أفلست. قد الالتينية
بعبارة بابا عيل مغارة فتح بسهولة املسألة تكن ولم وينفتح. «ينشأ» لكي املساعدة إىل

حجر. مرمى عىل كانت لكنها سمسم»، يا «افتح مثل بسيطة
الواليات قرب السوفييتي االتحاد إضعاف أن أحد عىل يخفى ال السياسية، الناحية من
بريطانيا وكانت العاملية، بالهيمنة وطموحات اسرتاتيجية، مصالح تحقيق من املتحدة
فقط سانحة الفرصة تكن لم الوقت، ذلك يف املكاسب. يف زاهًدا وليس مخلًصا حليًفا

240



الهزيل وإرثها الفاشلة الجديدة الليربالية

بل الشيوعية، بذلك قاصًدا الرش»، «إمرباطورية ريجان عليه أطلق ما دعائم لتقويض
بنهايتهم. والتعجيل السوفييت إلسقاط

سيستمر كان السوفييتية االشرتاكية الجمهوريات اتحاد أن بالذكر الجدير ومن
وهناك تامة. مفاجأة بمنزلة انهياره وكان املالئمة، الظروف له توافرت لو أطول وقتًا
هل فوكوياما فرانسيس سألت فحني تصورها. يمكن األمر هذا حول عدة سيناريوهات
وتكهن ممكنًا، كان ذلك أن مؤكًدا أجاب إليه، آلت عما األحداث تختلف أن املمكن من كان
(الذي أندروبوف يوري مثل املحافظني الزعماء ألحد قدر لو ستختلف كانت األمور بأن
أن واعتقدت أطول. فرتة يعمر أن (١٩٨٥) تشرينينكو قسطنطني أو (١٩٨٤ عام تويف
كان السوفييتي االتحاد أن أرى كنت إذ ذلك، عكس تكهناتي كانت فقد لالهتمام، مثري هذا
الوقت عن مبكر وقت يف السلطة توىل جورباتشوف ميخائيل كان لو حدث مما سينجو
نفسه جورباتشوف سألت التسعينيات، أواخر ويف الزمن. من بعقد ربما فيه، توالها الذي
كان السوفييتي االتحاد أن يعتقد هل — بالكثري العالم له يدين مرموق دولة رجل وهو —
جورباتشوف من والبالد الحزب قيادة توىل يلتسني بوريس كان لو أطول فرتة سيستمر
املمكن من كان ربما واحدة. للحظة يرتدد أن دون باإليجاب فرد التسعينيات، مطلع يف
تفكك إىل أدت التي األسباب أحد كان النهاية، يف لكن النحو. هذا عىل األمور تجري أن
تفكيك كان روسيا يف السلطة عىل لالستيالء الوحيد السبيل أن هو السوفييتي االتحاد
كيفية عن التساؤل يف يبدأ لم لكنه الحكم؛ عىل البداية منذ عازًما يلتسني كان االتحاد.

الحًقا. إال الحكم
لكن بعضها دخلت ربما أو اللعبة، هامة أخرى بلدان تدخل لم عديدة، وألسباب
حال أي عىل وكانت الخاصة، أزمتها براثن يف واقعة البعيدة اليابان كانت فقد بفتور.
الرئييس هدفها هي — الرشقية أوروبا وسط منطقة ال — آسيا رشق جنوب منطقة تعترب
التوحيد إعادة عملية بتنفيذ مشغولة كانت ا جدٍّ القريبة وأملانيا االقتصادي. لالخرتاق
وقت بأرسع منها االنتهاء يف ترغب أملانيا وكانت يصدق، ال نحو عىل مكلفة كانت التي
عن يقل كلها سكانها مجموع كان االسكندنافية االجتماعية الديمقراطية واألنظمة ممكن.
عىل وعالوة االقتصادية؟ الناحية من تشكله أن يمكنها الذي فما بولندا، يف السكان عدد
سرتيت وول وكانت واشنطن، يف يقعان الدويل النقد وصندوق الدويل البنك كان ذلك،
سقوط من تعاني نفسها فنلندا وكانت ستوكهولم. أو كوبنهاجن يف ال نيويورك، يف تقع
الرتتيبات من مجموعة السوفييتي االتحاد مع أقامت قد كانت ألنها السوفييتي، االتحاد
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التي الخاصة، مشاكلها وإيطاليا فرنسا من كلٍّ لدى وكانت املربحة. املدعومة التجارية
أكثر فرنسا مشاكل كانت بينما إيطاليا، يخص فيما األغلب يف داخلية مشاكل كانت
تشاركت لذا السابقة؛ األفريقية مستعمراتها يف أوضاعها بتسوية وتتعلق وأهمية، إلحاًحا
الجديدة الليربالية مجد تجىل وقد سيما ال املشهد، بطولة املتحدة واململكة املتحدة الواليات
حالٍّ باعتبارها الجديدة الليربالية م تُقدَّ أن تماًما الطبيعي من وكان البلدين. هذين يف
من أسهل املشورة فتقديم متاًحا. العرض وكان الرشقية. أوروبا يف املتالحقة للمشاكل

النقود. تقديم
كثرية أشياء كانت حيث بولندا، من الطلب جاء األمر بادئ يف أيًضا. طلب يوجد وكان
نظام لتطبيق جيًدا تمهيًدا ممهدة املجر، إىل إضافة بولندا، وكانت الوقت. نفس يف تحدث
يف ُطبقت التي الشاملة اإلصالحات عن األول املقام يف نجم وهذا خالص، سوق اقتصاد
أشمل إصالحات تطبيق ثم الثمانينيات، أوائل يف العرفية األحكام مظلة تحت سابق وقت
االشرتاكية أن وبما الثمانينيات. نهاية يف االقتصادي اإلصالح من الثانية املرحلة أثناء
أن وقتئذ الواضح من وكان محلها. يحل ما إىل ملحة حاجة هناك كانت فقد سقطت،
لن — الخاصة مشاكله يف وغارًقا معاناته يف مستغرًقا كان الذي — السوفييتي االتحاد
تقديم من متخوفني يجعلهم املشاكل من هائل قدر لديهم كان أيًضا واألملان يتدخل.
أثار بولندا، ويف الرشقيني. جريانهم إىل تطبيقه وطريقة االجتماعي السوق اقتصاد نظرية
الدولة. لسيطرة معادية قوية مشاعر العمال اتحاد به وعد الذي الفاضلة املدينة حلم
الجديدة الليربالية نموذج حول االلتفاف عىل الحريصني السياسيني من كثري يوجد وكان
«العالج هو: ساذج شعبي بشعار زودوه إنهم حتى الفكري؛ نتاجهم أنه واالدعاء األجنبي

كهذه. شعارات لتقبل جاهًزا املخترب كان فقد بالصدمة».
الدولة دور قلصت التي الجديدة، الليربالية سياسة تطبيق عىل الشعبي الطلب هذا
كل تحدى — بأرسه الشعب حساب عىل املصالح أصحاب من ضيقة فئة قدر ورفعت
يف ١٩٨٩ عام يف عليه اتُفق ما كل الحائط بعرض رضب أنه كما الكيل. االقتصاد عقالنية
الصامدة. الشعب أغلبية آمال بكل أطاح أنه ذلك من واألهم املستديرة، املائدة محادثات
فيه سقط الذي اليوم ،١٩٨٩ عام نوفمرب من التاسع بعد أكثر تجلت التي اآلمال تلك

الجماهري. بإرادة أخريًا برلني حائط
وانترشت متطرف، راديكايل لتحول األصيل االقتصادي الربنامج تعرض الفور عىل
ذلك وشهد آخر!» خيار هناك و«ليس ممكن!» يشء و«كل فال!» وإال «اآلن، شعارات:
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رسم قد سبتمرب يف االفتتاحي خطابه يف الوزراء رئيس كان إذ ا؛ حادٍّ منعطًفا الخريف
يف الحق وقت يف انعكس (كما اجتماعي سوق اقتصاد لبناء اجتماعيٍّا ديمقراطيٍّا برنامًجا
طابع ذات جديدة ليربالية نحو األمور تحولت وفجأة، بحتة). شكلية بطريقة الدستور،
معظمهم استُقدم الذين األجانب، املستشارين ضغط تأثري تحت هذا حدث للغاية. متطرف
عظيمة، فكرية مميزات بأي يتمتعون ممن هؤالء يكن ولم وبريطانيا. املتحدة الواليات من
سواء يخدمونها، كانوا التي الجماعات مصالح دعم يف أساسيٍّا دوًرا لعبوا ببساطة لكنهم
قبل من متعددة بطرق يُموَّلون كانوا أنهم القول نافلة ومن ال. أم بذلك وعي عىل أكانوا

بلدانهم. يف املصادر من كبرية مجموعة
مازوفيتسكي، تاديوش االشرتاكية بعد ما مرحلة يف وزراء رئيس أول أن املحري ومن
الخريف ذلك يف حدث ما أن إدراك عىل السنوات، هذه كل مرور وبعد اآلن، حتى قادر غري
ال إنه قال ،٢٠٠٧ عام صيف يف ذلك عن سألته فعندما السياسة. يف جذريٍّا تحوًال كان
بإعداد تتعلق كانت ببساطة املسألة أن يعتقد لكنه تحول؛ نقطة أي هناك كانت أنه يعتقد
حدث الذي الوحيد اليشء أن ويرى الالزمة. البنيوية اإلصالحات تجسد ترشيعات رزمة
عىل عزمه أعلن قد كان أنه وزعم املستديرة، املائدة تسوية من التخلص يف اإلرساع هو
كانت قاله، ملا ووفًقا الحكومة. تشكيل مهمة لتويل أغسطس يف ُرشح عندما ذلك تنفيذ
كامل تول إىل السلطة، تقاسم عىل اتفاق من واالنتقال التحول، نقطة هي اللحظة هذه
االقتصاد حل وهكذا األوضاع. تقييم إعادة استلزمت السياسية األولويات إن وقال للسلطة.
الذي الخاص، والقطاع الدولة سلطتي من ملزيج يخضع الذي االقتصاد محل الرأسمايل
اقتصاد يحل أن املفرتض من كان أنه من الرغم عىل املستديرة، املائدة اتفاقيات أوجدته
فيه يرغب كان ما بالضبط ذلك أن أعتقد املختلط. االقتصاد هذا محل االجتماعي السوق

آخرين. رغبة تكن لم هذه أن الواضح من لكن مازوفيتسكي، الوزراء رئيس
ملجلس االقتصادي االستشاري «املجلس عليها أُطلق استشارية هيئة يف عضًوا كنت
.١٩٩١ عام إىل ١٩٨٩ عام من ترزيكياجوسكي فيتولد الربوفيسور وترأسها الوزراء»،
اهتماًما أبدوا الحكومة أعضاء أن مع هناك، املهنية املناقشات من العديد يف وشاركت
ومقرتحات توصيات أصدر الذي املالية، البحوث ملعهد مديًرا أيًضا وكنت نقول. بما كبريًا
حازت التي املقرتحات آخرون وقدم األحيان، معظم يف بالتجاهل قوبلت بديلة سياسات
بمنتهى يعملون كانوا الذين الدويل النقد صندوق خرباء حتى أنه املثري واألمر القبول.
اعتربوه ما حدة تخفيف يف فشلوا السبع ومجموعة املتحدة الواليات بدعم ويتمتعون الهمة

فيه. مبالغ جذري واستقرار اقتصادي تحرير برنامج
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كانوا — يبدو فيما — املستشارين فبعض املشهد. املتشددة املواقف تصدرت
نوعها، من فريدة فرصة هذه وكانت حي. اقتصاد نظام يف التجريب عىل حريصني
أساليب كل ُجربت فال!» وإال «اآلن، مسألة فعليٍّا املسألة كانت بالذات، الصدد هذا ويف
سعر آليات كل وأخضعت منها؛ جديدة أنواع عدة إىل إضافة املعروفة، الخصخصة
تصبح بحيث وُطوِّعت املختلفة، التجارة تحرير أنماط وُقيِّمت لالختبار؛ املتاحة الرصف
واشنطن لتوافق وارسو صياغة عىل القائمة السياسة وكانت اعتداًال. أكثر أو تطرًفا، أكثر
أمام املجال تفتح االقتصادية املواد من كبري قدر عن وأسفرت ذاتها، حد يف مهمة تجربًة
البولندي. للمجتمع أكرب معاناة وأمام الجديد، الليربايل االقتصادي الفكر يف أكثر بحث

بعد ما لبلدان مالئمة غري والساذجة القارصة الجديدة الليربالية كانت ما وبقدر
ليزيك حتى القبول. عىل بالصدمة بالعالج املعروفة املستوردة الفكرة حازت االشرتاكية،
والذي للمالية، وزيًرا أيًضا كان الذي الوقت، ذلك يف الوزراء رئيس نائب بالسريوفيتش،
نفى وأن سبق أنه من الرغم عىل املوافقة منحها االقتصادية، الحكومة سياسة بتنسيق قام
يمكن التي بالعواقب تام علم عىل الحكومة تكن ولم النوع. هذا من خيارات ألي والءه
وعىل زائفة. بحجج وانخدعت الوقت، ضغط تحت فقبلتها السياسة، هذه عىل ترتتب أن
رضورة أي لها يكن لم التي الصدمات من وافر عدد يف الفكرة تلخصت الواقع، أرض
الظهر تقصم جديدة فائدة أسعار فرض أو مفرط، نحو عىل الزووتي قيمة تخفيض (مثل
جرعة إىل باإلضافة األسعار)، هذه فرض قبل موجودة كانت التي التجارية األرصدة عىل
غري تنفيذًا االقتصادي التحرير خطوات نُفذت ناحية، فمن العالج. من الجدوى عديمة
متطابقني. أمرين السوق اقتصاد إىل والتحول االقتصادي التحرر العتبار نتيجة صحيح،
موضوًعا االستقرار لسياسة والنقدية املالية املعايري من العديد يكن لم أخرى، ناحية ومن
ولم سيئ. نحو عىل تجاوزها أو األهداف، تحقيق عدم إىل أدى وهذا صحيح، نحو عىل
االجتماعية الجوانب واستُبعدت الالزم؛ االهتمام السوق اقتصاد لبناء املؤسيس البعد يلق

مهمة. ليست أنها اعتبار عىل
قابلية إتاحة أو لألسعار، التام التحرير مثل صحيًحا، كان التدابري بعض أن صحيح
أيسء فقد مركب: خطأ أمام كنا أننا حقيقة يغري ال هذا لكن املحلية، العملة تحويل
بالرغم — الحكومة أن إىل الدالئل كل وتشري سيئ.11 نحو عىل ونُفذ الربنامج، فهم
ووثقت فيه، نفسها توريط بصدد كانت بما تام علم عىل تكن لم — التحذيرات من
الهامة، التغيريات من حزمة أعدوا الذين األشخاص من صغرية مجموعة يف مفرطة ثقة
عىل السهل من وصار العقالنية. غري املتفائلة التوقعات تأثري تحت وقعت لذلك، ونتيجة
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يقنعوا أن اإلعالم وسائل من الطيع والجزء ومستشاريهم، الحكومة واقتصاديي القادة،
خرباء شكك ما رسعان التي الواعدة، بالنتائج يضللوهم وأن آخر، خيار من ما بأنه الناس
املناخ ظروف امتزجت لقد واقعية.12 ليست بوصفها صحتها يف املستنريون االقتصاد
نظر وجهة من — االقتصادي الهراء بدا بحيث الخارجية والضغوط املحيل، السيايس
بالفعل. يُنفذ اقتصادية سياسة برنامج وكأنه — والجمهور الوطني االقتصاد مصالح

صدمة، الكلمتني: تقارب ويوحي الشائعة. الرتهات من نوع بالصدمة العالج إن
الصدمة» «فشل عن الحديث كان وربما الثانية. إىل حتًما تؤدي أن يجب األوىل بأن وعالج،
الظروف من مجموعة لكن نفسه. بالقدر أيًضا منطقيٍّا سيبدو التدريجي» و«العالج
التي السلبية عواقبها كل من بالرغم الرتهات، هذه تتقبل تحديًدا بولندا وجعلت تضافرت
حتى البالد مناطق من والكثري االجتماعية، املهنية الفئات من الكثري بها يشعر يزال ال

املرشوع. ذلك فشل عىل عاًما ٢٠ مرور بعد الراهن، الوقت

بعد ما دول من دولة اقتصاد يف األوىل للمرة الجديدة الليربالية تجربة تطبيق أمكن هكذا
أخرى. دول يف للتحول الطريق مهد مما املنطقة، هذه يف اقتصاد أكربَ وكان االشرتاكية،
لتغيريات نتيجة الرسيع بالنمو تتسم مرحلة بالفعل االقتصاد دخل سنوات عدة وبعد
نابعة — محاولة توجد كانت عندئذ منهجية. تغيريات وإجراء التنمية، سياسة يف مهمة
لتجربة إيجابية نتيجة هو النجاح هذا أن للزعم — مفهومة وسياسية نفسية دوافع من
يف ثمارها تؤتي بدأت الجديدة الليربالية أن هو األمر يف ما كل وأن الجديدة، الليربالية
النجاح ذلك أن والواقع ذلك. لحدوث متوقًعا كان الذي الوقت عن ما حد إىل متأخر وقت
ارتفع عندما ،١٩٩٧ إىل ١٩٩٤ من السنوات يف بوضوح ظهر الذي — النسبي االقتصادي
منظمة يف عضًوا بولندا وأصبحت ،٪٢٨ بنسبة اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب
ال بالصدمة، العالج نظرية تطبيق من الرغم عىل تحقق — االقتصادية والتنمية التعاون
العالج إجراءات إىل النجاح هذا سبب ويعزو ذلك، خالف يدعي َمن وكل تطبيقها. بسبب
١٩٩١ عام حتى ١٩٨٩ عام أواخر من الفرتة خالل طبقت التي تلك سيما ال — بالصدمة
ذاك، أعقب الحدث هذا أن «بما أنه: إىل تذهب التي املنطقية للمغالطة يروج بأنه متهم —
صحيح الفشل. إىل بالصدمة بالعالج املعروفة السياسة انتهت لقد عنه.» ناتج لذا فهو
لم وباختصار، داع. بال أخرى مشكالت يف تسبب لكنه املشكالت، بعض حل تطبيقها أن
أيًضا نتائجها تكن ولم فحسب، متوقًعا كان مما بكثري أعىل التجربة هذه تكاليف تكن
كان مما بكثري أكرب التكاليف كانت أيًضا بل فحسب، متوقًعا كان مما بكثري جدوى أقل
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دليل أي هناك هل تحقيقها. املمكن من كان التي من بكثري أقل الفوائد وكانت ينبغي،
برمته؟ وعقالنيته املرشوع هذا جدوى انعدام عىل ذلك من أفضل

سببته الذي الفشل شهدنا ،١٩٩٢ عام منتصف حتى ١٩٨٩ عام منتصف منذ
بنسبة اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب تراجع عن أسفر مما الصدمة، إجراءات
حتى ١٩٩٨ من الفرتة خالل الحق، وقت ويف التدريجي. العالج مرحلة جاءت ثم .٪٢٠
كان أن بعد صفر٪ إىل النمو بمعدل هبطت التي الخاطئة السياسات شهدنا ٢٠٠١
خالل من الثانية املرحلة أثناء تفاقمت التي — الجديدة الليربالية تجاوزات ولوال .٪٧
الناتج من البولندي الفرد نصيب ألصبح — اليميني الجناح شعوبية مع التام تعارضها
فحسب، ٪٧٠ بنحو ١٩٨٩ عام يف عليه كان الذي القدر يفوق ال اليوم اإلجمايل املحيل
وأقل شموًال أكثر تدريجية تغيريات إجراء هو ذلك يتطلبه ما كل وكان .٪١٧٠ بنحو بل
إبطاء من وبدًال التسعينيات، مطلع يف االستقرار سياسة تطبيق يف املبالغة ورفض تطرًفا،
مزجت التي الفعالة السياسة تطبيق مواصلة ينبغي كان التسعينيات، نهاية يف االقتصاد

التسعينيات. منتصف يف االجتماعية االقتصادية والتنمية الهيكلية اإلصالحات بني
زعيم رصح ،١٩٩٧ عام من سبتمرب يف الربملانية االنتخابات سبقت التي األيام يف
رسمي ببيان — الحرية» «اتحاد هو محببًا اسًما حمل الذي — الجديد الليربايل الحزب
هذه يف فاز سنوات. عرش غضون يف اإلجمايل املحيل الناتج مضاعفة إىل فيه دعا مخترص،
التضامن». «حزب اليميني الشعوبي االئتالف يف رشيكهم مع الحرية، اتحاد االنتخابات
يدعون كانوا ما بأن شخصيٍّا مقتنعني وزعماؤه الحرية اتحاد حزب أعضاء كان وربما
معرفتهم أن اعتقدوا ربما أو معينة. ظروف تهيأت لو ممكن ذلك كان ربما ممكنًا. إليه
كانوا ولألسف، يقولون. ما تحقيق عىل تساعدا أن يمكن السياسية وحنكتهم االقتصادية
الناخبني. عىل األمد قصري الدعاية تأثري هو حال أي عىل ا حقٍّ هم يهمُّ كان ما إن خطأ. عىل
تضليل يتعمدون كانوا أنهم أو خطأ، عىل كانوا أنهم إما قاس: بديل أمام يرتكنا وهذا
بفرتة مسبوًقا كان إليه أرشنا الذي البيان ألن قبل ذي من أكثر جليٍّا هذا صار الناس.
الخمس خالل مىض وقت أي من أرسع بوترية اإلجمايل املحيل الناتج خاللها ارتفع
النمو تزايد ١٩٩٧ إىل ١٩٩٤ عامي بني الواقعة الفرتة ففي السابقة. سنة والعرشين
انتقد وقتئذ، الفرد. نصيب يف زيادة شكل يف الزيادة وتجلت ،٪٦٫٤ بلغ سنوي بمعدل
١٩٩٧ عام ويف للغاية. بطيء نمو معدل بوصفه املعدل هذا الجديدة الليربالية اقتصاديو
االنتخابات.13 سبق الذي األخري السنة ربع يف ٪٧٫٥ إىل وصل ثم ،٪٦٫٨ النمو معدل بلغ
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ومن .٪٧٫٢ قدره سنوي نمو معدل سنوات عرش غضون يف الدخل مضاعفة تتطلب
عىل الحفاظ وكان املركبة. الفائدة سحر خالل من بالباقي الحسابية العمليات تتكفل ثم،
السابقة القليلة السنوات خالل ُطبقت التي الفاعلة للسياسة نتيجة تحقق الذي النمو معدل
الجدد الليرباليني اعرتاف من أكثر يتطلب األمر يكن ولم ممكنًا، ذلك كان لقد بذلك. كفيًال
االستمرار وبرضورة ونظريتهم، واألكاديميني السياسيني خصومهم اسرتاتيجية بصحة
النظرية واألخطاء صحيحة. نظرية إىل تستند أن بد ال السليمة فالسياسة تطبيقهما. يف
ربح مصدر األحيان بعض يف يكون ذلك أن مع التطبيقي، املجال يف إخفاقات إىل تؤدي
ألسباب العامة املصلحة تخدم أن شأنها من كان التي اإلجراءات تُتخذ لم لألسف، للبعض.
كان بينما األيديولوجية. واملشاحنات السياسية التفضيالت مثل: باملوضوع لها عالقة ال
مجال يف حق. عىل كانوا اآلخرين أن يقروا وأن خطأ، عىل بأنهم يعرتفوا أن هو يلزم ما كل

حدوثه. يتكرر ما وكثريًا للغاية، صعبًا أمًرا هذا يعترب السياسة،
مدمًرا، سياسيٍّا منطًقا اتبعوا ذلك من وبدًال بالخطأ، يعرتفوا لم الجدد الليرباليني لكن
كان لو حتى للتغيري، األوىل األولوية أن إىل ويذهب صلة، بأي االقتصادية للحكمة يمت ال
االقتصادي، النمو وترية أبطئوا لقد بالفعل. حدث ما وهذا األسوأ، إىل األمور يحيل التغيري
مالية قيوًدا وفرضوا واجتماعية؛ اقتصادية عواقب من ذلك عنه أسفر ما كل يف وتسببوا
النمو معدل انخفاض عن أسفر مما والتجارية، الصناعية السياستني وأهملوا مجحفة،
الفرتة يف النمو متوسط أن واملثري .٢٠٠١ عام من األخري الربع يف ٪٠٫٢ إىل وصل حتى
الواقع، يف فقط. ٪٣٫٥ كان بل قبل، من أملحوا كما ،٪٧٫٢ يكن لم ٢٠٠١ إىل ١٩٩٨ من
تتحقق لم لكنها ،٪١٧ تحقيقها يمكن كان التي اإلجمايل املحيل الناتج نمو نسبة كانت
قوامها قصرية بفرتة مقارنة ا جدٍّ كبرية خسارة وهي الفرصة، وضاعت الفرتة، تلك خالل

فحسب. سنوات أربع
التوقعات من الرغم عىل البطالة، انترشت فقد الناس، حياة عىل تلقائي تأثري لهذا كان
هذا إىل األمور تسوء أن الرضوري من يكن ولم اإلعالم. وسائل بعض وتهليل املتفائلة
قبل من انخفض مثلما تماًما انخفاضه، البطالة معدل يواصل أن املمكن من وكان الحد.
الليربالية دعاية أجهزة لكن و١٩٩٧، ١٩٩٤ عامي بني شخص مليون انخفاضه وتجاوز
ماليني أربعة إىل ثالثة توفري من نتمكن لم إذا «إننا قائلة: ادعت الساذجة البولندية الجديدة
الزيادة «الستغالل» وسيلة ذلك باعتبار القادمة القليلة السنوات خالل جديدة عمل فرصة
القنبلة هذه تنفجر فسوف البولندي، الريف يف الخفية البطالة عىل والقضاء السكانية
لبولندا.» االقتصادي التحول عملية يف اآلن حتى أنجزناه ما يدمر أن يمكن وهذا املوقوتة،
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مليون، ١٫٨ من البطالة معدل ارتفاع إىل االقتصادي االستهتار حالة أدت لقد الواقع، يف
مليون ٣٫٢ إىل وصل محزن مستوى إىل الجديدة، الليربالية غري أخرى سياسة ظل يف

الجديدة. لليربالية الشطحة لتلك نتيجة ،٢٠٠١ عام نهاية بحلول
تتوافق تغيريات ُطبقت إذ الفرتة؛ هذه يف اإليجابية العنارص من الكثري هناك كانت
بكثري أسوأ الخارجية الظروف تكن ولم ازدهارها، الخاصة املشاريع وواصلت السوق، مع
الليربالية ساسة كان مما كبريًا قدًرا أن تبني ذلك ومع السابقة. السنوات يف عليه كانت مما
هل امللحة: اإلشكالية عودة إىل أدى الذي األمر صحيح، غري به الناس يعدون الجديدة
املعضلة هذه الجمهور؟ تضليل بهدف يكذبون كانوا إنهم أم خاطئة، ترصيحاتهم كانت
سلبية اقتصادية عواقب عن تسفر عندما سيما ال أيًضا، أخالقية بل فحسب، فكرية ليست
هذا من استفادوا األشخاص من قليلة قلة ألن تقريبًا؛ أقول تقريبًا. كلها البالد عىل تؤثر
السنوات تلك ولت الباقني، يخص وفيما يرام. ما خري عىل أحوالهم والبعضجرت الوضع،

وظائفهم. بفقدان األمل كثريون أشخاص وفقد رجعة، بال الضائعة
أم خطأ، عىل كانوا «هل معضلة تلق لم الوخيمة، العواقب هذه ظل يف وحتى
فآلة لذلك؛ أسباب وهناك حل. إىل تنتهي أو الجمهور من الكايف االهتمام يكذبون؟»
أو أسود، األبيض أن تثبت أن هي الوحيدة مهمتها بسخاء واملمولة الضخمة الدعاية
املسئولني عىل التغطية يف مهمتها وتتمثل املوقف. يقتيض حسبما يتحدد وهذا العكس،
عىل األساسية، الغاية هي الخاصة املصالح أن حقيقة وطمس األكاذيب، أو األخطاء عن
دائًما، هذا نتذكر أن الجدير ومن العامة. املصلحة خدمة هي املعلنة الرغبة أن من الرغم

أخرى. مرة يحدث وسوف قبل، من حدث ألنه
إىل — أكاديمي طابع ذات تبدو التي تلك حتى — العامة النقاشات تنتهي غالبًا
مما تماًما العكس عىل أشياء يقولون أشخاص فهناك غامضة. وردود مسدود طريق
يمكنهم الذي وما السابقة. الترصيحات تلك مناقشة ويرفضون قريب، وقت منذ قالوه
يف أخطئوا قد بأنهم االعرتاف تجنب هو الرئييس هدفهم كان طاملا ذلك، سوى يفعلوه أن
هو فيه يرغبوا أن يمكن ما آخر فإن املايض، يف أخطئوا قد كانوا وإذا مىض؟ وقت أي
يف يرشعون الرضر، يقع عندما وهكذا، أيًضا. اآلن مخطئني يكونون قد بأنهم يعرتفوا أن
سياسة اعتماد وأهمية التنمية، مجال يف واملؤسسية الثقافية العوامل أهمية عن الحديث
هو — ببعيد ليس وقت منذ — عنه التحدث يف يرغبون كانوا ما كل أن مع فعالة، عامة
هي الجديدة الليربالية سياسة أن عىل التأكيد إن السياسة. لعبة يف الدخول عدم عزمهم
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كثرية حقائق مع الصارخ التناقض من نوع التنمية يف النقص لتعويض فعالة وسيلة
النقص عالج من قط يتمكن لم أحًدا أن بجالء تبني وقد سيما ال املجردة، للعني واضحة

الجديدة. الليربالية سياسة بواسطة التنمية يف
يستخدموها لم آليات أهمية عىل والتأكيد الحقائق تحريف هو ذلك من واألسوأ
جوانب تشمل كانت سياساتهم بأن واآلخرين أنفسهم إقناع يحاولون إنهم قط. قبل من
املال رأس يف االستثمار مثل اإلطالق، عىل الجوانب هذه هم يطبقوا لم بينما معينة،
من بها استعانوا التي الحجج ويناقضون التجارية. األعمال تنافسية تشجيع أو البرشي،
خصومهم بأن يرصحوا أن عىل قدرتهم عدم عن الالوعي تعويض هذا يكون ربما قبل.
املأزق من يخرجوا أن بها يحاولون طريقة مجرد هذه تكون ربما أو حق. عىل كانوا
يحاولون نفسه، الوقت ويف املضللة. الخاطئة بمذاهبهم فيه أنفسهم ورطوا الذي الحرج
يف بأيديهم تكن لم بمسببات — إيجابي ما أمر يوجد بد فال — إيجابية تنمية كل ربط

منعها. يحاولون كانوا ربما بل األمر، واقع
.٪٣ بلغ سنوي بمعدل لبولندا اإلجمايل املحيل الناتج نما و٢٠٠٨ ١٩٨٩ عامي بني
وصل الفرتة تلك نهاية يف اإلجمايل املحيل الناتج لكان ،٪٥٫٥ سنوي بمعدل نما كان ولو
من االستفادة تجيد التي البلدان بعض لكن األمر. بادئ يف عليه كان مما ٪٢٧٠ إىل
بني بولندا اسرتاتيجية تطبيق سنوات وأثناء .٪٥٫٥ قدره سنوي بمعدل نمت العوملة،
نقطة بنحو (٪٥٫٥) املنشود املعدل يتجاوز النمو معدل كان و١٩٩٧، ١٩٩٤ عامي
٢٠٠٢ عام منتصف بولندا يف املالية الشئون تحسني برنامج بدء بعد لكن كاملة؛ مئوية
وهكذا، مئوية. نقطة من بأقل النسبة تلك عن يقل صار األوروبي، االتحاد تكامل قبيل
ترضخ لم عندما التحول، فرتة نصف من يقرب ما أثناء تماًما مقبوًال النمو معدل كان

الجديدة. الليربالية إلمالءات االقتصادية السياسة
ترتب ما وكل — تحقيقه إمكانية من الرغم عىل — يتحقق لم الذي النمو مقدار إن
مقابل كلهم وسكانها بولندا دفعته الذي الثمن لنا يبني اجتماعية، عواقب من ذلك عىل
من جزء أسفر وقد الجديدة. الليربالية لسياسة الساذجة املحلية التنويعات ألحد االمتثال
املعولم. االقتصاد من األخرى األجزاء يف لرشكائنا الدخل من مزيد عن الخسارة هذه
السوق، من املتنافسة البولندية الرشكات إخراج يف هذا وراء من استفاد منهم فالكثري
العجز يف الوضع هذا وانعكس أخرى. بلدان إىل العمل فرص من العديد هجرة يعني مما
خارج إىل واملضاربة التصنيع عن الناجمة األرباح تحويل ويف حدث، الذي الهيكيل التجاري
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كان أخرى أرباح تحقيق من اإلطالق عىل نتمكن ولم داخلها. استثمارها من بدًال بولندا
تحقيقها. املمكن من

الوطني للبنك النقدية السياسة قادت الجديدة الليربالية أن أيًضا أضيف أن وينبغي
وتنموية إصالحية سياسة تطبق الحكومة كانت عندما حتى التحول، فرتة خالل لبولندا
االجتماعي، التماسك عىل اإلبقاء مع السوق اقتصاد مؤسسات بناء محاولة خالل من رشيدة
لم لألسف، لكن التجارية. املبادرة روح شجعت التي الجزئي االقتصاد سياسات ووضعت
لنفسه سمح فقد ذلك. يستطع لم أو السياسات، هذه تأييد يف أيًضا املركزي البنك يرغب
التنمية احتياجات مراعاة حساب عىل الدولية املالية األسواق مجريات وراء ينساق بأن
طاملا العاملية، املالية األسواق يف عليه املتعارف القانون هي الجديدة الليربالية إن املحلية.

مصالحها. لتحقيق منها تنبثق التي السياسات ومن منها أفضل يشء ال
نحو عىل والتنمية التحول سياستي بني املجدي غري املزج يف بولندا تجربة كانت
اقتصادات من املفتوحة الجديدة املجاالت يف الجديدة الليربالية لسياسة ذريًعا فشًال متواتر
هذه مواجهة الجدد الليرباليني رفض من عجب ال ثم، ومن االشرتاكية. بعد ما مرحلة
واإلخفاقات قصرية، الحياة لكن قبورهم، إىل الرفض هذا يحملون هؤالء وسيظل الهزيمة،

فشيئًا. شيئًا يقل عددهم بات الجديدة الليربالية عن واملدافعون ترتاكم،
وأخرى غنية بلدان يف أخرى؛ مناطق يف تفشل الجديدة الليربالية أن إىل ذلك يرجع
ذاته؛ الجديدة الليربالية مهد هو ذلك عىل األمثلة أفضل الغنية، البلدان يخص فيما فقرية.
النظر ينبغي الحالة لهذه جوانب سبعة عن يقل ال ما وهناك األمريكية. املتحدة الواليات

فيها:

التوازن اختالل وعىل العام الدين مستوى عىل ذلك وآثار االقتصادي، النمو تمويل (١)
املايل.

الدخل. ومستوى العمل وقت بني االختيار (٢)
والثروة. الدخل يف املتزايد التفاوت (٣)

الجديدة. الليربالية غري أخرى سياسات عن ناجمة بديلة تنمية سيناريوهات (٤)
العاملية. السياسية الزعامة فقدان (٥)

العالم. أنحاء جميع يف املتحدة للواليات املعادية املشاعر تنامي (٦)
املتحدة. الواليات يف باإلحباط الشعور مستوى ارتفاع (٧)
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البلد، لهذا املميز الوضع عن كبرية بدرجة ناجم األمريكي التوسع إن األوىل: النقطة
الوضع هذا لكن العالم. يف لالحتياطي األساسية العملة الدوالر، يصدر الذي البلد بوصفه
بخطر تهدد درجة إىل األسوأ، ونحو برسعة، والتجاري املايل املوقفان ويتغري ببطء، يتغري
وهذا دوالر، مليار ٨٠٠ نحو يبلغ األمريكي الجاري الحساب يف فالعجز الكامل. االنهيار
االتحاد القائمة. يف ألمريكا التالية العرشين للبلدان العجز أرقام مجموع ضعف يساوي
يطلق وما املتحدة، الواليات لكن الحايل، الدخل عىل إمكانياته حدود يف يعيش األوروبي
إىل تعيش اإلجمايل، املحيل الناتج من سنويٍّا ٪١٠ من يقرتب الذي املزدوج عجزها عليه
يعني وهذا محالة. ال يأتي الدين تسديد ميعاد معروف، هو وكما االستدانة. عىل كبري حد
إىل سنة ثالثني الرجوع عىل فقط يقترص ال بحيث للتحليل، الزمني اإلطار توسيع رضورة
بل الغربية، أوروبا يف نموه من أرسع بوترية ينمو أمريكا يف اإلنتاج كان عندما املايض،
اإلنتاج نمو رسعة تتفوق أن نتوقع أن يمكن حيث املستقبل، نحو سنة ثالثني إىل يتسع

أوروبا. يف
نموٍّا أقل وبلدان املتحدة الواليات بني يقارنوا أن الجديدة الليربالية أنصار يحب ثانيًا:
عن سنة بعرشين متخلفة إنها يقال التي األوروبي، االتحاد بلدان بعض منها ما، حد إىل
اإلجمايل، املحيل الناتج من الفرد لنصيب مبارشة مقارنة إىل يستند التباين هذا أمريكا.
الرشائية، القوة لتعادل وفًقا دوالر ٣٠٠٠٠ نحو يبلغ أوروبا يف املستوى أن يظهر الذي
األمريكي الرقم ارتفع اآلن عاًما. عرشين منذ أمريكا يف كان الذي املستوى يعادل وهذا
مفردة فئة عىل إال ينطبق ال لكنه صحيح، هذا دوالر. ٤٥٠٠٠ من واقرتب ،٪٥٠ بنحو
هو ما هناك ذلك ومع املستويات. هذه به تتغري الذي املعدل وعىل الدخل، مستويات من
كيفية أساسها عىل تُحدد التي والتفضيالت القيم يف االختالفات إنها الصورة، لتكتمل أكثر
مستويات زيادة يفضلون فاألمريكيون اإلنتاجية. يف النمو عن الناجمة األرباح تخصيص

الراحة. وقت من املزيد بقضاء التمتع يفضلون األوروبيون بينما الدخل،
نتيجة يكن لم ذلك لكن األخرية، السنوات يف برسعة نما األمريكي الناتج أن والحقيقة
فقد الجدد). الليرباليون يدعي كما فعالية، أكثر يجعله (مما ليربالية أكثر فيها النظام ألن
املحيط من اآلخر الجانب عىل مماثل بمعدل اإلنتاجية وزادت االقتصادية الفعالية نمت
أمريكا، يف اإلنتاج نمو رسعة تفوق يف السبب كان الواقع ويف أوروبا).14 (يف األطلنطي
ومنها — األوروبية البلدان يف أما هناك. العمل لساعات تقليل أي تقريبًا يحدث لم أنه هو
ساعات لتقليل نتيجة اإلنتاجية يف الزيادة تقل — األوروبي االتحاد إىل تنتمي ال التي تلك
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االختيار بحرية السماح عىل تقوم الحقيقية الليربالية إن الناس. رغبة هي هذه ألن العمل،
منهم وللفقراء أيًضا، للناس بل املال، لرأس االختيار حرية بإتاحة تتحقق ال التي بحق،
يقل بينما زهيد بمقدار دخله يف الزيادة تقل أن املجتمع فضل إذا وهكذا، األول. املقام يف
وإنفاق لالستهالك الوقت من مزيد إتاحة يعني مما — الدخل هذا الكتساب الالزم الوقت

ذلك. يف حر فهو — الدخل هذا
لعدد السنوي املتوسط أن إىل والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تقديرات وتشري
١٨٠٠ إىل ١٩٠٠ (من ٪٥٫٣ بنسبة انخفضت قد أمريكي موظف لكل العمل ساعات
انخفضت االجتماعي، السوق اقتصاد تفضل التي أملانيا، ويف .١٩٧٠ عام منذ ساعة)
واألرقام ساعة). ١٤٤٠ إىل ١٩٦٠ (من الفرتة نفس خالل ٪٢٦٫٥ بنسبة العمل ساعات
االنخفاض نسبة بلغت الربيطانيني، للعمال وبالنسبة مشابهة. فرنسا حالة يف الواردة
(من ٪١٥ إيطاليا يف االنخفاض نسبة وبلغت ساعة)، ١٦٨٠ إىل ١٩٤٠ (من ٪١٣٫٤
اتبعوا الفرنسيون أو األملان العمال كان لو أخرى، بعبارة ساعة). ١٥٩٠ إىل ١٨٧٠
يف زيادة إىل إنتاجيتهم يف الزيادات ترجمة عىل جهودهم كل وركزوا األمريكي النموذج
اآلن دخولهم لكانت اإلجمايل، املحيل الناتج من الفرد نصيب رقم يف ثم ومن دخولهم،
يعملون بحيث الفراغ. وقت من مزيد اختيار فضلوا لكنهم األمريكيني. دخول تساوي
اإلجازات، من أطول بوقت يستمتعوا وأن األسبوع، من أقل أيام عدد يف أقل ساعات
بالحياة ويستمتعون جيد، نحو عىل فراغهم أوقات يقضون وهم أصغر. سن يف ويتقاعدوا
تقضيه الذي ذلك الفراغ، وقت من سيئ آخر نوع مثل ليس هذا لكن العمل، نطاق خارج

عاطًال. تكون عندما
أمريكا يف االقتصاد نمو وراء من يستفيدون الذين أن بجالء الواضح من ثالثًا:
العريضة الخطوط لتواكب ُعدلت االقتصادية السياسات ألن هذا نسبيٍّا. صغرية مجموعة
والتدخل الدخل توزيع عمليتي يف الدولة دور تحد التي الجديدة الليربالية ملدرسة
فوائد من األسد نصيب عىل مميزة محدودة مجموعة حصول يسهل مما االجتماعي،
لقطاع بالنسبة أما العليا. واملتوسطة العليا الطبقتني املجموعة هذه وتشمل اإلنتاج. زيادة
بل األخرية، العقود خالل اإلطالق عىل الحقيقي الدخل يرتفع فلم السكان، من عريض
عىل زيادة أي عليه يطرأ أن دون لألجر األدنى الحد ظل فقد ملحوًظا. انخفاًضا انخفض
فرض أن إىل عام، بوجه الرخاء مستوى يف امللموسة الزيادات من بالرغم كامل، عقد مدى
دوالرات ٥٫٨٥ فصارت الساعة، أجرة عىل سنتًا ٠٫٧٠ قدرها هزيلة زيادة الديمقراطيون
الذي املتحدة الواليات يف الشهري لألجر األدنى الحد يتساوى لذلك، نتيجة .٢٠٠٧ عام يف
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بكثري عنه ويقل االسمية القيمة حيث من بولندا يف األجور متوسط مع دوالر ١٤٠٠ يبلغ
ثلث سوى ليس املحيل الناتج من البولندي الفرد فنصيب الحقيقية، القيمة حيث من
أي زووتي، ٣٢٠٠ نحو يبلغ بولندا يف االسمية األجور ومتوسط أمريكا، يف الفرد نصيب
.١٫٦٤ قدره رشائية قوة ملعدل وفًقا دوالًرا ١٦٧٠ نحو تعادل لكنها دوالًرا، ١٠٢٠ نحو
من — اآلن أقل أجوًرا العالم يف بلد أغنى مواطني من العديد يتقاىض أخرى، بعبارة
ليس وهذا والثمانينيات. السبعينيات يف األجور عليه كانت مما — الحقيقية القيمة حيث
أفضل ألنهم نظًرا إنتاجية أكثر الواقع يف هم بل اآلن، إنتاجية أقل املواطنني هؤالء ألن
أكرب دخوًال يتقاضوا أن لهم كيف لكن والتنظيمي. التقني التقدم توافر عن فضًال تأهيًال،
النمو من لالستفادة فرصة أي من يحرمهم نحو عىل الدخل توزيع آليات طبقت وقد
الجدد الليرباليون يود يشء وهو العمل، سوق مرونة عليه يطلق ا عمَّ ناجم هذا االقتصادي.
الوضع هذا عدالة عدم إن الناشئة. واألسواق األوروبي االتحاد بلدان يف ظهوره يشهدوا أن
االقتصاد،15 نمو عىل سلبًا يؤثر حده عن الزائد التفاوت لكن القليلني. إال يقلق ال شأن
بالفعل اآلن واضحة التأثريات باتت لقد الكثريون. منه يقلق أن ينبغي الذي األثر هو وهذا
الهائل التفاوت ازدياد لوال أعىل سيصبح االقتصادي النمو كان فقد املتحدة. الواليات يف
من لكلٍّ النمو معدل متوسط أن يف األسباب أحد هو وهذا واألصول. الدخل مصادر بني
إذ تقريبًا، متطابًقا كان ٢٠٠٧-٢٠٠٨ الفرتة خالل األوروبي واالتحاد املتحدة الواليات

و٢٫٣٪. ٢٫٢ بني يرتاوح بما منهما كل قدر
إجمايل من ثراء األمريكيني من باملائة واحد أكثر عليها يحصل التي الدخل حصة إن
أعىل دخل وتضاعف .٪١٦ إىل ٨ من و٢٠٠٤ ١٩٨٠ عامي بني تضاعفت السكان دخل
من آالف عرشة من ١ أعىل أما ،٪٧ إىل ٢ من مرات، ثالث دخًال املوطنني من باأللف ١
دخولهم شهدت فقد — للرضائب دافع ألف ١٤ من مؤلفة مجموعة وهي — دخًال السكان
من ١ إن أي العام. الدخل إجمايل من ٪٢٫٨٧ إىل ٠٫٦٤ من أضعاف، أربعة بمقدار زيادة
ليس ثم، ومن القومي. الدخل من أربعني عىل ١ عىل يحصلون السكان من آالف عرشة
دوالر املليون تتجاوز سائلة أصوًال يملكون الذين األشخاص من عدد أكرب أن الغريب من
لينش مرييل وتقدر املتحدة. الواليات يف موجودون والعقارات) املمتلكات استثناء (مع
إىل السائلة أصولهم إجمايل ويصل العالم، يف هؤالء من شخص مليون ٨٫٧ إجمايل أن
عدد إجمايل يبلغ حني ويف األمريكيني. من شخص مليون ٢٫٩ منهم دوالر، تريليون ٣٣٫٣
ينتمون من هم فقط أوروبي مليون ٢٫٨ فإن أمريكا، سكان عدد ضعف أوروبا سكان
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هذه إىل ينتمون ممن آسيا يف شخص مليون ٢٫٤ وهناك العالم. سكان أغنى رشيحة إىل
الرشيحة.

٣٦ أيًضا هناك املتحدة، الواليات يف اإلحصاء مكتب عن الصادرة لإلحصاءات ووفًقا
معدل من الرغم وعىل كندا. سكان عدد يفوق وهذا الفقر. حياة يعيشون شخص مليون
الفقراء عدد كان و٢٠٠٦، ٢٠٠٢ عامي بني ٪٣ عىل يزيد الذي الرسيع السنوي النمو
من ٪١٣ يشكلون الفقراء بات واليوم، سنويٍّا. شخص مليون ١٫٥ نحو بمقدار يتزايد
يعيش أخرى، وبعبارة األفارقة. األمريكيني بني ٪٢٥ النسبة هذه وتبلغ السكان. عدد
الفقر. يف أفارقة أمريكيني أربعة كل من وواحد أمريكيني، ثمانية كل من واحد شخص

عرشة أقل رشيحة إىل تنتمي التي األمريكية األرسة دخل متوسط كان ،٢٠٠٤ عام يف
يمثل وهذا بكثري. هذا يتجاوز ال الحايل والرقم دوالر، ١٥٦٠٠ دخًال السكان من باملائة
يدعي كما — هؤالء أن إىل يعزى ال وهذا .١٩٦٩ عام منذ ٪١٢ نسبته الدخل يف انخفاًضا
نفسها، األربعني السنوات هذه مدار عىل ألنه العمل؛ يريدون ال — الجدد الليرباليني بعض
يعمل أعضائها من واحد عضو عن يقل ال ما تضم التي الفقرية األرس نسبة ارتفعت

.٪٣٠ إىل ٪١٢ من كامل بدوام
تقريبًا، ١٩٨٠ عام منذ املتحدة الواليات يف مطرد نحو عىل يتزايد جيني معامل كان
نسبة كانت بالرئاسة، ريجان رونالد فاز فعندما الدخل. يف الفوارق زيادة يعكس ما وهو
.٠٫٤٢٨ النسبة صارت الزمن، من عقد مرور وبعد فقط. ٠٫٤٠٣ هي جيني معامل
وصارت تاريخية زيادة بلغت ،٢٠٠٥ عام ويف ٠٫٤٦٢ صارت ،٢٠٠٠ عام وبحلول

مدغشقر. أو الفلبني يف املوجودة للنسب مشابهة نسبة وهي ٠٫٤٦٩؛
األوروبيني: الجدد الليرباليني أحد أو األمريكيني الجدد املحافظني أحد يقول قد
يحكم والسوق السوق، يريده ما هذا لألمور. الطبيعي الوضع هو هذا ذلك؟ يف «وماذا
لكن كفاءتهما.» مع يتوافق نحو عىل — والعمالة املال رأس — اإلنتاج عنرصي ويكافئ
يف بما — أمريكا يف والسياسية االقتصادية فاألدوات صحيح. غري هذا والربهان، بالدليل
املثري أمريكا نمو من األكرب الجزء يزداد بحيث قائمة — االنتخابية والنظم الرضائب ذلك
نتيجة تتحقق ال الثروة إن الفقر. إىل النمو هذا بهم دفع الذين أولئك حساب عىل لإلعجاب
للجشع نتيجة أيًضا تتحقق لكنها — لهما التقدير كل مع — فقط واإلنتاجية لالبتكار
إىل يؤدي هذا أن ذلك من واألسوأ البعض. مصالح يخدم نحو عىل األرباح توزيع وإلعادة
النظام. أسس تعديل دون منه الحد يمكن ال الذي الهيكيل، االختالل عليه يطلق ما تراكم
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الحرة، السوق ملنطق وفًقا تجرى بحيث الدخل توزيع طريقة يف الدولة تدخل يعني وهذا
الجديدة. الليربالية مبادئ مع كليٍّا يتناىف ما وهو

بأن اإلقناع إىل بحاجة أحد يوجد أال ينبغي األسباب؟ هي وما الحقيقة؟ تكمن أين
املال رأس نوعية عىل هائل بقدر يعتمد حضارية تنمية عملية إىل الركود حالة من املخرج
يسهل أمر وهذا املجتمع. أبناء بني العايل التعليم مستويات بارتفاع ترتفع التي البرشي،
أعداد وكذلك هذا، يدركون واألساتذة املعلمني كل ذكاءً. أكثر الطالب يكون عندما تحقيقه
أن أيًضا يمكننا لكن الخفية. ولليد للطبيعة األمور نرتك أن ويمكن الطالب. من متزايدة
مستوى أن إىل املناقشات من سنوات بعد النفس علماء انتهى فقد جدية. أكثر نهًجا نتخذ
حكومية لسياسة يمكن ثم، ومن متساو. نحو عىل والبيئة الوراثة عاميل عىل يعتمد الذكاء
ترفع بحيث للشباب الفكرية التنمية عن املسئولة العوامل ما حد إىل تطور أن مناسبة
عىل وقادرة ذكية تكون أن نفسها الحكومة عىل يجب ذلك أجل ومن ذكائهم. مستوى
الرضائب ل تُحصَّ أن بعد الثقايف، التعليمي املجال يف الالزمة العامة النفقات تخصيص

دفعها. عىل قادرون هم ممن أوًال
الشمال بلدان يف االجتماعي السوق اقتصاد تجربة بني نقارن أن الجدير ومن
البلدان بتجربة أيسلندا إىل وصوًال االسكندنافية بالبلدان ومروًرا فنلندا من األوروبي
االجتماعي الحراك ناحية من التجربتني بني الفرق مشاهدة يمكن إذ باإلنجليزية؛ الناطقة
الرقم أن أساس عىل البلدان بحثية16 مجموعة صنفت واحدة. بلمحة التعليم مجال يف
التقدير يساوي عندما مثاليٍّا. حراًكا يعني صفر والرقم كليٍّا، الحراك انعدام عىل يدل واحد
يساوي وعندما واألمهات، اآلباء دخل تماًما يماثل األطفال دخل أن يعني فهذا ،١ الرقم
األبناء. ودخل واألمهات اآلباء دخل بني ارتباط هناك ليس أنه يعني فهذا الصفر، الرقم
الواليات ويف ،٠٫٣٦ العظمى بريطانيا ويف .٠٫٢ األوروبي الشمال بلدان يف املعامل بلغ
وبريطانيا املتحدة الواليات يف جديد جيل كل دخل مستوى أن يعني هذا .٠٫٥٤ املتحدة
يف ذلك يفوق نحو عىل األبوين) (دخل سبقه الذي الجيل دخل عىل بكثري أكثر يعتمد
يف منهم (الذكور فقط األطفال نصف تمكن األولني، البلدين ففي األوروبي. الشمال بلدان
ببلوغهم منه أنفسهم إخراج من الخمسينيات أواخر يف الفقر براثن يف ولدوا الذين الواقع)
األوروبي الشمال بلدان يف فقراء ولدوا الذين أولئك من ٪٧٥ تمكن حني يف األربعني، سن
سياسات تطبق التي وتلك االجتماعي، السوق اقتصادات ذات البلدان أن صحيح ذلك. من
دخل بني االرتباط قطع يف أيًضا نجحت لكنها ما، حد إىل أعىل رضائب فرضت مماثلة عامة
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والسياسات املتشدد السوق اقتصاد نظام ذات املتحدة الواليات أما األبناء. ودخل اآلباء
بهذا ليست واألمور ذلك. تحقيق يف فشلت فقد الجديدة، املحافظة النزعة ذات االجتماعية
بلد يف السانحة» «الفرصة أسطورة أخرى؛ أسطورة تحطمت قد وها بريطانيا. يف السوء

عميًقا. هيكليٍّا اختالًال يعاني
واإلنتاجية، العمالة يف النمو من الرغم عىل املتحدة الواليات يف حدثت األمور هذه كل
العمل، سوق ملرونة نتيجة ذلك حدث لقد العمل. ساعات تقليل عدم من الرغم وعىل
به، تفخر ما لديها «املنترصة» الجديدة الليربالية إن االجتماعي. الضمان نفقات وتخفيض

منه. تخجل ما أيًضا لديها لكن
فالحقائق األخرية، السنوات يف الحقيقي االقتصاد دينامية عن تحدثنا إذا رابًعا:
سنويٍّا ٪٢ بمعدل املتحدة الواليات يف املحيل الناتج من الفرد نصيب ارتفع فقد معروفة.
أن املمكن من كان الذي البديل السيناريو هو ما نعرف ال نحن ذلك ومع .١٩٨٠ عام منذ
هي كانت الجديدة» «املؤسسية أن لو يحدث أن املمكن من كان ماذا «… أن «لو يحدث
مؤسيس اقتصاد فيها ونشأ الجديدة، الليربالية من بدًال املتحدة الواليات ساد الذي الفكر
العدوانية الرأسمالية من بدًال ترسخت قد االجتماعي السوق اقتصاد فكرة أن ولو جديد،
ألن واقعيٍّا، خياًرا هذا يكن لم األمريكي»؟ «الفردوس إىل ستتحول كانت هل الجامحة؟
ظل يف اإلجمايل املحيل الناتج نمو كان ما ذلك ومع متوافرة. تكن لم أساسية عوامل هناك
معدله من بكثري أعىل سيصبح كان ربما بل األحوال، من حال بأي ليقل السيناريو هذا
االستهالكية، احتياجاتهم لسد الوقت من باملزيد سيحظون األمريكيون وكان الواقع. يف
وكذلك ملحوظ، نحو عىل سيقل واملمتلكات الدخل بني التفاوت وكان ثقافتهم. وتطوير
جميع يف املتحدة للواليات املعادية املشاعر بالتأكيد وستقل االجتماعي. االستبعاد نطاق
عىل ريادتها عىل الحفاظ املتحدة الواليات عىل يسهل أن شأنه من وهذا العالم. أنحاء
أمس يف نحن عملية يف إيجابية وأكثر أكرب بدور والقيام والسيايس، االقتصادي الصعيدين

العوملة. عىل الجديدة املؤسسية طابع إضفاء عملية هي إليها، الحاجة
يف ساهمت قد الجديدة الليربالية أن يعتقد يزال ال شخص أي كان لو خامًسا:
انخفض التي — املتحدة الواليات يف االقتصادي الوضع يف ونسبي مطلق تحسن تحقيق
أمريكا، أن نرى أن السهل فمن — ٢٠٠٨ عام يف العاملي الناتج ُخمس دون ما إىل إنتاجها
بالنموذج فالتشبث العاملية. الزعامة مكانة رسيع نحو عىل تفقد السياسية، الناحية من
فحتى املشاهد، من العديد خالل من ذلك ويتضح سوءًا. إال األمور يزيد ال الجديد الليربايل
— نموه معدل تباطؤ رغم — الجديدة الليربالية فكر يعتنق لم الذي األوروبي االتحاد
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واكتسبت اليورو، املوحدة، األوروبية العملة ارتفعت فقد نسبيٍّا، أقوى وضًعا اليوم يحتل
تعادل بلوغ عن قليلة خطوات سوى تبعد فال الصني، أما الدوالر. مواجهة يف كبرية قوة
الرتحيب بات لقد العالم. مستوى عىل اإلجمايل املحيل الناتج من أمريكا حصة مع حصتها
يف نفوذهم وانخفض العالم، بقاع من العديد يف فشيئًا شيئًا يقل ونصائحهم باألمريكيني

الدولية. املنظمات
الجديدة الليربالية موجة تفيش إثر املتحدة للواليات املعادية املشاعر تتنامى سادًسا:
وإجبار األخرى، البلدان عىل األمريكي النموذج فرض يحاول الذي التوسعي، شكلها يف
املشاعر هذه املحلية. والثقافات القيم تتجاهل اقتصادية سياسات اعتماد عىل البلدان هذه
لتطبيق نتيجة داخيل اضطراب من عانت التي البلدان يف سيما ال ا جدٍّ واضحة املعادية
وهذا للتنمية. وفعال مقنع نموذج إىل التوصل عىل قادرة غري تزال وال الجديدة، الليربالية
عىل االسكندنافية الدول أو الصني يف اعتداًال أكثر املعادية املشاعر هذه أن يف السبب هو
الالتينية. أمريكا أو أفريقيا، وشمال األوسط الرشق يف وضوًحا أكثر هي بينما املثال، سبيل
مدى عىل اإلسالمية البلدان يف ملحوًظا نموٍّا املتحدة للواليات املناهضة املشاعر نمت فقد
حيث الصديقة، السعودية العربية اململكة ففي متفاوتة. بدرجات لكن املاضية، السنوات
إىل ٪٦٤ من املناهضة اآلراء زادت تماًما، الصحافة عىل الديمقراطي غري النظام يسيطر
شمال حلف يف العضو تركيا، ويف .٢٠٠٥-٢٠٠٦ وعامي ٢٠٠١-٢٠٠٢ عامي بني ٪٧٩
واملستقرة السلمية السياسة ذات املغرب، ويف ،٪٦٢ إىل ٪٣٣ من اآلراء هذه زادت األطليس،
الوحيد اإلسالمي البلد أن والفضول االهتمام يثري ومما .٪٤٩ إىل ٪٤١ من زادت نسبيٍّا،
دابليو جورج اخرتعه الذي الرش محور إىل ينتمي بلًدا كان االتجاه هذا عن خرج الذي
17.٪٥٢ إىل ٪٦٣ من األمريكيني ورفض كراهية مشاعر انخفضت حيث إيران، إنه بوش؛
الحر العالم يف العام بالرأي بسهولة التالعب يجري كيف نالحظ أن هنا الجدير من
كإيران أخرى بلدانًا تعسفي بشكل تصور التي اإلعالم، ووسائل السياسيني جانب من
التي واملؤثرة الخطرية الصفات هذه من يتضح كما يحدث، هذا لألسف رشيرة. أنها عىل
عنوان تحت ٢٠٠٧ يوليو ١٩ بتاريخ الربيطانية اإليكونوميست مجلة افتتاحية يف وردت
تبشريية مجموعة إال هو ما أساًسا اإليراني «النظام كالتايل: االفتتاحية بدأت إيران»، «لغز
السابق إرسائيل وزراء رئيس يقوله ما هذا النهاية»، لهذه وتمهد العالم بنهاية تؤمن
مرعبة.18 أزمة حافة عىل يرتنح فالعالم يقول، فيما حق عىل كان وإن نتنياهو. بنيامني
من ٪٦٤ حيث الالتينية، أمريكا يف العام الرأي جبهة عىل قليًال أفضل األمور تبدو لكن

257



وأكاذيب وأخطاء حقائق

لديهم التشيليني من و٥١٪ املكسيكيني، من و٥٣٪ الربازيليني، من و٥٧٪ األرجنتينيني،
(أمريكا).19 الشمالية جارتهم يف سلبي رأي

وتتزايد الراهن، الوضع عن الرضا عدم من حالة املتحدة الواليات داخل تتنامى سابًعا:
والخارجي، املحيل الصعيدين عىل والسياسية االقتصادية للتجاوزات الحادة االنتقادات
أن املؤثرين املعلقني بعض ويرى والعاملية. املحلية الجدد األمريكيني املحافظني وتجاوزات
خطري.20 طرق مفرتق إىل وصل قد طوال، سنوات مدى عىل ازدهر الذي القوي البلد هذا
فرضتها التي للسياسات طويلة فرتات استمر الذي املفرط التحيز لوال ليحدث هذا كان وما

مؤثرة. تزال ال كانت وإن ترتاجع، بدأت والتي الجدد، املحافظني أيديولوجية
األكثر واألجزاء باإلنجليزية، الناطقة األخرى والبلدان املتحدة الواليات ليست لكن
حيث اليابان، أيًضا فهناك الكوكب، هذا عىل الوحيدة الغنية البلدان هي أوروبا من تقدًما
االقتصاد طليعة إىل بالبالد دفعت التي االزدهار فرتة أثناء ال الجديدة، الليربالية تهيمن لم
الهيكلية مشاكلها مع الحق وقت يف رصاعها أثناء وال والثمانينيات، السبعينيات يف العاملي
الليربالية مشورة عن أذنها اليابان ت صمَّ املرحلتني، هاتني كلتا ففي الركود. وحالة الكبرية
االقتصادية التنمية يف للدولة قوية مشاركة وخلقت الخاصة، بطريقتها ومضت الجديدة،
اآلتية الثقافية وللظروف فقط. إعالنيٍّا وليس حقيقيٍّا كان الذي االجتماعي والتضامن
التجارية باألعمال وااللتحاق القوية، األرسية التقاليد هناك: التنمية عملية يف كبرية أهمية
وشعور الشهري)، كويو الشوشني (نظام الحياة مدى الدائم الوظيفي واالستقرار الصغرية،

آخر. مكان أي يف واردة غري أفكار وهي العمل، وأرباب املوظفني بني املتبادل الوالء
من تقرتب كانت اقتصادية معجزة أحدث أن ١٩٩٠ عام يف واضًحا بات عندما
اختيار عىل تحضها متزايدة خارجية وضغوط القرتاحات تخضع اليابان كانت النهاية،
صحة يف متشككون بأنهم اليابانيون ورد األزمة. من للخروج الجديدة الليربالية طريق
تفلح لم طاملا أنه أدركوا فقد الخاص، طريقهم يف امليض واصلوا ثم النصائح هذه
بني مزج بلد يف االختبار يف تنجح أن املرجح من فليس آخر، مكان أي يف الجديدة الليربالية
حرية مجال األخرية االقتصادية اإلصالحات ووسعت فريد. نحو عىل واملعارصة األصالة
ليس لكن عام، بوجه انطالًقا أكثر االقتصاد وجعلت الحر، والعمل الخاصة املرشوعات
يف الحديثة الرأسمالية ازدهار إمكانية اليابان أثبتت لقد الجديدة. الليربالية طريقة عىل
يف الوطنية والقيم السمات أخذ خالل من سواء، حد عىل العصيبة واألوقات الجيدة األوقات
مرونة يقل عمل سوق ويف الجديدة. الليربالية وصفة فيه تجنبت الذي الوقت يف االعتبار،
القدرة عىل الحفاظ مع جديد من تزدهر اليابان بدأت ما رسعان األمريكي، نظريه عن
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جنرال عىل تويوتا تفوق من أفضل هذا يوضح يشء وال لرشكاتها. العالية التنافسية
وحتى العالم، رحالة فجميع العالم. يف سيارات صناعة رشكات أكرب باعتبارها موتورز
الند سيارة يف القيادة عجلة وراء للجلوس ميًال أكثر الضواحي؛ طرق عىل السيارات قائدو
من األمريكي االقتصاد يواكب الياباني االقتصاد وظل جيب. سيارة يف الجلوس من كروزر
.٪٢٫٣ نحو يبلغ اإلجمايل املحيل الناتج يف سنويٍّا نموٍّا محقًقا ،٢٠٠٨ عام حتى ٢٠٠٦ عام
يعد لم السوفييتي النمط ألن صعب، مأزق يف فهي الفقرية، البلدان يف الوضع يختلف
لهذه يمكن الرأسمالية، وبخصوص مىض. وقت أي يف كذلك كان إن هذا واقعيٍّا، خياًرا
يبدو والتدخلية الكينزية نبذ نحو الجديدة الليربالية اتجاه أن بنفسها ترى أن البلدان
والبلدان النامية، والبلدان املتقدمة البلدان يف الجديدة الليربالية فشلت لقد عاطبة. بضاعة
بعد ما مرحلة بلدان من كلٍّ اقتصادات يف كثرية ذلك عىل واألدلة النمو. يف ترغب التي
خصوًصا صمم الذي واشنطن، توافق أن ثبت حيث الالتينية، أمريكا وبلدان االشرتاكية
— أخرى مرة ترتفع املديونية بدأت فقد صحيح. نحو عىل مالئًما يكن لم القارة، لتلك
دائم أو كبري تسارع أي يقابلها أن دون — املؤقتة اإليجابية التأثريات بعض حدوث بعد
وهو التضخم، عىل السيطرة خالل من الوحيدة اإليجابية العالمة وظهرت النمو. معدل يف
إيالًما أقل بديلة هيكلية إصالحات خالل من حال أي عىل تحقيقه املمكن من كان أمر
نجحت ما وهذا تقليدية. غري اقتصادية سياسات اتباع خالل من أو اجتماعية، كلفة وأقل

الجديدة. لليربالية مضاًدا مساًرا الجريء باتباعها فعله، يف ماليزيا
بلدان عدد يزدد لم إذ الفور؛ عىل ليس ولكن هذا، كل الالتينية أمريكا بلدان الحظت
عن البحث البلدان تلك تبدأ ولم الجديدة، الليربالية تجارب من تتربأ التي الالتينية أمريكا
الكثري وانعطفت .٢٠٠٠ عام بعد إال التنمية وترسيع الركود من للتخلص أخرى طرق
الكبري األخ أغضب مما واالجتماعية، االقتصادية سياساتها يف اليسار نحو رصاحة منها
فقد ذلك. عكس عىل األمور تجري أن املفرتض من كان ألنه مفهوًما، هذا كان الشمال. يف
ومع ديمقراطيٍّا، منتخبة وقيادات وبرملانات ديمقراطية أنظمة البلدان هذه يف لهم كانت
األشخاص أكثر كان الالتينية. االشرتاكية عن وتحدثوا األمريكيني طاعة عن خرجوا ذلك
اإلكوادور مثل دول رؤساء لكن تشافيز، هوجو الفنزوييل الرئيس املضمار هذا يف نشاًطا
واشنطن ضغط األرجنتني ورفضت أيًضا. التوجه هذا إىل انضموا ونيكاراجوا وبوليفيا
وأوروجواي، الربازيل انضمت ثم رفضه. أو واشنطن بتوافق القبول بني خريها الذي
الجديدة الليربالية عجزت ا هامٍّ سياسيٍّا تحديًا يمثل وهذا هذه. الرفض جبهة إىل وتشييل
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لقواعدهم وفًقا يلعبوا بأن اآلخرين الجدد الليرباليون طالب األوان. فات لقد مواجهته. عن
أنفسهم هم لكن الناشئ، الجديد االقتصادي النظام ومع العوملة مع يتكيفوا وأن هم
الديناصورات انقراض قصة من نعرف وكما املتغرية. البيئة مع التكيف من يتمكنوا لم

ينقرضون. التكيف، يستطيعون ال الذين أولئك الحزينة،

فقد اإلطالق، عىل تتوقع ال حيث من الجديدة لليربالية املوجهة الرضبات أعنف جاءت ثم
أي يأخذ ولم اقتصاديٍّا. بريطانيا عىل ستتفوق الصني أن من بالفعل ماو الرئيس حذر
أخذه املحرمة» «املدينة يف أحًدا أن وأشك بل الجد، محمل عىل الكالم هذا الصني خارج أحد
تتفوق سوف أنها زعمت اليوم حالها عىل الكونغو أن لو كما األمر بدا لقد الجد. محمل عىل
٪٧٥ نسبة اإلجمايل املحيل الناتج من الصيني الفرد نصيب يبلغ واليوم، فرنسا. عىل قريبًا
بعد الثانية املرتبة اآلن الصني تحتل بحيث ا جدٍّ هائل السكان عدد لكن العاملي، املعدل من
إجمايل ارتفع عندما ،٢٠٠٦ عام يف ماو نبوءة تحققت لقد منازع. بال املتحدة الواليات
الرصف ألسعار وفًقا املتحدة اململكة عىل بذلك متفوقة ،٪٧ بنسبة الصيني املحىل الناتج
استخدمنا وإذا دوالر. تريليون ٢٫٣٤ مقابل دوالر تريليون ٢٫٥١ وبمبلغ السوق، يف
البالغ الصيني، املحيل الناتج إجمايل فسيساوي دقة، األكثر الرشائية، القوة تعادل مقياس
١٫٩ البالغ الربيطاني املحيل الناتج إجمايل من مرات بخمس أكثر دوالر، تريليونات ١٠

دوالر.21 تريليون
وفًقا سنة ٢٠ نحو غضون يف العالم يف اقتصادية قوة أكرب الصني تصبح سوف
نفسه، العام هذا ويف الرشائية. القوة لتعادل وفًقا ٢٠١١ عام وبحلول الرصف، ألسعار
أعضاء من أمريكية غري بلدان لستة نظريه للصني اإلجمايل املحيل الناتج سيتجاوز
وأملانيا واليابان (فرنسا الرأسمالية البلدان أغني تضم مجموعة وهي السبع، مجموعة
عاملية حرب قيام سوى ذلك حدوث دون يشء أي يحول ولن وإيطاليا). املتحدة واململكة
السياسات غرار عىل جديد ليربايل اتجاه نحو الصني جنوح أو يحدث، لن ما وهو ثالثة،
بالصدمة، العالج فرتة بداية يف البولندية السياسات أو التسعينيات، يف روسيا اتخذتها التي
وهذا التسعينيات. نهاية يف — داع أي لها يكن لم التي — االقتصاد وترية إبطاء فرتة أو

ثالثة. عاملية حرب وقوع احتمال من أكثر مستبعد احتمال
مرات ثالث الصحيح االختيار الصني اختارت االقتصادية، التنمية نظر وجهة من
البلدان أو االشرتاكية بعد ما بلدان من أي النحو هذا عىل االختيار يف يوفق ولم التوايل، عىل

حاليٍّا. األخرى الناشئة
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اسرتاتيجية يبدأ أن بينج شياو دينج قرر عندما ،١٩٧٧ عام يف األوىل: املرة •
إصالحات بتطبيق االشرتاكي االقتصاد يصلح وأن الشيوعي، الفكر عن للتحول

للسوق. موائمة
فيما الصعوبة بالغ الخيار إىل البالد لجأت عندما ،١٩٨٩ عام يف الثانية: املرة •
القوى لقمع السماوي امليدان ساحة يف وقعت التي املأساوية باألحداث يتعلق
الواحد الحزب ونظام املركزية الدولة تقويض تحاول كانت التي الديمقراطية

جارية. كانت التي االقتصادية التغيريات تكثيف مع
االنضمام خالل من كليٍّا السوق اقتصاد بنظام الصني التزمت عندما الثالثة: املرة •
واإلصالحات الحمالت من سنوات بعد ،٢٠٠١ عام يف العاملية التجارة منظمة إىل

الناجحة.

الجديدة. الليربالية طريق أبًدا الصني تنتهج لم اإللحاح، استمرار من الرغم وعىل
اإلصالحيني ألن الجد، محمل عىل نظرياتهم تأخذ أو املستشارين هؤالء إىل أبًدا تلتفت ولم
املحلية الخاصوثقافتهم بنظامهم دراية عىل كانوا واالقتصاديني السياسيني من الصينيني
كثري من الفكري الفساد مقاومة عىل قدرة أكثر أيًضا وكانوا آخر. شخص أي من أفضل

العالم. من أخرى أنحاء يف الناس من
الصحيح الخيار كانت أنها بعد فيما تبني التي الصينية، الطريقة الصني انتهجت لقد
الهتمامنا إثارة األمور أكثر لكن محددة، سمات بعدة الطريقة هذه تتسم التنمية. لتحقيق
ذلك هناك جهة، فمن مزدوج: مأزق من الخروج من البالد مكنت التي الطريقة هو
من حال ما بقدر مشكالت أحدثا اللذين املركزي، والتخطيط االشرتاكية من املعقد الرتاث
العالم لبلدان املألوفة التنمية انخفاض أزمة حدثت أخرى، جهة ومن أخرى. مشكالت
لكن الثالث. العالم يف واألخرى االشرتاكي العالم يف واحدة الصني قدما كانت لقد الثالث.
األول، العالم إىل االنتقال عىل عزمها قوة يف الصني يضارع لم العاملني هذين بلدان من أيٍّا
الجديدة الليربالية وعقيدة السابق الشيوعي فكرها الصني نبذت فقد برشوطها. ولكن

سواء. حد عىل األجنبية
يقدمون الذين االجتماع وعلماء االقتصاديني أعداد تتزايد مؤخًرا بدأت ذلك ومع
كانت لو كما الجديدة، الليربالية من نوع أنه عىل الصيني التحول لتفسري امللتوية الحجج
ودعم لتوجيه الخاضعة الكيل لالقتصاد املنسقة التنمية واسرتاتيجيات السوق إصالحات
الدولة استخدام إن الجديدة. الليربالية فلسفة مع ملمح أي يف تتشابه أن يمكن الدولة
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االجتماعي اإلصالح لتحقيق أدوات بوصفها السوق ملؤسسات واملدروس واملسيطر الواعي
يف النشط الدولة ودور الجديدة. الليربالية بوهم اإلطالق عىل له عالقة ال واالقتصادي
الذين واملحللون الجديدة، الليربالية مبادئ مع تماًما يتناىف الصينية االقتصادية السياسة

باملحال. يتشبثون ذلك خالف يدعون
األخرى هي قررت التي املجاورة الدول إىل الصيني النموذج امتد ما ورسعان
االقتصادات نجاح ورغم السوق. نحو تتوجه إصالحات وانتهاج املركزي التخطيط نبذ
هذا يف املهمة الحالة تظل والوس، كمبوديا مثل الصينية الهند مناطق لبلدان الصغرية
نسمة. مليون ٩٠ من يقرب ما سكانها عدد يبلغ التي فيتنام، نجاح قصة هي الصدد
تنمو كانت األحيان، من كثري يف لها مواتية تكن لم التي الخارجية الظروف من الرغم فعىل
وصل واليوم عرشسنوات. كل اإلجمايل املحيل ناتجها وتضاعف ،٪٧٫٨ قدره سنوي بمعدل
السوق. إصالحات تطبيق فيتنام بدأت حينما قدره أضعاف ٤ إىل اإلجمايل املحيل الناتج
والفكر الصينية اإلنجازات استلهام مع وسيطرتها، الدولة توجيه ظل يف هذا تحقق لقد
اإلصالحات بدأت أيًضا. البولندي الدرس من استفادت كما جورباتشوف، لعهد الرويس
البناء. إعادة أو التعمري يعني: الذي موي» «دوي شعار تحت ،١٩٨٦ عام يف الفيتنامية

الصيني: املسار خصائص وإليك

واحًدا األخطاء ارتكب الذي السوفييتي، االتحاد اتبعه الذي املسار عن يختلف •
جورباتشوف جهود كانت بينما نجاًحا، تزداد العوملة كانت عندما اآلخر تلو
قليلة — و«الربيسرتويكا» «الجالسنوست» باسم عامليٍّا عرفت التي — اإلصالحية

ا. جدٍّ ومتأخرة ا، جدٍّ
مثل بالفعل، بعضها بدأ التي الرشقية، أوروبا بلدان مسار عن نوعيٍّا يختلف •
انفتاحها وقلصت السوق، إصالح يف مبكرة جهوًدا واملجر وبولندا يوغوسالفيا
ورومانيا، وبلغاريا ألبانيا مثل أخرى، بلدان ظلت بينما الخارجي، العالم عىل
آجًال، أو عاجًال البلدان، هذه كل وقعت عندما ١٩٨٩ عام حتى إصالحات دون

قرصت. أو طالت فرتات الجديدة الليربالية فخ يف
إذ واشنطن، توافق بعد بالفشل، باءت التي الالتينية أمريكا جهود عن يختلف •
األفكار إحياء إىل أدت العكس، عىل بل املتوقع، الرسيع النمو تحقيق يف فشلت
جنوبي. أمريكي طابع بل صيني، وال رويس طابع ذات تكن لم التي االشرتاكية
الناتج من الفرد نصيب يزد لم حيث املأساوي، األفريقي املسار عن يختلف •
يف سجل لكنه التسعينيات، يف اإلطالق عىل الكربى الصحراء جنوب يف اإلجمايل
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من الباهظ الثمن دفعت الصني أن إال .٪١٧٦ عىل نسبته تزيد ارتفاًعا الصني
يف واحد بطفل اإلنجاب حددت إذ ديكتاتورية، سكانية سياسة فرض خالل
عند السكاني النمو معدل إبقاء إىل أدى وهذا الريفية. املناطق يف وطفلني املدن
يف السكاني النمو معدل كان الذي الوقت يف و٢٠٠٧، ١٩٩٠ عامي بني ٪٠٫٩
منحن الصينيات النساء كانت ولو .٪٢٫٥ هو بأفريقيا الكربى الصحراء جنوب
كما أطفال، سبعة ليس ربما األطفال؛ من أكرب عدًدا ألنجبن االختيار، حرية
اإلنجاب معدل يصل حيث ومايل، النيجر مثل األفريقية البلدان أفقر يف الحال
أن أيًضا املمكن من وكان التوايل. عىل طفًال و٧٫٤٢ ٧٫٤٦ إىل الواحدة للمرأة
كان الحالة، هذه يف لكن تقريبًا، املعدل هذا بنفس الصينيات النساء تنجب
أولئك غالبية وكان الخامسة.22 سن قبل أطفال أربعة كل من واحد سيموت

مدقع. فقر يف حياتهم سيعيشون املوت من سينجون الذين

النجاح كلفة لكن الصيني، النجاح وراء سببًا الجديدة الليربالية سياسة تجنب كان لقد
الديمقراطية؛ انعدام صورة يف االقتصادي التقدم ثمن البالد دفعت فقد باهظة. كانت
يخص فيما كثريًا ترتاجع جعلها مما الديمقراطية، نحو متعثر تقدم أدق، بتعبري أو
من الصني فإن ذلك ومع عاًما. ٣٠ دام الذي االقتصادي، التقدم مواكبة عن الديمقراطية
١٩٥٧ عام عن ناهيك ،١٩٧٧ عام يف عليه كانت مما ديمقراطية أكثر النوعية الناحية
واإلجراءات الكوميونات، من مجموعة خالل من بريطانيا عىل بالتفوق الصني حلمت عندما
الناحية من الصينية الديمقراطية تختلف ال األسف، ومع املبارشة. القرسية االقتصادية
يف السائدة املعايري عن أيًضا بل فحسب، الغرب يف املقبولة املعايري عن أيًضا النوعية

الناشئة. األسواق بلدان من متزايدة أعداد يف املوجودة الديمقراطيات
ونموذج مفكر، وهو كيسينجر، هنري مع للتحدث مناسبات بعدة حظيت قد كنت
هو ذلك، مع املستنرية. والسياسية االقتصادية لليربالية قوي ومؤيد األمريكي، الدولة لرجل
سيايسشامل تحرير عملية انتهجت قد الصني كانت لو أنه إىل تذهب التي الرؤية مع يتفق
بعد ما دول أو الغربية أوروبا يف املوجودة تلك مثل ديمقراطية لتحقيق ١٩٨٩ عام يف
الفرصة واتتني ذلك، وبعد املسبوق. غري االقتصادي نموها حققت ملا السوفييتي، االتحاد
وال كيسينجر، رؤى مع رؤاه تتفق الذي الصني، وزراء رئيس جياباو، وين مع للتحدث
الذي الجديدة الليربالية طريق انتهجت قد الصني كانت فلو بهذا. يُفاجأ أن ألحد ينبغي
التي روسيا يف حدث مما أسوأ إىل األمور آللت الشيوعية، بعد ما مرحلة بلدان انتهجته
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وأخريًا، التجارب. لتخبط نتيجة ١٩٩٢ عام منذ القومي دخلها من ٪٦٠ نحو فقدت
كان الثقافية، الثورة وعن ماو، فكر عن االنعطاف عن الناجم الصيني الِحمل أن أعتقد
واالقتصادية االجتماعية التنمية تحقيق رسعة ومدى السوق إصالحات عىل عبئًا يشكل
وغريها وأوكرانيا روسيا عىل السوفييتية االشرتاكية انهيار عن الناجم اإلرث عبء من أكثر

املستقلة. الدول كومنولث رابطة أعضاء من
خروشوف نيكيتا الرويس الزعيم كان ١٩٦٩ عام يف آخر: جانب عىل الضوء لنلق
من املتحدة الواليات عىل سيتفوق السوفييتي االتحاد أن زاعًما للشعب، وعوًدا يعطي
٢٠٠٧ عام حتى ظلت روسيا أن هو حدث ما لكن .٢٠٠٠ عام بحلول االقتصادية الناحية
مستوى كان ١٩٨٩ عام ويف .١٩٨٩ عام يف كان الذي إنتاجها مستوى إىل العودة تحاول
الدخل إجمايل تضاعف الحًقا، لكن السوفييتي. االتحاد إنتاج مستوى يساوي الصني إنتاج
٪١٤ اآلن لروسيا اإلجمايل املحيل الناتج معدل يشكل أضعاف. ٦٫٢ بمقدار للصني القومي

للصني. اإلجمايل املحيل الناتج من و١٧٫٢٪ املتحدة، للواليات املحيل الناتج معدل من
عزوفها مع أخرى، لدول الجيدة االختيارات تبني يف كبريًا نجاًحا الصني نجحت لقد
الليربالية ومعظم — الليربالية من الجيدة الجوانب أخذت فقد السيئة. االختيارات عن
العنارص أهم عىل اإلبقاء خالل من لكن االقتصادية. الحرية خيار باختيارها — حسن
بغية القديمة التقاليد كل نسف خطأ يف الوقوع الصني تجنبت القديم، للنظام االجتماعية
يتعلق فيما مستحيًال أمًرا كان لألسف هذا لكن األكمل. الوجه عىل التحديث عملية تحقيق
باالستثمار يتعلق فيما ممكنًا كان لكنه للجميع، الوظائف بتوفري الدولة التزام برضورة
الجمع إمكانية تتيح التي املؤسسات وبناء التحتية، البنية وتطوير البرشي املال رأس يف

تنافسية. أكثر سوق اقتصاد وخلق االجتماعية الدولة سياسة بني
وسياسات (التحول) املنهجي التغيري بني املزج يف بلد أي من أكثر الصني نجحت وقد
حاسًما دوًرا تلعبان اللتني العمليتني هاتني بني تضافًرا الرسمي الخطاب وأحدث التنمية.
دون عملية، استفادة منهما الرسمي الخطاب استفاد كما الكبرية، التغيريات نجاح يف
الصينية اإلصالحات تفوت ولم تشدد، ودون اآلخر مذبح عىل األمرين بأحد التضحية
تطويع من الهائل السكان عدد ذات الدولة هذه وتمكنت الحالية. مرحلته يف العوملة قطار
مكاسبها وعظمت الشعب. وعموم الصينية والرشكات الوطني االقتصاد لصالح العوملة
مشاركتها عن الناجمة الحتمية املخاطر عىل االجرتاء طريق عن األقىص الحد إىل الخاصة
واتخذت ذلك. عىل املرتتبة التكاليف لتحمل واستعدادها العاملية، االقتصادية اللعبة يف
رأس سيما ال الصينية، املوارد إىل العالم بلدان بقية بحاجة يتعلق فيما املالئم املوقع
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اآلخرون، يدخره ما بامتياز واستغلت الصيني. الشعب ينتجه الذي واإلنتاج البرشي، املال
ويف التكنولوجي، التقدم لتحقيق وسيلة باعتباره الالزم املبارش االستثمار إىل إياهم موجهة
رشط أو قيد دون تقبل أن من وبدًال ضخمة. مالية احتياطيات تراكم كانت نفسه الوقت
إىل تؤدي سياسات طبقت املربح، املحيل التجزئة سوق عىل األجنبي املال رأس بهيمنة
احتياطيات من راكمته ما الصني ستستغل وقريبًا التصنيع. مجال يف االستثمار تشجيع
ذلك يف بما البلدان، أغنى يف املالية والقطاعات التجزئة قطاعات من أجزاء رشاء يف لترشع
أيًضا سنشهد بل الصني، يف الغربية للبنوك فروًعا فقط نشهد لن وحينئذ، املتحدة. الواليات
الرياضية الجري أحذية أنواع أفضل يكون ولن الغرب. بلدان يف الصينية للبنوك فروًعا
الصينية هو األحذية أنواع أفضل سيصبح بل الصني، يف تصنع التي األمريكية تلك هو
اليوم لتواجه ال دوالر، الرتيليون عن يزيد ما الصني ادخرت لقد أمريكا. يف تصنع التي
الذين أولئك عىل يحل األسود فاليوم الفرص. هذه القتناص بل األبيض، بالقرش األسود
اسرتاتيجية يملكون الذين أولئك عىل يحل وال الجديدة، الليربالية لسذاجات يخضعون
املثال، سبيل عىل مقبلة، سنة أربعني بالدهم ملستقبل يخططون والذين للتنمية، حكيمة

فحسب. سنوات أربع ال
أخرى كثرية أحداثًا ألن بها تحدث التي بالطريقة األمور تحدث أخرى: مرة وأكرر

نفسه: الوقت يف تحدث

بالضبط أدركت الصني لكن الصني، اخرتاع من العوملة تكن لم العوملة. أوًال: •
منها. ويستفيدون معها يتكيفون كيف

وتدريجي، شامل نحو عىل السوق إصالح الصينيون طبق السوق. إصالح ثانيًا: •
العالج. من ناجعة جرعة مع لكن لها، حاجة ال صدمات دون

لتحرير السحرية القوى يف االعتقاد من بدًال األجل، طويلة تنمية اسرتاتيجية ثالثًا: •
االقتصادية. العملية خارج الدولة وإقصاء السوق

االستبداد يشبه أو ديمقراطي، غري كان وإن مستنري سيايس نظام رابًعا: •
الكونفوشيوسية تشمل ثقافية قاعدة عىل مبني املرة هذه أنه غري املستنري،
واملسئولية الشعب، حقوق يحرتم الذي لالشرتاكية اإليجابي واإلرث والطاوية،

الجماعية.
هناك يشء فكل وتوجيهها. وتنسيقها البرش من مهولة أعداد تعبئة خامًسا: •

نسمة. مليار ١٫٣ يف مرضوب
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والزمان املكان يف ألنهم لكن مهول، عددهم ألن ال محظوظون، الصينيني إن
تحديًدا: أكثر لنكون أو آسيا، قارة هو واملكان العوملة، زمن هو فالزمان الصحيحني.
ألنهم محظوظون وهم مىض. وقت أي من أكثر وسطى اآلن وهي الوسطى»، «اململكة
اقتصادية عمليات لتحكم متزايدة بدرجة التنمية عمليات فيه تخضع بلد يف يعيشون
نظرية افرتاضات يف ثقتها لتضع الكافية بالحكمة تتمتع فحكومتهم وموضوعية. واقعية
عدد ألن نظًرا العالم، من أخرى أماكن يف مألوفة غري النظريات هذه تكون وغالبًا موثوقة،
الصينية من ترجمت التي تلك عدد يفوق الصينية إىل ترجمت التي االقتصادية الكتب
املؤسسية األطر أوسع تحدد الصينية والسياسات املرات. بمئات األخرى اللغات إىل
يزداد الذي والسوق، والجماعات. األفراد من كلٍّ وملرشوعات البرشي للنشاط واالجتماعية
أن يجب ما نحو الصينيني فيوجه املادي، باملحتوى اإلطار هذا يمأل يوم، كل صالبة
التي األوجه وما يطلبها، الذي ومن أكثر، مطلوبة الخدمات وأي ينتجونه، وكيف ينتجوه،

االستثمارات. لتلك املناسبة واملواقع فيها، االستثمار يمكنهم
نعلم، فكما أيًضا. ناجحة بل فحسب، رائعة ليست الصينية التجربة املرة، هذه
اليوم، ثانية يتكرر وهذا عرش. السابع القرن يف عاملية اقتصادية قوة إىل الصني تحولت
التي — الجديدة الليربالية وصفة الصني رفض مثل: بسيطة تبدو ذلك وراء واألسباب
التي واملجتمعات باالقتصادات لحقت التي واألرضار — أخرى بلدان يف سائدة كانت
لكن مناسبًا، تراه الذي الوقت يف الديمقراطية إىل الصني تصل وسوف فخها. يف وقعت
واالقتصاد الديمقراطية بني متبادل دعم هناك يكون فلن األول. املقام يف يأتي السوق اآلن،
يف يحدث أن املرجح من وهذا االقتصادي. التطور من مالئم مستوى يتحقق عندما إال
قد سيكون الوقت ألن بل خارجية، ضغوط عن ناجًما ذلك يكون ولن العاجل، القريب

للديمقراطية. مواتيًا الوضع يصبح بحيث األمور بإنضاج تكفل
أن ينبغي ال فإننا االقتصادية، التنمية مضمار يف األروع املثال هي الصني أن ومع
.٪٦٫٤ بلغ سنوي بمعدل التسعينيات، منذ برسعة تنمو كانت التي الهند، نموذج ننىس
مارسها التي الضغوط أيًضا ورفضت ذلك، لتحقيق الخاصة طريقتها الهند اتبعت وقد
التي الرسيعة النتائج أن عىل يرصون يزالون ال الذين واشنطن، توافق مبادئ معتنقو
النجاح ذلك الحقيقة، ويف الجديدة. الليربالية وصفة تطبيقها بفضل كانت الهند حققتها
التجارة، تحرير يف الهند ترشع أن قبل بكثري، ذلك عن مبكر وقت يف بدأ املتسارع
الليربالية إغواء تجاهل كان أيًضا هنا التنمية. لعمليات قوي حكومي تشجيع وبمساعدة
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اإلجمايل املحيل ناتجها فإن فقريًا، بلًدا تزال ال الهند أن ومع النجاح. وراء سببًا الجديدة
الهندي واإلنتاج لربيطانيا. اإلجمايل املحيل الناتج ضعف يفوق وهذا دوالر، تريليونات ٤٫٣

اليابان. وقبل الصني بعد آسيا قارة يف إنتاج أكرب ثاني مرتبة يف يأتي
االقتصادي التوسع إىل الراهن الوقت يف العالم نمو خميس نحو يعزى أن يمكن
٣٫٣ بنحو للعالم اإلجمايل املحيل الناتج نما عندما أخرى، وبعبارة والهند. للصني الهائل
آتيًا النمو هذا من دوالر تريليون ١٫٣ من أكثر كان ،٢٠٠٨ عام يف دوالر تريليونات
من أيٍّا أن الرضا من بقدر يالحظون ربما األقل عىل الناس بعض والهند. الصني من
سواء بولندا، من نجاحه تجربة من معينة جوانب استلهم أنه ينكر ال البلدين هذين
الذي (ما سلبية أم ذلك)، وكيفية فعله، ينبغي الذي ما (مثل: إيجابية جوانب أكانت
بعضها كان التي مؤلفاتي من العديد خالل من حاولت جانبي، من وملاذا). تجنبه، ينبغي
قدر فعالة مشورة أقدم أن املبارشة واملشاورات الزيارات، وعرشات الصينية، إىل مرتجًما
كان ولكم التقدير. أعظم التنمية اسرتاتيجية تستحق بالذات، الصني حالة يف اإلمكان.
— االقتصادية األمور عن املسئولني السياسيني أسئلة به صيغت الذي الذكاء كم مدهًشا
بالضبط. املناسب الوقت يف تطرح كانت وكيف — أخرى بلدان يف يحدث بما مقارنة
قادرون — أخرى المعة سياسية لنماذج خالًفا — أنهم نرى أن أيًضا مدهًشا كان ولكم

الصحيحة. القرارات استخالص ثم، ومن جيًدا، االستماع عىل
اإلحصائية، الناحية من العالم. وجه تغريان اللتان الدولتان هما والهند الصني واليوم،
حصتهما بلغت فقد اإلجمالية، املعدالت عىل العاملي اإلنتاج من املتنامية حصتهما تؤثر
تقريبًا يعادل وهذا ،٪٢٠ نسبة ٢٠٠٨ عام يف العاملي اإلجمايل املحيل الناتج من مًعا
اإلحصاءات عىل السكانية كتلتهما تؤثر كما األوروبي. االتحاد أو املتحدة الواليات حصة
إجمايل من ٪٣٧ نحو أي نسمة، مليار ٢٫٥ معا والهنود الصينيني عدد يبلغ العاملية:
نحو عىل الدولتني هاتني من القادمة البيانات كل تؤثر لذلك، ونتيجة العالم. سكان
التأثري مجرد تتجاوز أخرى بطرق العالم وجه تغريان لكنهما العاملية. املعدالت يف مبارش
والبضائع البارزون، األشخاص حيث من القوي فحضورهما اإلحصائية. املعدالت عىل
تقريبًا، العالم بلدان كل يف ذهبنا، أينما نلحظه أن يمكن املال، رأس ومؤخًرا، واملأكوالت،

واالسرتشاد. لالحتذاء نموذج أنهما أهمية واألكثر البلدان. هذه بعدت مهما

لقد خاص، طابع ذات جديدة ليربالية تجربة تملك التي روسيا، هو ثالث شاسع بلد ثمة
السياسات إىل يعزى ما بقدر السوفييتي، اإلرث إىل يعزى ال وهذا مأساوية. تجربة كانت
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بلغت هائلة بنسبة اإلنتاج انخفاض إىل أدت والتي التسعينيات، يف ُطبقت التي الخاطئة
لكن السلم. أوضاع ظل يف صادمة انخفاض نسبة هذه تعترب العقد. ذلك خالل ٪٦٠
لهذا يهللون سواء حد عىل والغرب الرشق بلدان يف الجديدة الليربالية دعاة أن املذهل
واملحللني االقتصاديني من الكثري أن هو لهذا، سيكولوجي تفسري ويوجد إنجاًزا. بوصفه
ماء يحفظوا أن عبثًا يحاولون الحقبة تلك يف دوًرا لعبوا الذين والسياسيني واملستشارين

الصحيح. سياقها يف األمور وضع محاولة وراء آخران سببان يوجد لكن وجوههم.
فوراء محددة، أجندة ذو اقتصادي وبرنامج أيديولوجية هي الجديدة الليربالية أوًال:
الليربالية أن حقيقة تكمن الحر، والعمل والديمقراطية الحرية عن املحببة الشعارات
يخدم بما الدخل توزيع إلعادة أداة أيًضا بل فحسب، الفعالية لفرض أداة ليست الجديدة
ملمارسة وسيلة الجديدة الليربالية ثانيًا: الشعب. عامة حساب عىل الناس، صفوة مصلحة
لروسيا الوطنية الثروة استنزفت التاريخ، مر عىل نادر حدث ويف هائل. نطاق عىل النهب
يف الجديدة الليربالية بأن عاقل شخص أي ح يلمِّ لن الحال، وبطبيعة النحو. هذا عىل
يصيب الذي للضعف نتيجة ممكنًا هذا يكون ذلك ومع والرسقة. للنهب أداة جوهرها
الصني. يف ممكنًا يكن لم بينما روسيا، يف ذلك حدث السبب، ولهذا االقتصادية. املؤسسات
تجارة الناس بعض نظر وجهة من روسيا يف الجديدة الليربالية سياسة كانت
مستشاًرا كان الذي املرموق السيايس العالم بريجنسكي، زبيجنيو بهذا ويعرتف مربحة.
أن إىل — اقتباس عالمات داخل الرئيسية الكلمات واضًعا — ويشري كارتر. جيمي للرئيس
مع األحيان من كثري يف تواطئوا األمريكيني، من معظمهم الغربيني، املستشارين من رسبًا
وراء من خصوًصا ذلك، وراء من ثروة وحققوا الخصخصة، عملية يف الروس اإلصالحيني
املؤسسة رأس بلغت الصدد هذا حول تحذيرات أن أعلم وأنا الطاقة.23 أصول خصخصة
— اللصوصية الخصخصة هذه وصفت وقد بالتجاهل. قوبلت لكنها واشنطن، يف السياسية
— األمريكية السلطات أبدته الذي والتسامح فيها، األمريكيون الرشكاء لعبه الذي والدور
هذه عىل طغى ذلك ومع العالم. من أخرى أماكن ويف واملتخصصة، التحليلية الدراسات يف
التي املصالح جماعات مارستها التي والضغوط الجديدة الليربالية دعاية نشاز التحذيرات
داخل من — املستوى رفيعي أمريكيني مسئولني لكن الخصخصة.24 وراء من استفادت
بني امَلَرضية العالقة عن ستنجم التي الوخيمة العواقب ناقوسخطر دقوا األبيض— البيت
إيرماث، إم فريتز أخربني وقد الجديدة. الليربالية بمسألة يتعلق فيما واألمريكيني الروس
تاون جيمس ملؤسسة مؤتمر يف املركزية، املخابرات وكالة يف سابق كبري ضابط وهو
تتكون بحاشية مذيًال عاد العاجلة التقرير هذه أحد أن ١٩٩٩ عام صيف يف واشنطن يف
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زبيجنيو وكان «هراء». هي: التقرير محتوى عىل الرئيس نائب بها عقب واحدة كلمة من
عنارص بعض بني الرسية الرتبيطات وانتقد اآلخر، هو املؤتمر هذا يف حاًرضا بريجنسكي

الروس. من الفاسدين والسياسيني األمريكية املؤسسة
بولندا يف ترتكب ولم الهائل، النطاق هذا عىل روسيا يف املريبة التجاوزات ارتكبت ملاذا
أفضل نحو عىل بولندا يف نُفذت الهيكيل اإلصالح سياسة أن حقيقة إىل ذلك يرجع مثًال؟
هو الرئييس السبب كان ذلك ومع التسعينيات. منتصف فرتة خالل وخصوًصا بكثري،
يجعلها بكثري أكثر موارد عىل احتواؤها حيث من بولندا تفوق تزال وال كانت روسيا أن
االتجاه هو السهولة منتهى يف األمر هذا جعل وما والسيطرة. والنهب للسلب مطمًعا
األمريكية الرشاكة كانت كما العامة. الفوىض من حالة جانب إىل الجديدة، الليربالية نحو
أدت التي العوامل والخاصضمن العام القطاعني مستوى عىل نوعها يف الفريدة الروسية
التي الثروات «إن يقول: ١٩٩٩ عام خريف يف إيرماث يل كتب أيًضا. ذلك سهولة إىل
املصالح أصحاب جذبت أنها درجة إىل ضخمة كانت روسيا من وإخراجها تحقيقها يمكن
بولندا، استفادت وربما الثقيلة. األجسام األرضية الجاذبية تجذب كما الغرب من األقوياء
غنية ليست ألنها أيًضا ولكن أفضل، كانت املبدئية السياسية ظروفها أن بسبب فقط ليس
الوقت ذلك يف سواء شكوك، أي يحمل إيرماث يكن لم نهبها.» يمكن التي باملوارد ا جدٍّ
أولئك لدى معروفة كانت الرويس التحول حقيقة أن يف — يشك؟ أن له وأنى — اآلن أو
كل إن …» قال: الحقيقة. معرفة إىل بحاجة أنهم يدعون املتحدة الواليات يف كانوا الذين
روسيا يف الحقيقية الصورة ا جدٍّ جيًدا يعرفون كانوا األمريكية اإلدارة يف الكبار األشخاص
املالية األوراق «سوق أن — ١٩٩٧ عام نهاية يف األقل عىل — عرفوا أنهم بد ال الوقت. طوال
وسيلة باعتبارها املضاربني وجميع الروس املسئولون يستغلها األجل» قصرية الروسية
عنه يتحدث كان الذي فما وإال، الدويل. النقد صندوق وأموال الروسية امليزانية لنهب
تالبوت االقتصاد)؛ عىل املسيطرة (القلة األوليجاركية ورموز العامليون االقتصاد أقطاب

١٩٩٨؟» يوليو يف التقوا عندما وبرييزوفسكي، وتشوبايس وليبتون وسامرز
ممارسة أمام ببساطة كنا بل الجديدة، الليربالية غباء أمام نكن لم أننا يف شك من ما
إيرماث اختتم بارًعا. تنظيًما منظمة جريمة كانت هذه أن أضيف أن وينبغي إجرامية.
الواضح ومن حماقة. منه أكثر جريمة هو الذي لهذا، آخر بُعًدا فهمت «لقد قائًال: خطابه
الحكومية الديون أن املوثوقية، شديدة الروسية املصادر مختلف أوردته ملا وفًقا اآلن،
وسيلة تكن لم ،١٩٩٧-١٩٩٨ عامي يف املال من الكثري تبتلع كانت التي األجل قصرية
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من تمكن وسيلة كانت بل للميزانية، األموال لجلب باملخاطر ومحفوفة التهور شديدة
والغربيون) (الروس واملضاربون املركزي، البنك وكهنة الحكوميون املسئولون خاللها
صندوق منحة من الواضح الغرض وكان عمد. عن … للدولة العامة املوازنة نهب من
يتيح مما منتفخة؛ الوهم فقاعة عىل الحفاظ هو ٩٨ صيف يف منحت التي الدويل النقد
املطلعني مصلحة يخدم جيد توقيت إىل االنهيار حدوث ولتأجيل الرتبح، من أخرية جولة
يف واسع نطاق عىل مفهوًما هذا بات لقد والغربيني. الروس من األمور بواطن عىل
لالهتمام املثري والسؤال املوضوع. مناقشة من بامللل أصيبوا أنهم حد إىل اآلن؛ روسيا
الدويل النقد وصندوق األمريكية الحكومة من كلٍّ قادة يعرفه كان الذي ما هو: ا حقٍّ
واشنطن إىل تشوبايس جاء عندما وخصوًصا يجري، كان ما بخصوص فيه ويفكرون
سامرز من كلٍّ مع الدويل النقد صندوق من األخرية املنحة مسألة لرتتيب يوليو/تموز يف
األنشطة يجهلون كانوا أنهم إما احتمالني: سوى يوجد ال أنه أرى وتالبوت؟ وليبتون
وهذه املضاربني، من ومئات األمور، ببواطن العاِلمني الالعبني عرشات فيها شارك التي
أو السيايس، والدهاء االستخبارات جهاز بمساعدة أديرت كبرية نهب عملية كانت ثم من
عىل وأنا الضغط. أو الجشع تتضمن أسباب لعدة املخطط هذا من االستفادة تعمدوا أنهم

أنا. وكذلك الحقيقية.» الصورة هي الصورة هذه بأن اقتناع
مسألة نحو املناقشة تنعطف عندما االعتبار يف رأيك يؤخذ أن «يمكن إيرماث: أضاف
ثم سيثار، نقاش أي هناك كان إذا لرتى تنتظر أن يجب ربما […] املستقبلية. السياسة
بدائل تقدم وأن جديًدا، شيئًا تكتب أن السبل بكل حاول لكن … األمر يف التفكري تعيد
الكونجرس يف استماع جلسات لعقد الدعوة باستطاعتنا كان وربما الدويل. النقد لصندوق
أنت باستطاعتك يكون أن الرضوري من أنه هو األهم واليشء […] املوضوع. هذا حول
لم وما أفلح ما حول السياسيني تثقفوا أن النقاش هذا يف االنخراط يمكنهم ممن واآلخرين
قل أو فرصة، إنها قل […] بولندا. تجربة اآلن؛ حتى نجاًحا األكثر التحول تجربة يف يفلح
الناس تذكري يجب […] التجربة. من االستفادة واجبنا من لكن الغيبية؛ هللا مشيئة إنها
النقد صندوق ارتكبها التي الحماقة قصة وكذلك لبولندا، الحقيقية بالقصة وتكراًرا مراًرا

روسيا.»25 يف الدويل
الكتاب، هذا كتابة عىل أعمل كنت وعندما ذلك، حدوث عىل سنوات ثمان مرور بعد
فوافق مراسالتنا، من مقتطفات استخدامي عىل موافقته عىل للحصول إيرماث استأذنت
تورطت «لقد وأضاف: حق، عىل كان مىضبأنه وقت أي من أكثر اآلن مقتنع ألنه تردد دون
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البداية، منذ النهب وعمليات الرويس الفساد مع األمريكية والتجارية السياسية املصالح
الذي الساذج الجديدة الليربالية خط نبذت روسيا لكن هذا.» يومنا حتى هذا واستمر
٢٠٠١ عام من خصيبة سنوات بسبع فتمتعت التسعينيات، سنوات معظم خالل انتهجته
الناتج أن بوتني فالديمري الرويس الرئيس أعلن عندما الناس ضحك لقد .٢٠٠٧ عام حتى
بالفعل. يتحقق بدأ هذا لكن الزمن، من عقد غضون يف يتضاعف سوف اإلجمايل املحيل
تصدرهما اللتني الرئيسيتني السلعتني أسعار ارتفاع إىل هذا يعزى أن يمكن أال ولكن،
يبني ال هذا حسنًا، هيكيل؟ إصالح إلجراء نتيجة كونه من أكثر والغاز، النفط روسيا،
إيجابية تبدو التي والظروف، الفرص من بكلٍّ االستفادة عىل قادرة روسيا أن سوى
من تنبثق أن يمكن التي الخيارات من واالستفادة السياسية، الخيارات عن النظر بغض
ولم الكايف، النحو عىل إصالحية السياسات تلك تكن لم لو وحتى الصحيحة. السياسات
تبني التي النفطية الثروة ازدهار طفرة من املمكنة الفوائد كل استخالص من تتمكن
تتفوق لكنها الجوهر، حيث من تختلف سياسات ذلك رغم فهي دائمة، غري أنها الحًقا

املحتوى. حيث من
سياساتها بني تمزج أن الخاصة، طريقتها عىل روسيا، تحاول الحايل، العقد خالل
استنفاد عن تعزف ذاته الوقت ويف التنموية، والسياسات الشامل، التغيري إىل الرامية
أرخص نحو عىل أو الالزم، من أرسع نحو عىل الطبيعية ومصادرها القومية ثروتها
يف رسيًعا االنطالق من ممكن حد أقىص إىل االستفادة يف ترغب فهي الالزم. من ثمنًا
وحدهم لآلخرين السماح من بدًال العوملة، طريق يف قدًما تميض بينما االقتصادي امليدان
قد ذلك ألن الناشئة، األسواق تلك إحدى إىل تتحول أن ترفض وهي منها. باالستفادة
غري ومن الخارجي. املال رأس لضغوط ورضوخها االقتصادية سيادتها مصادرة يعني
روسيا؟» أضاع الذي «من الغرب: يف يرتدد يزال ال املتغطرس السؤال هذا أن املستغرب
أمورها تدير كانت روسيا أن واضًحا بات عندما السؤال هذا يطرحون الناس بدأ لقد
لن الطبيعية املوارد حيث من وأغناها مساحة، العالم بلدان أكرب وأن الخاصة، بطريقتها
الرشكات بعض أن والحقيقة الجديدة. الليربالية دوامة يف وتُبتلع تُستدرج بأن تسمح
لكن للغاية. متدنية بأسعار هائلة طبيعية موارد عىل للحصول فرصة أنه بدا ما خرست
ظل يف ببطء طريقها تتلمس روسيا ألحد. ملًكا يوًما تكن لم ألنها روسيا، يضع لم أحًدا
موقعها لتحدد وتتبارى االشرتاكية، بعد وما السوفييتي االتحاد بعد ما واقعي بني العوملة

يوم. بعد يوًما أهمية يزداد سوف املوقع وهذا العالم؛ يف املستقبيل
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مطبوعات نرى أن محرج ألمر إنه فيها أقول جانبية مالحظة أضيف أن أود
خرق إجازة إىل تدعو اإليكونوميست أو تايمز فاينانشيال وحجم بقامة الجديدة لليربالية
القلة حكم أن وتكراًرا مراًرا يعرتفون فهم الديمقراطية. عىل قلقها عباءة تحت القانون
الخصخصة فرتة خالل حدثت التي األمور بعض وأن مقدًسا، أمًرا ليس (األوليجارشية)
نفس يف املطبوعات هذه لكن املتورطني. بمعاقبة طالبة ترصخ التسعينيات يف الروسية
مقابل يف بها، مساس دون القلة تلك لحيازات الحايل الوضع عىل اإلبقاء إىل تدعو الوقت
أمًرا هذا يكون أن يمكن ما وبقدر املفاجئة. القياسية األرباح عىل مالية شبه رضيبة دفعها
منطقة إىل الظل منطقة من للخروج تتحرك التي الصغرية الرشكات يخص فيما مربًرا
السماح حد يبلغ األقلية حكم حالة يف فإنه رضيبة، بدفع امللزم املسجل الرسمي االقتصاد
ذات الرشكات مصالح حماية شأنه من الحال بطبيعة وهذا اقتصادية. جرائم بارتكاب
تهتم أن ينبغي وال للربح، الرشكات والء يكون أن ينبغي لكن للغرب. املؤيد التوجه
يتعاملون ال غالبًا أناس يوجد لألسف، غربية. أم كانت رشقية البوصلة، توجه بنقطة
مصالح لحماية مفيدة أداة باعتبارها بل ذاتها، حد يف قيمة باعتبارها الديمقراطية مع
التوجهات ذات الرشكات تكون بالرضورة هل آخر: تساؤًال هنا نطرح أن يمكن أو خاصة.
و«الديمقراطية»، «الحرية» ب تلقائيٍّا مرتبطة الطاقة مجال يف والعاملة للغرب، املؤيدة

«استبدادية»؟ توجهات ذات األخرى الرشكات جميع تكون بينما
عن الناجمة األرباح وعىل مرشوعة، بصورة املكتسب الدخل عىل تدفع الرضائب إن
عندما األصول، عىل أحيانًا تفرض أن أيًضا ويمكن نزيهة. مصادر من آت مال رأس
رءوس ألصحاب يكن لم التي الجيدة للظروف نتيجة جذري نحو عىل قيمتها تتزايد
يف الطاقة رشكات بعض يف بالضبط ذلك الربيطانية الحكومة فعلت فيها. دخل األموال
جزء يف — الناجمة الثروة مع للتعامل الصحيحة الطريقة ليست هذه لكن القريب، املايض
ليست فالرضائب ومواطنيها. البالد تخدع التي االحتيالية التحويالت عن — منها كبري
املساواة باسم الثروة توزيع إلعادة وسيلة وإنما الجريمة، ارتكاب ثمن لسداد وسيلة
شأن ال والقضاة، النيابة وكالء شأن هو املجرمني مع والتعامل واالجتماعية. االقتصادية
الصفقات غرار عىل املرشوعة غري والصفقات الدخل. رضائب ومكاتب الرضائب جباة
عىل اإليكونوميست عنها دافعت التي الروسية األوليجارشيات أعضاء بعض أجراها التي
إىل تصل املتحدة الواليات يف قضائية أحكاًما تنال أن شأنها من للدهشة،26 مثري نحو
بدوافع حكمهم يف تأثروا بأنهم القضاة أحٌد يتهم لن وحينئذ، تسعة، وليس عاًما، تسعني

سياسية.
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القاعدة، ما لكن قاعدة. إىل الشاذ األمر يتحول حينما حاالتها أسوأ يف األمور تبدو
الكايف الوقت نملك ال لكننا بالتأكيد، التاريخ؟ ذلك؟ ليقرر الحق لديه الذي ومن الشاذ، وما
البعيد املستقبل يف ليس واآلن، هنا، تسويتها يجب األمور بعض ألن التاريخ، حكم لننتظر
اختالفات ومن النقدية الحسابات ومن العواطف من ينبع الذي الجدال جذوة تخبو بعدما
جراء ببساطة الجدل من كبري قدر وينشأ املصلحة. أجل من الضارية والرصاعات القيم

الواقع. يف يجري عما جذريٍّا اختالًفا مختلفة تفسريات البعض تقديم
األوروبي التجاري املفوض — ماندلسون بيرت إليه انتهى الذي االستنتاج هو هذا
زيارة عقب أدرك فقد السوفييتي. االتحاد سقوط من عاًما ١٥ بعد — الوقت ذلك يف
عىل الحر السوق ونظام الديمقراطية إرساء جدوى من الرويس االرتياب أن موسكو، إىل
كان فما الجذري. للتحول السلبية التجارب عىل بعيد حد إىل قائًما كان الغربي النمط
والعكس روسيا، يف الصورة بنفس ليبدو بالرضورة يكن لم الغرب، يف طبيعيٍّا أمًرا يبدو
ضوء ويف والربود، باملادية يتسم نحو عىل الوقائع الروس يقيم بدء، ذي فبادئ صحيح.
ذكرت كما التسعينيات» فرتة خالل والخصخصة التحرير عمليتا فيه تسببت الذي «البؤس
السياسية، والنخبة الرويس الشعب من كبري لقطاع هذا حدث الربيطانية.27 اإلذاعة هيئة
مع مطلًقا يتعاملوا لم — القاسية انتقاداتهم خالل من — الذين االقتصاديني من وللكثري
عاديٍّا. أمًرا باعتبارها التسعينيات فرتة خالل روسيا إليها لجأت التي املضِللة الخيارات
كل بعيًدا أمًرا كان روسيا يف قرسي نحو عىل الحر السوق ونظام الديمقراطية فإرساء

طبيعية. وسوًقا طبيعية، ديمقراطية الغرب يعتربه عما البعد
الرويس االقتصاد يعتربون الجديدة الليربالية أيديولوجية ومناضلو مبرشو يزال وال
يتعلق عندما تدقيًقا أقل لكنهم ديمقراطيٍّا. بلًدا ليس البلد هذا وأن سوقي، غري اقتصاًدا
القرن يف اإلسبان كالغزاة يترصفون فهم معهم. التعامل كيفية تعلمت التي بالصني، األمر
يف وجدوهم الذين األصليون السكان كان إن حول متحريين كانوا الذين عرش، السادس
رءوسهم قطع األفضل من سيكون أنه أم البرش، كباقي ا حقٍّ أرواح لهم الجديدة األرايض
يضحك «من القديم: البولندي املثل يقول كما لكن، هدايتهم. محاولة عناء تجشم من بدًال

كثريًا.» يضحك أخريًا
األدوار تتبدل ستظل وبمضيه ماٍض، فالتاريخ أخريًا، سيضحك الذي من نعرف ال
وال الجديدة، الليربالية أنصار نصيب من أخريًا الضحك يكون لن بالتأكيد لكن مرات، عدة
أن يعتقدون الذين الرشق، من السذج أولئك وال الغرب، من املحافظني املتشددين أولئك
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يجدوا لن وهم آخر. غرب إىل أنفسهم لتحويل وسيلة أفضل هو غربية أيديولوجية اتباع
االقتصاد ازدهار تستعرض التي الحزبية الصحف من أيٍّا قرءوا إذا منه ليضحكوا الكثري
وكالة من وإنما اإلنجليزية؛ باللغة تصدر هندية صحيفة أي حتى أو موسكو، أو بكني يف
ارتفع قد العاملي اإلنتاج أن اإلنرتنت عرب تصدره تقرير يف أوردت التي املركزية املخابرات
(١٠٫٥) الصني من كلٍّ نمو إىل يعود النمو هذا يف الفضل وأن ،٢٠٠٦ عام يف ٪٥ بنسبة
واشنطن، توافق مبادئ تتبع ال الثالث الكربى الدول فهذه 28.(٦٫٦) وروسيا (٨٫٥) والهند
واأليديولوجيات الخاصة املصالح جماعات مارستها التي للضغوط ترضخ لم ألنها نظًرا
من ٪٤٠ نسبة الثالثة املتنامية االقتصادات هذه سكان يشكل الجديدة. بالليربالية املرتبطة
مجتمعات ثالثة إنها الربع. نحو العاملي الناتج من حصتهم وتبلغ العالم، سكان مجموع
يقف شخص أول يكون وسوف باستمرار، يتزايد برشي مال رأس ذات نشطة، ديناميكية
عىل ويحافظ قدًما سيميض أخريًا، يضحك من البلدان. تلك أبناء أحد املريخ سطح عىل

بقائه.
يعمل الذي — لني يفو جوستني البارز الصيني االقتصادي أصبح ذلك، عىل عالوة
ملعهد األكاديمي املجلس يف عضًوا سنوات عدة قبل كان والذي بكني، بجامعة أستاذًا
للخرباء كبريًا — أنا29 أرأسه الذي االقتصادية، العوملة وبحوث والتكامل التحول بحوث
يشكل ال وحيًدا عصفوًرا أن صحيح لرئيسه. أول ونائبًا الدويل البنك يف االقتصاديني
يمثل األقل عىل هذا لكن األمور، من كثريًا سيغري تعيينه أن نتوهم أن ينبغي ال وأننا رسبًا،
نهج وبأن اآلن، بعد القوة بنفس مهيمنة الجديدة الليربالية أيديولوجية تظل لئال فرصة

توازنًا. أكثر يصبح سوف بالتنمية يتعلق فيما الدويل البنك
بعد ظهرت التي الناشئة االقتصادات من مزيد تبحث أن نتوقع أن يمكن لذا
لها ومالئمة خاصة وصفات عن االنعزالية أو واالشرتاكية والدوالنية الجديد االستعمار
الصيني النجاح بني ما وسًطا شكًال املسعى هذا يتخذ وسوف االقتصادية. للتنمية
الهندي اإليجابي النموذج وبني لليربالية، املناهض الالتينية أمريكا وموقف املسبوق غري
املحافظني فكر تأثري تحت واقعة ظلت التي للمكسيك سيما ال املشجعة غري والتجارب
والتجارب االسكندنافية للدول االجتماعية الديمقراطية منجزات بني واشنطن، يف الجدد
وهي اليابان تقدًما األكثر الدول تشهد وسوف الرشقية. أوروبا دول لبعض الناجحة
القتصاد املشجعة اإلنجازات أيًضا تشهد وسوف العاملي، املشهد يف الحيوي لدورها تعود

أوروبا. شمال لبلدان االجتماعي السوق
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تعلمه يمكن الذي الكثري شك بال فهناك والعقالنية، الرباجماتية إطار داخل بقينا إذا
وأغلبيتها منها، املعقولة األشياء وممارسة الجديدة، الليربالية مبادئ بعض اقتباس من
نحاول أن الجديدة الليربالية مع التعامل يف نقطة أهم الحكمة. من كبري بقدر تتسم
الركود، تفاقم التي األمور نتجاهل وأن فيها، العقالنية العنارص جوهر إىل الوصول
حول االلتفاف خالل من األخطاء يف الوقوع عن وتسفر والشقاق، االختالل وتحدث
إفقار حساب عىل البعض إثراء إىل تؤدي التي األمور استبعاد وينبغي املعلومات. حقيقة
إعالن أن تبني لو وحتى عام. بوجه الحضاري التقدم إبطاء عىل تعمل والتي اآلخرين،
املسودة إعداد يف نبدأ أن ا جدٍّ املبكر من يكون فلن ألوانه، سابق الجديدة الليربالية موت

اآلن. منذ لنعيها املبدئية
الدولة أداء خالل من تتمثل القوة، وهذه قوية. ودولة اقتصادية حرية هو نحتاجه ما
عىل ضعيفة الدولة كانت وحيثما واالقتصادية. العامة املرافق وتوفريها بفعالية، وظائفها
جرى حيث أو — األفريقية البلدان من العديد يف الحال هي كما — القوانني مستوى
بعض يف الحال هي كما — النظر وقصرية متشددة سياسات تطبيق بفعل إضعافها
مما أسوأ االقتصادية النتائج تكون — االشرتاكية بعد ما بمرحلة املارة األوروبية البلدان
الحال وكذلك ذلك، عىل مثال خري هو نيجرييا بحجم عمالق أفريقي فبلد بكثري. ينبغي
بوريس قيادة ظل يف وروسيا ببعيد. ليس وقت حتى مزدهرة كانت التي زيمبابوي، يف
وغريها، البلدان هذه ففي كذلك. تزال ال وأوكرانيا آخر، مثال التسعينيات فرتة يف يلتسني
من أكثر العالم يف نموٍّا األكثر البلدان بركب اللحاق يعوق حاجًزا يشكل الدولة عجز بات

الدولة. إىل السوق حاجة عىل آخر دليل وهذا السوق. تطور يف نقًصا كونه
أو (كالطائرة)، منتج أو (كالديناميت)، اخرتاع مثل متى التنظيم إىل حاجة دوًما هناك
الدولة تكن لم إن التايل: السؤال يثري دائًما وهذا اآلخرين. ملصالح تهديًدا (كالحرية) فكرة
سيما ال — الجديدة الليربالية إن إذن؟ فمن التنظيمي، الدور بهذا ستضطلع التي هي
تكون أن الدولة عىل يجب السؤال. هذا عن إجابة أي تقدم ال — منها الساذجة األنماط يف
رشيد سوق اقتصاد لبناء رضورية عنارص تشكل التي قوانينها، خالل من وقوية فعالة
وصياغة االجتماعية األفضليات بتلبية يتعلق فيما الدولة عن االستغناء يمكن وال وتطويره.
وهذا االجتماعية، لآلراء توافق إىل التوصل أجل من األهمية بالغ فدورها التنمية. أهداف
لكنها املعرفة، تشجيع يف إيجابيٍّا عامًال الدولة وتشكل السوق. اقتصاد نجاح يتطلبه ما
من الكثري يربحون الذين — واملبدعني املغامرين كاهل إلثقال مستمرٍّا إغراءً تمثل أيًضا
التنمية؛ مصلحة يف دائًما امليزانية توزيع إعادة تكون ال وقد الباهظة. بالرضائب — املال
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يف الدولة بريوقراطية تتدخل أن يمكن وأخريًا، العام. املال إلهدار مناسبة تكون أحيانًا بل
تطوره. يعوق نحو عىل السوق آليات

من وهذا — السوق آليات يف تتدخل القانون، سيادة باعتبارها الدولة، دامت وما
يشرتكون أحياء أشخاص هناك دام ما األقل عىل أو األبد إىل تدخلها يعني نظرنا، وجهة
وذلك للجدل، مثريًا أمًرا الدولة تلعبه الذي الدور حجم فسيظل — التجارية املشاريع يف
نظامها خالل من فالدولة الثروة. توزيع إعادة يعني الدولة تدخل أن هو بسيط لسبب
أحد)، يحبه ال الذي األمر (وهو منشأه نقطة من بدءًا الدخل من جزءًا تأخذ املايل،
هي هل املشكلة: تكمن وهنا لها). نهاية ال النفقات (وهذه نفقاتها تستلزم كيفما وتنفقه
تحل لن اإلطالق؟ عىل رضورية ليست ربما أو رضورية؟ أم مرغوبة؟ أم مالئمة؟ نفقات
هذا املجادالت. رضاوة تتفاوت أن يمكن األكثر، عىل أبًدا. النقطة هذه حول االختالفات
خالل تقريبًا انقطاع دون التزايد يف استمر قد الدولة قبل من القومي الدخل توزيع ألن
التي النسبة تجاوزت ا، جدٍّ الغنية البلدان ذلك يف بما البلدان، بعض ويف العرشين، القرن
الذي الدور حجم كرب مدى ما نسأل: لذلك اإلجمايل؛ املحيل الناتج من ٪٥٠ الدولة توزعها

الحكومة؟ أي الدولة، تلعبه أن ينبغي
تلعبه الذي الدور صغر كلما إنه قولهم يف محقني الجدد الليرباليون كان ربما
نحو عىل خاطئ التأكيد هذا بالرضورة. صحيًحا ليس هذا لكن أفضل. ذلك كان الدولة،
كونه عن ناتج هو ما بقدر أيديولوجية، اعتبارات عن ناتًجا ليس الخطأ وهذا جوهري،
النشاط يف تدخلها ونطاق الدولة دور حجم عن نتحدث فعندما الخطأ. السؤال عن إجابة
التي الوظائف بني التمييز إىل بحاجة فنحن الدخل، توزيع عملية يف خاصة االقتصادي،

أخرى. جهة من قوانينها ونفاذ وقوة جهة، من الدولة بها تضطلع أن ينبغي
وجود بسبب بعينها، وظائف يخص فيما الدولة دور تقليص األمر يتطلب اليوم،
املثال، سبيل عىل األوىل الوظائف تشمل أخرى. وظائف يخص فيما دورها لتعزيز حاجة
كبريًا نجاًحا التجاري للقطاع الربحية املؤسسات نجحت اللتني والتنمية، البحث وظيفتي
القطاع أظهر التي البيئية، الحماية وظيفة فتشمل األخرى، الوظائف أما بهما. القيام يف
أن الدولة تستطيع ثراء، االقتصادات أكثر حالة ويف بها. القيام عن عاجز أنه الربحي
عىل قادرة الثرية األرس ألن نظًرا الصحية، الرعاية لخدمة نسبيٍّا أقل موارد تخصص
الصحي التأمني يف االشرتاك خالل من متزايد نحو عىل التكاليف هذه معظم تغطية
أمن ضمان يف أكرب دور لعب عىل الدولة الدويل اإلرهاب يجرب نفسه، الوقت ويف الخاص،
يف الدولة تلعبه الذي الدور عىل تطرأ أن ينبغي التي التغيريات اتجاهات تتعدد مواطنيها.
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املواقع، بعض يف للدولة «أصغر» دور إىل بحاجة فنحن شدتها. وتتفاوت املجاالت، هذه
أخرى. مواقع يف لها «أكرب» دور إىل بحاجة نفسه، الوقت ويف

تنادي التي تلك مع الحكومة، أو الدولة، دور من بالحد تنادي التي اآلراء تتشابه
بالواقعني اتصال عىل ليست أنها عىل يدل اآلراء هذه تردده ما كل أن يف دورها، بتعزيز
أن املهم ليس إذ املهم؛ الهدف — ساذج نحو عىل — أخطأت فقد والسيايس. االجتماعي
السياسية والشعارات فعاًال. دوًرا يكون أن املهم بل كبريًا، أو صغريًا الدولة دور يكون
تزود أن هي الدولة وظيفة إن أيًضا. ساذجة «رخيصة» بدولة الناس تعد التي بولندا يف
ماًال، يكلف وهذا املنشود. الجودة بمستوى والتطوير للعمل الالزمة العامة باملنافع الناس
بأموالهم للتضحية املستعدين الناس عدد مدهش هو لكم الجيدة. السيارة مثل تماًما
متشددة بشعارات ينخدعوا بأن ألنفسهم يسمحون بينما جيدة، سيارة رشاء سبيل يف
ذلك يكلفهم أن دون جيًدا أداءً تؤدي حكومة عىل الحصول يستطيعون أنهم تخربهم
بابوا يف أيًضا، ورخيصة صغرية، حكومات هناك فمثًال، ثمنها. للجودة املال. من الكثري

تنمية. توجد ال لكن الصومال، يف أو الجديدة غينيا
االشرتاكية، بعد ما بلدان بعض يف اآلن الحال هي كما الدولة، وظائف تتضخم عندما
عىل سيئ تأثري لهذا يكون التنظيم، سوء تعاني التي االجتماعي السوق اقتصادات يف أو
النقاط بعض هناك وبالطبع األجل. طويلة التنمية تحقيق وإمكانية التنافسية، القدرة
الضغط ذلك يف بما الحكومة، بدور يتعلق فيما الجديدة الليربالية نظر وجهة يف الجيدة
األموال هدر ومن الحكومية، البريوقراطية من الحد بهدف إليه تدعو الذي املتواصل
بقوة التصدي هو الرئييس والهدف كليٍّا. عليه القضاء يمكن ال الذي األمر وهو العامة،

الفساد. ضد الجميع يكون أن يجب عندئذ، لكن للفساد،
عىل للقضاء الدول أقوى حكومات خالل من ضغطهم يمارسون الجدد الليرباليون
مدى عىل تتوقف تقدًما األقل للبلدان معاملتها شكل تجعل بدورها الدول وهذه الفساد،
مثل الدولية الحكومية فاملنظمات الفساد. من للحد تبذلها التي الجهود وفعالية جدية
يف الفساد ملكافحة الضارية حربهم يف جادون اإلقليمية التنمية وبنوك الدويل، البنك
غري العاملية للمنظمات سخيٍّا تمويًال الكربى واملؤسسات الرشكات وتوفر البلدان. هذه
فساًدا. البلدان أكثر لوصم بغيضة مسابقات تعقد التي هاوس، فريدوم مثل الحكومية
النظيفة»، «الحكومات قوائم قمم تحتل التي فساًدا، الدول أقل أن بالذكر الجدير ومن

نسبيٍّا. كبري دور فيها للحكومة يكون التي الدول هي تكون دائًما
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ا، عامٍّ حديثًا أحيانًا فيكون اإلعالم، وسائل يف املشكلة هذه حول الحديث ينقطع وال
لتساعد الضغوط هذه تتضافر أن جيد يشء وهو محددة. حاالت يتناول أخرى أحيان ويف
إنفاقه مواضع عن املال رأس تخصيص يُحرِّف الذي الفساد من النوع هذا منع عىل
رأس منه يتخوف الذي األمر وهو عام، بوجه االقتصادية الفعالية يقلل ثم، ومن الالزمة،
النظر وجهة فمن الفساد. ملشكلة األخالقية الجوانب من تخوفه من أكثر الكبري املال
الجديدة الليربالية لكن اإلدانة. يستلزم أمًرا الفساد سيكون بالطبع وحدها، األخالقية
قصوى. أهمية لهما األسباب هذه من واثنان بحتة، براجماتية ألسباب الفساد تحارب

تعمل إذ يفاقمها؛ ثم عنها يسفر فهو الحمائية، إىل يؤدي الفساد أن هو األول السبب
باملكانة وتحظى املنافسة، من بالحماية تفوز لكي السلطات إفساد عىل الفاسدة الرشكات
أخرى، بعبارة السوق. بحالة تتعلق التي الحقائق تزييفها بشأن وبالتسامح املتميزة،
إجراءات خالل من السلطات توفرها التي الحماية يف تتمثل «خدمة» املفسدون يشرتي
الجديدة. الليربالية ذلك يف بما أشكالها، بجميع لليربالية الرئييس العدو تمثل التي الحمائية،

وأعمال. تجارة مسألة بل أخالق، مسألة ليست وهذه
مؤسسات اخرتاق املال لرأس يتيح مربًرا الفساد مكافحة تشكل الثاني: السبب
من وإداراتها الحكومات أداء عىل باالطالع لهم تسمح الفساد ضد الحمالت فهذه الدولة.
الوضع بات لقد السياسية. واالسرتاتيجيات والترشيعات التنظيمية العملية مراقبة خالل
مًعا تعمل وهيئاتها الحكومات كانت املايض، ففي السابق. يف عليه كان ما عكس عىل اآلن
عىل االطالع باستطاعتها وكان وتنظيمه. املال رأس بنية طبيعة حول معلومات لجمع
عىل التسيد من األقوياء ومنع العامة املصلحة حماية من تتمكن بحيث وتعامالته، نواياه
حول املعلومات تجمع الكربى الرشكات فصارت اليوم، أما بمصائرهم. والتحكم الضعفاء
العامة. املصلحة عىل باألولوية مصالحها تحظى أن الرشكات هذه تضمن لكي الحكومة
سهولة أكثر الجنسيات ومتعددة املحلية الرشكات قبل من الحكومية امليزانية معاينة إن
متعددة الرشكات سجالت عن ناهيك املحلية، الرشكات سجالت عىل الحكومة اطالع من
العامة املناقشات يف يطرح األعمال قطاع قبل من املعلومات جمع أن عىل عالوة الجنسيات.
يُنظر حني يف العامة، املصلحة عىل الحرص عن تعبري أنه اعتبار عىل اإلعالم وسائل ويف
املؤسسات شئون يف بريوقراطيٍّا تدخًال باعتباره الحكومة قبل من املعلومات جمع إىل
إذا حتى بالتنمية، ضارٍّا أمًرا يكون دائًما وهذا املؤسيس، التوازن اختل لذلك، الخاصة؛

املال. لرأس الخاصة املصالح يدعم كان
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تضم ال االجتماعية، الناحية من وفعالية نموٍّا االقتصادات أكثر أن نضيف أن ينبغي
تحصل ال التي تلك أي، صغريًا، فيها الحكومة دور يكون التي تلك األحوال من حال بأي
من البلدان أكثر اإلجمايل. املحيل الناتج من نسبيٍّا منخفضة نسبة إال حكوماتها ميزانيات
امليزانية، توزيع يعاد حيث األوروبي، الشمال بلدان هي الحكومي الدور مساحة كرب حيث
ويشكل العامة، النفقات ملصلحة تذهب التي الرضائب، عائدات عن الناتجة والتدفقات
من أي يف النسبة يفوق وهذا اإلجمايل. املحيل الناتج بنصف يقدر ما الحكومة تأخذه ما

االشرتاكية. بعد ما بلدان اقتصادات
أي «الصغرية» الحكومات تفوق حول الجلبة هذه كل سبب تفسري السهل من لكن
أو الكبري، الدور ذات أي «الكبرية» الحكومات عىل «الرخيصة»، أو الصغري الدور ذات
واليابان أسرتاليا الحكومة: دور فيها يقل التي العالم دول أغنى تشمل إذ «الباهظة»؛
اإلجمايل املحيل الناتج من فقط ٪٣٠ الدولة تأخذ حيث املتحدة، والواليات وسويرسا،
وبلدان وإيطاليا هولندا يف «الكبرية» الحكومات عىل أمثلة رؤية ويمكن نفقاتها. لتغطية
اإلجمايل. املحيل الناتج من ٪٥٠ نحو بتوزيع الدولة تضطلع حيث األوروبي، الشمال
الدخل، ومستويات لإلنتاج، األجل طويل النمو مثل الهامة املؤرشات بكل يتعلق فيما أما
والتضخم، البطالة ونسبتي املتوقع، العمر وأمد الرضع، ووفيات التعليم، ومستويات

االقتصادية. والنظم الدول من املجموعتني هاتني كلتا يف عمليٍّا متساوية فنتائجها
مستويات يف فالتفاوت جيل. واحد فارق هناك إذن؟ الحقيقي املوضوع جوهر ما
تؤدي التي الدول يف منه صغريًا دوًرا حكوماتها تؤدي التي الدول يف بكثري أكرب الدخل
متوسط نسبة إىل دخًال، السكان ربع ألعىل الدخل متوسط فنسبة كبريًا. دوًرا حكوماتها
النسبة تبلغ بينما تقريبًا، ١ إىل ٥ تبلغ الثانية البلدان مجموعة يف دخًال ربعهم أدنى
مجموعات رصد تقارير يف ثابتة النسبة هذه ظلت وقد 30.١ إىل ٨٫٣ األوىل املجموعة يف
يف أكثر زادت ثم التسعينيات. من األول والنصف والثمانينيات، السبعينيات، يف األجيال
فحسب. املتحدة الواليات يف الطبقية تزايد عىل هذا يف السبب يقترص ولم الالحقة، السنوات
مستويات يف التفاوت قلة أو االجتماعية، العدالة زيادة أن عىل الجدل يقبل ال دليل هو ها
تتفق — االجتماعية العدالة مصطلح حول أيديولوجية تحفظات لديك كان إذا — الدخل
الليربالية خرافات من أخرى خرافة هي وها لالقتصاد. العالية الكفاءة مواصفات مع كليٍّا

تنهار. الجديدة
البعض قبل من مرغوبة أساسية مؤسسة بوصفها الدولة أن هي املشكلة ليست
وجود إىل كحاجتهم الدولة إىل بحاجة فالجميع اآلخر. البعض قبل من مرغوبة وليست
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تجاهه. باالرتياح يشعرون للدولة شكًال الجميع يريد ذلك ومع رءوسهم. فوق سقف
االتحاد منظم منظور نفس هو بالرضورة ليس لالرتياح التجاري العمل صاحب ومنظور
عن تختلف األمور، يديرون الذين واملدراء املستثمرين من النخبة فتفضيالت الشعبي.
يشعرون الجميع لكن بشدة. أنفسهم هم تفضيالتهم تختلف الذين موظفيهم، تفضيالت
تكن لم وإذا حياتهم. عىل بظاللها تلقي األقل عىل أو طريقهم، يف تقف الدولة بأن
فاحصة نظرة نظرت إذا لكن صوتها. صدى يسمعون فهم وجوههم، يف مبارشة تصيح
كم فستدرك يقولون، ما إىل بحرص واستمعت الضغط جماعات مختلف السرتاتيجيات
أصحاب يكون الناشئة، األسواق يف سيما ال األحيان، من كثري ففي الدولة. إىل حاجة يف هم
اإلداريني املوظفني من الدولة من باملساعدات مطالباتهم يف فعالية أكثر التجارية املصالح
والربامج الصحافة يف تظهر التي الصورة هي هذه تكون ال وقد مجتمعني. والعمال

يجري. ما يدرك أن يستطيع الفطن السيايس املراقب لكن التليفزيونية،
الحكومة، دور صغر أو كرب أو الدولة، مهام نطاق اتساع أو ضيق هو املهم ليس
أن أبًدا يمكن ال إنك القول السهل ومن للدولة. العامة القوانني وصالحية قوة هو املهم بل
جيًدا يكون أمر فكل صحيًحا. ليس ذلك لكن الجيدة، القوانني من ا جدٍّ الكثري عىل تحصل
السوق، عىل تُفرض التي القوانني عىل أيًضا ينطبق وهذا املناسب. باملقدار كان ما إذا
عمالقة مؤسسة نفسها هي التي — الدولة تضطلع الذي االقتصاد، يف الهيكلية البنى وعىل

بحمايته. —
إىل بحاجة املؤسسات هذه تكون دائًما إذ باملثالية؛ مؤسساتها تتسم دولة من ما
املتحدة الواليات يف حدثت التي الكربى املدوية والفضائح دائًما. ممكن والتطوير التطوير،
الحماية يلقون ال املصالح أصحاب أن أظهرت إنرون مثل عمالقة رشكات أسماء وأبرزت
من الكثري تزال ال الصني، ويف الكتاب. يقول كما الحرة التجارية املشاريع موطن يف دوًما
العقارية. الصفقات شفافية ضمان مسئولية مثل مجاالت يف سيما ال ضعيفة، املؤسسات
ويف الزراعية. األرايض وتوزيع التعليم عن املسئولة املؤسسات قوة تزداد الربازيل، ويف
روسيا، ويف السابق. من أفضل نحو عىل مهامها اآلن املحيل الحكم أجهزة تنجز بولندا،

الظل. اقتصاد جماح يُكبح
املنشودة. الجودة إىل تفتقر االشرتاكية بعد ما بلدان يف املؤسسات تزال ال ذلك مع
منها الجديدة تزال ال بينما تضمحل، أنها أو للتدمري، تعرضت إما القديمة فاملؤسسات
سوق بمؤسسات يتميز الذي األوروبي، لالتحاد انضمت التي البلدان يف سيما ال تتشكل،
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تؤدي أن يمكن كيف تبني صادمة نماذج االشرتاكية بعد ما بلدان وتشكل متطورة.
أكان سواء — الدولة دور قلصهؤالء فعندما التدهور. إىل الدولة ضد الساذجة الرصاعات
التنافسية أيًضا قلصوا — املصالح جماعات بسبب أو أيديولوجية، دوافع عن ناجًما ذلك
قصري املستويني عىل خسارة يشكل وهذا العامة. باملصلحة الرضر وألحقوا عام، بوجه
ككل. لالقتصاد النمو فرص تضاؤل يعني الدولة ضعف ألن نظًرا واالسرتاتيجي، األجل
من التأكد بل الدولة، مهام نطاق تقليص أو زيادة هي الرئيسية القضية ليست وهكذا،

أفضل. نحو عىل تعمل الدولة مؤسسات أن
التساؤالت طرح عند االعتبار يف التاريخي السياق أخذ من بد ال ذلك، عىل عالوة
املايض، يف كذلك يكن لم ربما اليوم كبريًا يبدو فما الحكومة، لدور املناسب الحجم حول
يختلف السلم زمن يف الحكومة لدور األمثل والحجم املستقبل. يف كذلك يبدو لن ربما أو
إعالة عىل وقادر العمر مقتبل يف شاب لجيل جيًدا سيعترب حجم وأي الحرب. زمن يف عنه
مناصب عن ذكرياته يجرت جيل أو املدرسة، يف يزال ال لجيل كذلك يكون لن لكنه نفسه،

املتقاعدين. فئة إىل ينضم أن قبل شغلها
والشئون الدفاع مثل الوظائف فبعض بوظائفها، الدولة دور حجم يرتبط أن يجب
والبحث، التعليم مثل أخرى وظائف لكن فيه، الدولة دور اختزال يمكن ال الدبلوماسية
يتطور الوقت، وبمرور الصحيح. االجتماعي التالحم ودرجة القيم عىل وتعتمد اختيارية
من رضوري إذن الحكومة فدور األحيان. بعض يف وتتناقض اتجاهاته، وتتغري هذا كل
السوق. مع متوافًقا النمو هذا يكون أن عىل ومتوازن، مضطرد ونمو فعال، اقتصاد أجل
وراء األسباب أحد هو التوافق هذا عليه يكون أن ينبغي الذي الشكل عن األبدي والبحث

عملية. ممارسة بوصفها لألسف) (أحيانًا، والسياسة علًما، بوصفه االقتصاد وجود
فوىض أيًضا تتضمن بل فقط، مضطرًدا ونموٍّا توازنًا تتضمن ال ذاتها حد يف السوق
التجاوزات، هذه عىل وتسيطر الحكومة تجاوزات تصحح أن السوق عىل ويجب وتذبذبًا.
كإمكانية ساذج أمر يف يفكر أن يمكن من هناك يكون أن املذهل ومن بالعكس. والعكس
والعرشين الحادي القرن مطلع يف ونحن ضعيفة، حكومة وجود يف قوي اقتصاد وجود
حقبة أعقاب يف سيما ال — عرش التاسع القرن يف التدخل عدم سياسة عرص يف ال —
نجد لذا اإلفالس؛ وحاالت واملصادمات، والحروب والرصاعات باألزمات، مثقلة تاريخية
التي واآلراء مصالح؟ رصاع أم الرأي، يف اختالف هذا هل السؤال: نفس نكرر أنفسنا
الذي الرأي سوى سذاجة يماثلها ال االقتصاد يف تتدخل أال ينبغي الدولة أن إىل تذهب
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عامي بني بولندا فعلت مثلما تفصيلة، كل يف أنفها تدس أن ينبغي الدولة أن إىل يذهب
التي الحديد أطنان عدد فقط تحدد ال سنوات الست خطة كانت عندما و١٩٥٥، ١٩٥٠
طرحه املفرتض املخلل كمية أيًضا تحدد بل البحر، يف ستُطلق التي السفن وعدد ستنتج،
الفودكا من كأس بني «يلوكونه» ما الناس يجد أال يخشون كانوا وكأنهم األسواق. يف

وأخرى.
مؤقت، لغرض تعقد التي تلك أو الدائمة سواء العاملية، واتفاقياتها الدول تشكل
واملحلية، الوطنية السياستان ذلك يف بما أنواعها، بكل السياسة يف عنهما غنى ال عاملني
بأحوال التنبؤ عىل القدرة وعدم الخاص الحر العمل كان حيثما أيًضا عنهما غنى وال
وضع وإىل البرشي، املال رأس يف االستثمار وإىل العمل، إىل الناس لدفع كافيني غري السوق
من النوع ذلك إىل تفتقر العالم يف أماكن توجد ذلك ومع التجاري. للنشاط الثقايف األساس
املؤسسات أو بأمسرتدام، رامربانت متحف من لوحات اشرتوا الذين الربجوازيني الرعاة
مسألة ليست واملسألة قائًما. الفنية املعارض نشاط بقاء تدعم التي املعارصة األمريكية
أفضل أفالًما يصنع فاسو، بوركينا أو مايل مثل العالم، بلدان أفقر فبعض موهبة، غياب
دليل وهذا سويرسا. أو النرويج مثل العالم، بلدان أغنى بعض يصنعها التي تلك من
ال وسويرسا فالنرويج أيًضا. وحدها املوهبة وال يشء، كل ليس وحده املال أن عىل آخر
دور الناس ارتياد إن الطلب؟ عنرص عن ماذا لكن العنرصين، هذين من أيٍّ إىل تفتقران
يف السينما دور الناس ارتياد بكثري أكثر يفوق الغنية البلدان يف األفالم ملشاهدة السينما
قبل، من أبًدا السينما يرتادوا لم فاسو وبوركينا مايل يف الناس فمعظم الفقرية؛ البلدان
هناك، التليفزيون أجهزة عدد لقلة نظًرا التليفزيون، شاشة عىل فيلًما شاهدوا حتى أو
هو فما األفريقي. الساحل مناطق من كثري يف أيًضا الكهربائية الطاقة يف نقص وهناك
ظاهر. رأس فللسياسة خفية، يد للسوق كانت إذا السياسة. إنها إذن؟ الحاسم العامل

كثرية أشياء ألن املسائل، هذه مثل تحدد املصادفات بعض أن بالذكر الجدير ومن
املوهبة، تتوافر أن بد ال إذ وحدها؛ كافية ليست الحكومة وسياسة الوقت. نفس يف تحدث
لتعليمها يكفي بما فتية وكانت بالرعاية، حظيت ما إذا تتطور أن املرجح من التي
— السوفييتي واالتحاد فرنسا االستعماريتني الدولتني أن الحظ حسن ومن وتدريبها.
األفريقية االشرتاكية مع تجربتها إبان الفقرية األفريقية البلدان هذه بعض تملقته الذي
صناعة لتدرس املرموقة معاهدهما يف األفريقية املواهب أفضل من بعض بتعليم قامتا —
األفارقة من السينما صناعة بتعليمهم الدولتان هاتان قامت من عدد إن حتى السينما.
تكون بأن الحظ يسعدهم لم الذين سويرسا، أو النرويج أبناء من علمتهم ممن أكثر
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العالم «أمور أن قادته يعتقد الذي العالم من الجزء لذلك مملوكة أو مستعمرات، بلدانهم
هواه». وفق تجري

متوقع، غري هو وما السياسة بني أي — والسوق الحكومة بني واآلخر، اليشء بني املزج إن
وجه تغيري يواصل أن شأنه من — واملخاطرة األمان وبني والعفوية، التخطيط وبني
ينبغي هل األفضل. إىل التغيري سيكون الصحيح، النحو عىل املزج يحدث وعندما العالم.
انتهت؟ الجديدة الليربالية ألن مختلفني اقتصاديني فكرين بني املزج فرصة نفوت أن
اآلن، حتى تعلمناه ما كل من الرغم وعىل لألسف، لكن آخر. تاريخيٍّا خطأ هذا سيكون
فيه نفكر أن بد ال أمر وهو اإلطالق، عىل ضئيلة ليست الخطأ هذا مثل ارتكاب فرص فإن

مليٍّا.
واملكان. الزمان نفس يف مًعا الجديدة والليربالية العوملة تعايش هو هنا الحاسم األمر
وتتحدد كذلك. تزال وال عفوية، عملية األغلب يف العوملة كانت نعلم، كما اآلن، فحتى
االسرتاتيجي. التخطيط وال السياسة بفعل ال به، التنبؤ يمكن ال عامل بفعل تغرياتها
الفوضوي العوملة لشكل مثالية االقتصادية، للحياة وصفة بوصفها الجديدة، والليربالية
أفضل السؤال: يبقى لكن أفضل. ذلك كان والتدخل، الحكومي التنظيم قل وكلما الحايل.
ليس هذا كال، لألغلبية؟ أفضل هو هل ال. بالطبع للجميع؟ أفضل هو هل للجميع؟ ملن؟
العالم. بقية عن ناهيك املتحدة، الواليات حالة يف رأينا كما البلدان، أغنى يف حتى صحيًحا
يف ومواقعهم مناصبهم تعني الذين ألولئك أفضل فهو بالتأكيد؛ للبعض؟ أفضل هو هل

استفادة. أكرب سيحققون أنهم االقتصاد عالم لعبة
يصبح ولم القومية الدول إرشاف من تحرر فقد مطلق. فائز الكبري املال رأس إن
يختار أن ويستطيع سيادة، ألي يخضع ال وهو منها. متحرًرا أصبح وإنما دولة بال
سيقيم الذي املكان يحدد ألن متزايدة بفرص ويتمتع إليه، الذهاب يرغب الذي املكان
وتجد ثمارها. لتؤتي االستثمارات تلك بها ستدار التي والطريقة االستثمارات، فيه
املال رأس إن ثم معدومة. أو محدودة، خياراتهم ألن مقبوًال، هذا والجماهري الحكومات
عائدات تعظيم وهو األمثل، الحد إىل الوظيفي هدفه تحسني عىل ويعمل بعقالنية يترصف
يمتلكون ال ألنهم نظًرا بعقالنية يترصفون فال اآلخرون أما األقىص. الحد إىل استثماراته
مصالحهم رعاية عىل قادرين تجعلهم التي القوة إىل أكثر ويفتقرون الكافية، املعلومات

فردية. أم محلية أم قومية املصالح تلك أكانت سواء فعال، نحو عىل
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باملرة. عقالنية غري أو عقالنية، أقل — معقدة عملية بوصفها — فالعوملة ثم ومن
بالفعل مشاركة تكون عندما عقالنية تكون أن املنفردة الدول عىل أيًضا الصعب ومن
الرأسمالية، الدول أغنى سيما ال بعضها، لكن واالقتصادية. السياسية العاملية اللعبة يف
تمارس وعندما العقالنية، من أكثر هو بما لنفسها الدول هذه تسمح بحيث للغاية قوي
فكر رافضة بعقالنية، تترصف فالصني املزيد. جني تستطيع الصحيح، النحو عىل اللعبة
يكاد مساًرا ورسمت معينة تفاصيل لديها ذلك من الرغم عىل لكنها واشنطن، توافق
آخر، بلد أي من أفضل نحو عىل العملية هذه يف تفوز وهي العوملة. مع تماًما يتوافق
واسرتاتيجية الجزئي لالقتصاد الحرة املشاريع وبني والتنظيم، التحرر بني تمزج ألنها
فعلت مثلما اآلخر، ضد أحدها وضع من بدًال العنارص هذه تدمج فهي الكيل. االقتصاد

والبولندية. الروسية الجديدة الليربالية سيما ال الرشقية، األوروبية الجديدة الليربالية
تنفك ال السائد، هو الجديد الكالسيكي االقتصاد يزال ال حيث تحديًدا، الغرب يف
هو األمر يتطلبه ما كل إذ ا؛ جدٍّ بسيطة واإلجابة الصيني. النجاح رس عن ترتدد األسئلة
بل يتيًما: ليس الصيني النجاح أن نالحظ كي الجديدة لليربالية الفكري القيد من الخروج
هذا من ممتازة نتائج تتحقق أن املمكن من يكن ولم الدولة. وأبوه السوق، فأمه والدان. له
االسرتاتيجية اإلجراءات مع جهة، من وعفويته السوق تغريات دمج خالل من إال القبيل
وحدهما، الخاص والقطاع للسوق األمور تركت الصني كانت ولو أخرى. جهة من للدولة
الناجمة الفوائد تعظم فيه كانت الذي الوقت يف العوملة، تكاليف تقليل من تمكنت ملا
حاجة استغالل عىل قادرة الصني كانت املناسب، الوقت ويف األقىص. الحد إىل عنها
األموال رءوس وجذب جهة، من تنميتها تنشيط أجل من الصينية، للسلع العاملي االقتصاد

أخرى. جهة من الخارجية واالستثمارات
إىل ينتمون الذين أولئك وفيهم العقالني، النهج بهذا االقتصاديني من العديد احتفى
فضل ال أو الصيني، النجاح يف قليل فضل سوى لها ليس أن الواضح من دولية منظمات
جيًدا، يبدو لكنه قدموها، التي النصائح مع النهج هذا يتعارض ربما اإلطالق. عىل فيه لها
والحكومات املنظمات بعض فعلت فيه. الفضل أصحاب أنهم هؤالء يدعي أن ويستطيع
خالله من يُنَظر أن يمكن الذي املنظور العاملية البيانات معدالت وتحدد بالفعل. ذلك
فعىل عام. بوجه العاملية املعدالت ن تُحسِّ بكني من الواردة والبيانات العاملي، لالقتصاد
صادرات وُسبع العالم، واردات ُعرش قرابة عىل الصينية البيانات هذه تنطبق حال، أي
دون (من العاملي الناتج ُسدس إىل باإلضافة كونج)، هونج البيانات تتضمن (عندما العالم
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هونج بيانات تصنع (وال العالم سكان مجموع وُخمس كونج)، هونج بيانات احتساب
الصدد). هذا يف كبريًا فارًقا كونج

إىل األويل بالدرجة ذلك يف الفضل ويعود نسبيٍّا، عقالنية أقل العوملة أخرى، بعبارة
وهذا الجديدة. الليربالية رفضتا اللتني التقليديتني، غري وسياستها وأيديولوجيتها الصني
العوملة، نتيجة كانت وأيٍّا العاملي. االقتصاد من كبري جزء عىل هائلة تأثريات ذو الدرس
اسرتاتيجيته له يكون أن تقدًما األقل للدول الوطنية االقتصادات من اقتصاد كل عىل يجب
وكل الفرصة. هذه تحرمه أو االلتزام، هذا من تعفيه ال فالعوملة التنمية. لتحقيق الخاصة
لديها تكون وأن العوملة، من االستفادة كيفية تعرف أن هو االقتصادات تلك تحتاجه ما

الحياة. يف آخر يشء أي مع الحال هي كما ذلك؛ يف الرغبة
ورائها من ويربح يستفيد التي الشاملة، العوملة أن للجميع واضًحا يكون أن وينبغي
به تنادي الذي املثايل فالعالم خيايل. حلم مجرد هي البرشية، من ممكنة رشيحة أكرب
عميل. وغري واقعي غري أمر التبشريية، السياسية بياناتها يف سيما ال الجديدة، الليربالية
الدولية الهيئات قبل من بها ُزودت التي أو الحكومات، أقرتها التي البيانات يشمل وهذا
خدمتها من أكثر الحكومات بعض مصالح تخدم بدورها، التي واملالية، االقتصادية
تخدم الهيئات هذه أن أضيف أن إىل بحاجة أنني أعتقد وال أخرى. حكومات مصالح
ال حرب شن هو األسمى هدفها أن تعلن الهيئات هذه أن وحقيقة املال. رأس مصالح
سيايس» «تسويق مسألة هي متوازنة تنمية اسرتاتيجية وضع أو الفقر، عىل فيها هوادة

حقيقية. نوايا منها أكثر
من عنه لإلجابة اآلن مستعدين رصنا الذي السؤال إجابة أخرى ملناسبة سنرتك
بحلمهم بسذاجة يؤمنون والذين هنا املخطئون بمن واملتعلق والواقعية، املنهجية الناحيتني
مصالحهم لتحقيق وسيلًة يستخدمونه بينما به ينادوا أن يتعمدون الذين ومن الخيايل،
يوتوبيا آخر هي الجديدة الليربالية أن إىل يذهب الذي الرأي عن أحيانًا نسمع الخاصة.
غري ومدافعيها املتشددين، أنصارها عىل نظرة نلقي وعندما العرشين. القرن يف عظيمة
مأجوريها عىل عالوة املتشددين، واألتباع املؤيدين لكن السبب. معرفة نستطيع العقالنيني،
ملجموعات إدراكها يسهل معينة ملصالح خدًما باعتبارهم يترصفون والسياسة، اإلعالم يف
عىل الجديدة لليربالية النظر يمكن ال الرؤية، هذه من وانطالًقا املستفيدين. من محدودة
مصالح حساب عىل جماعات مصالح لحماية فعالة طريقة أنها عىل وإنما يوتوبيا، أنها
يحدث ولكي براجماتية. اسرتاتيجية إىل األيديولوجية اليوتوبيا تحولت وهكذا اآلخرين.
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لتضليل أدوات باعتبارهما واألكاذيب التزييف تستخدم أن لها بد فال فعاًال، ويكون هذا
من فعالية أكثر كانت — الصدد هذا يف — أنها كذلك نعرتف أن ويجب العام. الرأي

اآلن. حتى العرشين؛ القرن يف أخرى يوتوبيات
ويسمح األعمال. صفقات وتُربم الحياة تستمر اليوتوبيا، هذه وصول ننتظر وبينما
يجب األمور أن فقط يعتقدون ال فهم للتضليل، فريسة يكونوا بأن ألنفسهم السذج الناس
فهم يرضهم؛ مخطط جانب إىل يميلون األحيان بعض يف إنهم بل عليه، هي كما تكون أن
ورأس السلطة أصحاب من املخطط هذا عن املسئولة للنخب السيايس دعمهم يقدمون
يف املنزل خارج أركض كنت بينما رمزي مغزى ذا مشهًدا شاهدت أنني أتذكر املال.
إحدى من املنبعثة الدافئة العادم أبخرة بجانب منعزل ركن ففي الفجر، وقت مانهاتن
أخبار يقرأ لتوه استيقظ قد مرشد رجل كان الشارع، بزاوية األنفاق مرتو تهوية فتحات
مستقبل يف أمل عن فيها يبحث كان أنه شك ال تايمز. فاينانشيال صحيفة يف السوق

… أفضل
حالة يف الجماهري يبقيان فهما املهمة؛ ينجزان اإلعالمي والهجوم السيايس التسويق
عىل مهم تأثري أي لها الدوام عىل املتذبذبة األسعار وكأن البورصة، ألسعار مثرية ترقب
مستثمرين يجتذب كما أهمية، أكثر مسائل عن الناس انتباه يرصف وهذا الناس. حياة
فالناس املضاربة. لعبة يف مفيدة أداة إىل كبرية، بأعداد كانوا إذا يتحولوا، أن يمكن صغاًرا
التذبذبات تكون عندما حتى الرصف، ألسعار ينتهي ال متأرجح بتذبذب مشغولون
من معني هدف بال — تعرف الناس من هائلة أعداًدا أن كما العملية. الناحية من طفيفة
صغرية وحفنة يوم. كل يتغري قدر وبأي جونز، داو مؤرش متوسط يقف أين — ذلك
البرشية، التنمية مؤرش مثل مهمة أخرى أشياء وجود يدركون من هم السياسيني من
وضع عند االعتبار يف يأخذوها أن تستحق الرفاهية، مستوى عن تعرب أخرى ومؤرشات

اسرتاتيجياتهم.
يف قيود ألي يخضع يكاد ال الذي — املال ورأس الجديدة الليربالية بني التحالف إن
آخرين رشكاء أي أو الدولية واملنظمات الحكومات نفوذ من أكرب نفوذًا ويملك اليوم عالم
تقليص شعار تحت الدولة وإضعاف الرضائب وخفض القاع. نحو سباق إىل يؤدي —
الوقوف عىل قدرتها تقويض هي الدولة إضعاف من والغاية هذا. من جزء الحكومة دور
وشبكة االجتماعية، التحويالت إىل التخفيضات تمتد وبهذا املال. رأس سلطة وجه يف
النسبية الناحيتني من الرواتب وتنخفض اجتماعيٍّا. واملهمشني للفقراء االجتماعي األمان
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ال السليمة، الحرة السوق مؤسسات يضعف التنظيم عملية عىل القيود فوضع واملطلقة.
يقويها.

واملحللني، االقتصاد، رجال من للخانعني بخطب مصحوبة العملية هذه وتكون
وهم الفاسدين. أو املتعصبني والسياسيني البحثية، واملراكز اإلعالم، وسائل ومعلقي
الزائدة املدفوعات عىل والقضاء التكلفة، وتنافسية مرنة، عمالة سوق عن يتحدثون
النظام وتيسري كساىل، الناس يجعل الذي االجتماعي الضمان إىل امليزانية توجهها التي

البريوقراطية. العقبات وإزالة الرضيبي،
االعرتاف ويجب الخاص، املرجعي إطاره ضمن عقالني نحو عىل املال رأس يترصف
رسيعة االشرتاكية، بعد ما اقتصادات يف صوره أوضح يف هذا يظهر الكثري. حقق بأنه
اقتصادات أن يف السبب هو وهذا الضغط. وجماعات الجديدة الليربالية بتعاليم التأثر
سوق والتنافسيف املشاريع، إلقامة الشخصية الحرية تكفل التي تلك — االجتماعي السوق
والتطور االقتصادي النمو مكاسب تقسيم لرتاقب بالدولة تستعني نفسه الوقت ويف حرة،
ما بلدان يف ال العوملة، من الحالية املرحلة يف تنشأ أن تستطيع ال — املتوازن االجتماعي
ساعد االشرتاكية، بعد ما بلدان ففي الناشئة. االقتصادات من غريها يف وال االشرتاكية، بعد
يف بالفعل، عنها تحدثنا التي التسعينيات، مطلع يف السائدة الظروف من الخاص املزيج
األخرى الناشئة االقتصادات ويف عيوبها. كل من بالرغم الجديدة لليربالية املؤقت االنتصار
الشد وحالة العامة، األموال من املعروض يف نقص ويوجد عام، بوجه ضعيفة املؤسسات
يتطلب التنمية. إمكانيات عىل مدمًرا أثًرا تُحدث والشعوبية الجديدة الليربالية بني والجذب
يتوافران ال أمران وهذان راسًخا، سياسيٍّا واتفاًقا قوية دولة االجتماعي السوق اقتصاد
حقيقة يف هو الذي الثالث، العالم باسم يعرف كان فيما وال االشرتاكية، بعد ما بلدان يف
العاملي املرسح عىل اآلن يظهر كان إذا حتى دائًما، موجوًدا كان الذي العالم نفس األمر

مختلفة. بمسميات
مجموعة كانت حيثما إال اليوم االجتماعي السوق اقتصادات تنشأ أن يمكن ال
يف تهيأت قد االقتصادات هذه تتطلبها التي واالقتصادية والثقافية السياسية الظروف
من العديد أن نضيف أن وينبغي تصمد. ألن يكفي بما وتوطدت املايض، يف ما وقت
جاذبية من يصاحبها وما االشرتاكي، لالقتصاد االجتماعية الرفاهية وقيم االجتماعية القيم
اليوم، عليها نطلق كما العامة، العالقات أو للدعاية، كان الظروف. هذه أحد تمثل ثقافية،
يف وهناك هنا ظهرت التي الشيوعية، حتى أو االشرتاكية، امليول صد تطلب لقد أيًضا. تأثري
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باألكثرية االهتمام من ومزيًدا الرفاهية»، «حالة توسع والستينيات األربعينيات بني الغرب
املتاحف من الهائل العدد هذا إقامة أن ا رسٍّ فليس أيًضا. انتعشت الثقافة لكن العاملة،
بالنشاط املفعم الحيوي الثقايف للمشهد فعل رد كان كنيدي إدارة ظل يف الفنية واملعارض
الباردة الحرب فرتة األمريكيني من كثري ويعترب السوفييتي. االتحاد يف موجوًدا كان الذي
األموال فأنفقت الوقت، ذلك يف ا شحٍّ أقل الحكومة كانت فقد واملعرفة. للفنون ذهبية حقبة
وبني العظميني، القوتني بني املنافسة فيه احتدمت وقت يف جاذبية أكثر انطباًعا لتحدث
لدينا يزال ال والعادة، االستمرار وبحكم ذلك، وبفضل املتعارضني. االقتصاديني النظامني
أوركسرتا فرقة ٤٠٠ من أكثر إىل إضافة املتحدة، الواليات يف الرائعة املتاحف من الكثري
تحصد املتقدمة الرأسمالية الدول تزال وال هواة. فرقة ١٥٠٠ ونحو محرتفة، سيمفونية
ومع ممارساته. من حتى بل البائد، االشرتاكي العالم أيديولوجية من مستمدة أفكار فوائد
الغرب، يف االجتماعي السوق اقتصادات دعم يف املساعدة أبًدا تقصد لم الرشقية الكتلة أن

املفيدة. املفارقات إحدى وهذه باملفارقات؛ ميلء التاريخ حدث. ما هو هذا فإن
حتى نطاقها، ُقلص فقد مختزل. شكل يف موجودة األفكار هذه آثار تزال ال اليوم،
مخصصات عن تنجم أن يمكن التي الباهظة التكاليف بسبب فقط ليس الدول، أغنى يف
العاملية السوق لضغوط نتيجة أيًضا لكن السن، يف أفراده يتقدم ملجتمع توجه مالية
الشمال وبلدان كندا مثل االجتماعي السوق اقتصاد معاقل يف وحتى الدويل. املال ورأس
االجتماعية، الرفاهية صعيد عىل تتخذها التي والتدابري الدولة إضعاف حدث األوروبي،
بلدان تحتل ذلك ومع االجتماعي، التهميش هامش واتسع األسواق، عدوانية وازدادت
التصنيف قمة — وأيسلندا والنرويج والدنمارك والسويد فنلندا — األوروبي الشمال
وجودة املؤسيس، والنضج التنافسية، القدرة مثل معينة مجاالت يف فقط ليس العاملي،
يف أيًضا بل اإلنرتنت، شبكة واستخدام العامة، والسالمة البيئة وحالة البرشي، املال رأس
هذه يف حتى لكن املعيشة. ومستويات االقتصادية التنمية ملستويات عمومية املعايري أكثر
هدام. تأثري الجامحة للعوملة السلبية وللجوانب الجديدة، لليربالية كان لألسف، الدول،

للجميع، سعيدة نهاية تكون لن لكنها ما، يوًما القاع نحو السباق ينتهي أن بد ال
أن قبل السباق يتوقف أن األفضل من سيكون بالقاع. سيصطدمون الذين أولئك سيما ال
إىل أدت التي تلك فيها بما — تقريبًا أزمة فكل يطاق. ال للدولة الوظيفي الخلل يصبح
لكن الالزمة. التغيريات وإلجراء األمر، يف التفكري إلعادة فرصة تمثل — القاع نحو سباق
التدابري اتخاذ نستطيع ال إننا بالغة. أرضار يف األزمة تتسبب حتى هذا يحدث لن لألسف،
تركت الجديدة الليربالية فأوهام الكثري. يكلف هذا ألن ذلك، حدوث قبل الالزمة الرشيدة
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بهم، املحيقة املخاطر حجم إدراك عىل حتى قادرين غري الفوضوية العوملة من املستفيدين
بأكمله. العاملي االقتصاد الالعقالنية اجتاحت مدى أي إىل رؤية عىل وال

االقتصاد نظر وجهة من العقالنية أفعال عىل يشجع عادة أنه إال كبري، حافز الطمع
عىل ينطبق مما أكثر العاملي االقتصاد عىل هذا وينطبق االجتماعي. املنظور ومن الكيل
الجديدة الليربالية اتجاه يكون أن ينبغي وبينما الناس. يربك الطمع الوطنية. االقتصادات
سترتكه الذي الهزيل اإلرث هذا من نقلق أال املستحيل فمن لالرتياح، مصدًرا السقوط نحو

الواقع). يف كلنا (ليس ولنا للعالم
الحكمة، أمارات عليهم تبدو أشخاص يرتكبها أن يمكن التي الحماقة أعجب ما

فيه! يتسببوا أن يمكن الذي والرضر
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السابع الفصل

تعتمد؟ وعالم التنمية؟ ما

االقتصادية، االجتماعية التنمية تتحقق كيف
سعداء تجعلنا أن يمكن وكيف

املستقبل. إىل نهرب أن هي الجديدة لليربالية املتواضع اإلرث مع للتعامل طريقة أفضل
ال أننا إىل يعزى ال وهذا االقتصاد، يف املسار تغيري أبًدا السهل من ليس أنه الحقيقة
استغالل من تمكِّن التي السياسية اإلرادة غياب إىل يعزى ما بقدر فعله، ينبغي ما نعرف
تلك إجراء كيفية نعرف أن علينا هذا، كل وفوق الصحيحة. التغيريات إلجراء املعرفة هذه
يعتمدان؟ وعالم والتنمية؟ النمو معنى ما التايل: السؤال إجابة يعني وذلك التغيريات،
نعرف نحن ناحية، من مىض. وقت أي من اآلن مشقة أكثر تكون ربما شاقة؛ مهمة هذه
إعادة عمليات أصبحت أخرى، ناحية ومن املايض. يف نعرف كنا مما أكثر اآلن معلومات
يف عليه كانت مما بكثري تعقيًدا أكثر اآلن — الحالية اإلنتاج دورة إعادة أي — اإلنتاج
املال، رأس وتخصيص تجميع عمليات بني الرتابط ضوء يف وعواقبها للعوملة املايضنتيجة

الدول. مستوى عىل والتوزيع اإلنتاج وبني
تمويل أجل من الحارض إىل املستقبل من املدخرات ننقل أن لدينا التي املعرفة تتيح
وتقديمها تصنيعها يمكن التي والخدمات بالسلع السوق الستثارة الالزم والطلَب التنمية،
املعرفة الحارض— إىل املستقبل من — ينقل أن يمكنه أحد من ما لكن الحالية. بإمكاناتنا
علينا لذلك املعرفة؛ هذه أساس عىل القائمة النظرية والتعميمات الخربة، عىل القائمة
العمليات نشكِّل لكي املايض من تأتي والتي لدينا، التي الوحيدة املعرفة عىل نعتمد أن
وتكراًرا، مراًرا األخطاء نفس يف الوقوع خطر من التحذير ويجب املستقبل. يف االقتصادية
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الجذرية والتغريات املسبوقة غري والديناميكية اإلطالق. عىل كاملايض ليس املستقبل ألن
لنكون آخر سبب وهذا مىض. وقت أي من أكثر صحيًحا هذا الحارضجعلتا يشهدها التي
والنمو التنمية محددات عىل يُبقي سبب من ما ألنه اقرتاحات، تقديم عند الحذر غاية يف
حاجة وهناك باستمرار. تتغري ظروف ظل يف صحيحة املايض يف االقتصادي االجتماعي
بمكان األهمية من أيًضا لكن املايض، يف التنمية آلليات عميق نظري فهم إىل الوصول إىل
االقتصاد مستويات عىل املستقبل، أجل من التخصصات متعددة جادَّة دراسات إعداد

الضخم. واالقتصاد الكيل واالقتصاد الجزئي
األمام إىل فالتحرك يرام. ما عىل تسري ال األمور ألن التغيري، يف الرغبة تعني املعرفة
املستحيل من سيكون بل التغيري. يتطلب البرش معظم به ينادي الذي التقدم وإحراز
كربى. تغيريات إحداث دون نسبي توازن حالة يف واملجتمع واالقتصاد البيئة عىل الحفاظ
ديناميكية بنفس النمو ذلك يكن لم إذا حتى اقتصاديٍّا، نموٍّا تتطلب التغيريات وهذه

النوع. حيث من يختلف كان إذا أو األخرية، السنوات يف حدث الذي الهائل التوسع
لالتجاهات البسيط السطحي االستقراء ضوء يف املستقبل يف نفكر أن خطري ألمر إنه
واألخطر التحسن. يف تستمر أن بد ال األمور أن االعتقاد ضوء يف أو املايض، يف السائدة
لن املايض من نعرفها التي فالقواعد كهذا. أساس عىل املستقبل تشكيل محاولة ذلك من
عىل إال واالستهالك والتوزيع اإلنتاج يف املتمثلة االجتماعية العمليات يف التحكم يف تستمر
نحو عىل إال ثراءً األكثر األمم بركب اللحاق من اآلخرون يتمكن لن وباملثل، جزئي. نحو
الذي الرسيع النمو أثناء أنفسهم إلثراء الفرصة يغتنموا لم الذين فأولئك أيًضا. جزئي
التطورات لكن املستقبل. يف كهذه مواتية بفرص يحظون ال قد املايض يف طويًال استمر
املستقبل. يف كثرية حتًما ستكون صادم نحو عىل التقليدية للمعرفة منافية تحدث التي

قول هذا املال. رأس دون من تنمية أو نمو هناك يكون أن يمكن ال أنه الواضح من
فالتاريخ التنمية. لتحقيق كافيًا ليس وحده املال رأس أن عىل التأكيد مثل تماًما مبتذل
ركود يف املال رأس كفاية عدم غري آخر عامل فيها تَسبَّب وفرتات وبلدان بأقاليم حافل
— أخرى أمور هناك السليم. املنطق غياب السبب كان األحيان، من كثري ويف اإلنتاج.
بطرق املال رأس استخدام أجل من متزامن نحو عىل تحدث أن بد ال — وعمليات ظواهر
األفضل. إىل تغيري التنمية أفضل. معيشة ومستويات أعىل إنتاج مستويات تحقيق تضمن
تتغري أن األقل عىل فيجب األفضل، إىل الجميع أوضاع تتغري أن أبًدا يمكن ال أنه وبما

األغلبية. أوضاع
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االقتصادية، بالسياسة املتعلقة املهمة القرارات عىل تأثري يل كان عندما السابق، يف
بمرحلة تمر التي الدول أكرب من واحدة يف الناس أغنى من واحد وبني بيني نقاش دار
زووتي مليار مبلغ أخصص بأال يقنعني أن يحاول كان االشرتاكية. بعد ما إىل التحول
الرضائب من جاءت التي األموال — التبسيط أردنا إذا — (وهي القومية امليزانية من
ماليني عرشة نحو إىل املعاشات مبالغ لزيادة التجارة) تحققها التي األرباح عىل املفروضة
يف زووتي ٨٫٥٠ متوسطه ما تبلغ الزيادة هذه كانت اإلعاقة. وذوي املتقاعدين من شخص
أصحاب عىل الرضيبة نخفض أن األفضل من سيكون أنه يرى الثري الرجل وكان الشهر.
املال نرتك وأن — بالفعل قائمة كانت مماثلة تخفيضات سلسلة أن مع — الحرة املشاريع
من األثرياء من قليل عدد املال هذا يستثمر أن األفضل من سيكون أنه وزعم أيديهم. يف
لرتات «بضعة رشاء أجل من كثريون فقراء يستغله أن من بدًال املستقبل، يف اإلنتاج أجل
أجل من اإلطالق عىل األفضل يكون ألن سألته بأن عليه فرددت الحليب». من إضافية
يشاركه أن دون املستثمرين من واحد ألغنى بأكمله زووتي املليار إعطاء النمو تحقيق
السماح كان نظره، وجهة فمن بالطبع. أفضل سيكون ذلك وأن باملوافقة أجاب أحد. فيه
مؤكدة بفوائد يعود أن شأنه من (وهذا الحالية ثرواتهم بمضاعفة الفاحش الثراء لذوي
لم متقاعد لشخص إضايف حليب «كوب عىل املال إهدار من أفضل اآلخرين) األغنياء عىل
املنطقية واالستنتاجات الحوار هذا أساس عىل كامل كتاب تأليف يمكن بعد.» يعمل يعد
لها، سنتعرض التي األخرى املوضوعات من الكثري لدينا أن بما لكن إليها. يقودنا التي

مخترص. موجز بعرض مقيَّدون فنحن
كبرية بأعداد تتعلق ال فاملسألة املشكلة. ماهية حول واضحني نكون أن يجب أوًال،
أو أيًضا)، مهم أمر هذا أن (رغم يوميٍّا الحليب من إضافيٍّا كوبًا يتناولون الناس من
كلٍّ تأثري كيفية املهم بل نفقاتهم. تغطية يف تساعد دخولهم يف طفيفة زيادة يمتلكون
يف تدفقات يحدثا أن يمكن وكيف املستقبل، يف االقتصادية العمليات عىل الخيارين من
النمو أخذ (مع اكتسابه جرى متاح دخل بتقسيم تتعلق املسألة هل نقرر أن علينا الدخل.
ثم ومن امليزانية، يف عجز هناك الحالة هذه يف ألنه أيًضا، الحسبان يف العام الدين يف
أم دين)، توزيع ستكون ما بقدر دخل توزيع تكون لن املسألة ألن أكثر، األمور ستتعقد

املستقبل. يف الدخل يزيد ما يشء بفعل تتعلق أنها
االستهالك من كلٍّ عىل القومي للدخل النهائي بالتوزيع ترتبط معضلة إذن هذه
لالدخار ص يخصَّ أن يمكن ال لالستهالك ص يخصَّ فما تعارضحقيقي؛ فهناك واالدخار.
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االستهالك هذا أن بما ذلك، عىل عالوة صحيح. والعكس نفسه، الوقت يف (االستثمار)
العمل. إنتاجية عىل مبارشة يؤثر ال فهو اإلنتاجية، السن تخطَّى جيل قبل من يجري
املتقاعدون هم حاليٍّا يعملون الذين األشخاص ألن مبارش، غري تأثري له يكون ربما لكن
سياسة مالءمة عىل إيجابية عالمة الحالية املعاشات زيادة يعتربون وقد املستقبل، يف
أيًضا يالحظون وربما أعىل؛ إنتاجية تحقيق مع العمل عىل حافًزا تكون ثم ومن الدخل،
يف الزيادات نتيجة سريتفع املستقبل يف التقاعدية معاشاتهم به ستبدأ الذي املستوى أن

تقاعدهم. قبل تحدث التي الشهرية املعاشات
االقتصاد، مجال ففي الطويل. املدى وعىل القصري املدى عىل مختلفة املعضلة وتبدو
ذلك يف (بما اإلنتاج عوامل خاللها تظل التي الزمنية الفرتة بأنه القصري املدى يعرَّف
متفاوتة. بدرجات العوامل هذه من االستفادة ويمكن ثابتة. الصلة) ذات التكنولوجيا
وهذه صحيح). (والعكس اإلنتاج زيادة إىل مبارشة يؤدي منها االستفادة درجة وزيادة
إطار يف لكن مرة، من أكثر تتكرر أو واحدة، مرة تحدث قد التي الفورية التأثريات هي
ويتحدد االتجاهني. من أي يف تتحرك أن يمكن التي االقتصادي للمناخ الدورية التقلبات
الدورة يف تُستغل لم التي اإلمكانات أي املتوافرة؛ االحتياطيات لحجم وفًقا النمو نطاق

السابقة.
رأس لرتاكم نتيجة اإلنتاج عوامل فيه تتوسع الذي االقتصاد نوع هو الطويل واملدى
التي الجديدة فاملصانع التحرك. يف برمتها اإلنتاج نمو عجلة تبدأ ثم ومن واالستثمار، املال
الرشكات وتقدم جديدة، منتجات تنتج التكنولوجيا وسائل أحدث عىل قائمة تكون غالبًا
ثم ومن أعىل). (وقيمة أفضل جودة ذات بضائع وتُصنع الخدمات، من مزيًدا الجديدة
والجزء الحايل، االستهالك مستوى يف النمو يمول الذي الجزء ذلك يف يستوي الدخل، يزداد
خالل من أم مباًرشا، االستثمار ذلك أكان سواء بعد، فيما يُستثمر لكي جانبًا يُدخر الذي
عملية بصدد فإننا لذلك، نتيجة املال. رأس وأسواق البنوك مثل املالية الوساطة هيئات

أخرى. إىل زمنية فرتة من املزيد ننتج أننا بمعنى موسعة، إنتاج إعادة
ليسوا شهريٍّا زووتي ٨٫٥ عىل سيحصلون الذين املتقاعدين املواطنني أن الواضح من
الذين األعمال رجال وإنما الجديدة، اإلنتاجية القدرة يف األموال سيستثمرون من هم
الدخل إىل املضاف زووتي املليار أن أيًضا الواضح من ذلك ومع أكرب. أرباًحا سيحققون
— التجارية الفرص نظر وجهة من — ثم ومن الفعيل، الطلب سيزيد املستهلكني أيدي يف
وإذا التجارية. لألعمال يخص فيما جيد أمر هذا باختصار؛ أيًضا. املحتملة املبيعات يزيد
وإذا زووتي. املليار يعادل بما اإلنتاج فسريتفع ُمستَغلة، غري إنتاجية قدرة هناك كانت

294



تعتمد؟ وعالم التنمية؟ ما

إىل يؤدي مما الطلب لسد الخارج من مماثلة سلع فستُستورد زائدة، قدرة هناك تكن لم
من السوق لتخلص األسعار سرتتفع األحوال أسوأ يف أو املصدرة، البلدان يف اإلنتاج زيادة
يف نمو شكل يتخذ إيجابي تأثري هناك يكون لن الثانية، الحالة ويف للطلب. الزائد التدفق
االقتصادي النمو معدل إبطاء إىل التضخم زيادة تؤدي أن هذا كل من األسوأ بل اإلنتاج.

األسعار. لتشوه نتيجة
هذا البنوك سيودعون اإلعاقة وذوي املتقاعدين أن نظريٍّا نفرتض أن أيًضا ويمكن
وأرصدة ودائع شكل يف املال رأس أسواق إىل عندئٍذ سيصل الذي اإلضايف زووتي املليار
االستثمار، نوع عن النظر وبرصف املطاف. نهاية يف استثمارها وسيجري ائتمانية،
مجموعة ِقبل من نفسه املبلغ استثمار عن ستنجم كانت التي لتلك مماثلة النتيجة ستكون
الحقيقي الدخل مستوى إىل وبالنظر العملية، الناحية من لكن األعمال. رجال من صغرية
هذا املتواضع اإلضايف دخلهم مجمل سيخصصون أنهم نفرتض أن يمكننا للمتقاعدين،
عىل نفسه االفرتاض ينطبق أن (ويمكن ادخاره من بدًال االستهالك، يف الزيادة تمويل يف
عىل االقتصاديون ويطلق بالتمريض). والعاملني كاملعلمني األخرى، االجتماعية الفئات
سيذهب اإلضايف الدخل مجمل كان إذا ثمَّ، ومن لالستهالك. الحدي امليل اسم املسألة هذه

.٪١٠٠ لالستهالك الحدي امليل فسيبلغ االستهالك، يف الزيادة تمويل إىل
زيادة عىل مواطن ماليني العرشة من فرد كل حصول من بدًال أنه افرتضنا وإذا
١٠٠ يدفعها التي الرضائب انخفضت استهالكه، عىل لينفقها زووتي ١٠٠ قدرها سنوية
إىل يصل إضافيٍّا دخًال يوفر بما مستثمر لكل سنويٍّا زووتي ماليني ١٠ بواقع مستثمر
ميلهم فسيبلغ كلها، استثمروها وإذا األموال. تلك يستثمرون عندئٍذ ربما زووتي، مليار
الخارج إىل األموال ل تُحوَّ وربما عاملي، اقتصاد ظل يف نعيش لكننا .٪١٠٠ لالدخار الحدي
يف آخر مكان يف اقتصادي نمو إحداث يف األموال هذه ستساهم وعندئٍذ هناك. وتُستثمر
بدًال الكماليات عىل وتُنفق آخر، مكان أي يف وال هنا األموال هذه تُستثمر ال ربما أو العالم.
ستُستورد أنها سنفرتض الكماليات؛ إنتاج عىل قدرتنا محدودية ندرك أننا وبما ذلك. من
يف األملاس مناجم مثل آخر، مكان يف الحايل واإلنتاج املبيعات حجم يزيد مما الخارج من
فيها تُبنى التي الحظائر أو بافاريا، يف دبليو» إم «بي سيارات تجميع خطوط أو ياقوتيا،
يف اليخوت تُبنى حيث السفن بناء أحواض أو كندا، يف األعمال برجال الخاصة الطائرات

الدنمارك.
إعادة عملية يف والطلب العرض جانبي يخص فيما االحتماالت من العديد إذن هناك
الظروف أي ففي كذلك األمر كان وإذا اإلنتاج؟ يعزز الذي هو اإلضايف الطلب هل اإلنتاج.
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تكون ومتى عرض؟ شكل يف متمثلة إيجابية التأثريات تكون ومتى صحيًحا؟ هذا يكون
مستمر تدفق إحداث عىل قادرون وحدهم االسكتلنديون تضخم؟ شكل يف متمثلة سلبية
لوخ بحرية يسكن إنه يقال الذي األسطوري الوحش أعني له، وجود ال يشء عىل للطلب
تزيد ال جديدة استثمارات وجود عن تنشأ التي اإلضافية اإلنتاجية القدرة لعل أم نيس.
إىل هذا يؤدي هل أيًضا؟ تلقائي نحو عىل نفسه اإلنتاج تزيد بل فحسب، املحتمل اإلنتاج
زيادة إىل األرباح ارتفاع أدى وإذا السلعي؟ املخزون يزيد أنه أم املبيعات؟ يف فورية زيادة
اإلنتاج؟ زيادة يف هذا يسهم فهل االستثمار، تمويل زيادة من بدًال االستهالك عىل اإلنفاق
لنا ينبغي هل كهذه، متقدمة عوملة ظل يف واليوم صحيًحا؟ هذا يكون ظروف أي ظل ويف
املحيل الصعيد عىل فعًال املمكنة الزيادة يف وأيًضا اإلنتاج يف املحتملة الزيادة يف ننظر أن
أن األفضل هل املستهلك؛ وإرضاء االجتماعي التالحم نظر وجهة من أخريًا، العاملي؟ أو

منهم؟ كبري لعدد القليل نعطي أم األشخاص، من قليل لعدد الكثري نعطي
بسيطة، ظاهرها يف تبدو التي املعضلة لهذه األفعال ردود من قلة سوى هذه ليست
املسببات من كاملة سلسلة أمام أننا بما تثريها، التي األخرى األسئلة من املزيد إىل إضافة
فسنرى األشياء، إىل النظر يف تعمقنا وإذا الزمنية. األطر باختالف مختلفة نتائج عن تسفر
االكتفاء وليس األجل طويل االقتصادي النمو حالة يف — املنشود النمو عجلة دفع أن
اقتصادية ظروف عدة تضافر تتطلب — فقط واحدة مرة العرض أو الطلب بزيادة
الظروف عىل النمو عملية تتطلبها التي الظروف هذه تقترص ال الواقع، يف محددة.

وحدها. البحتة االقتصادية
زووتي «مليار إشكالية حل من تمكنت كيف اليقظ) (أو الفضويل القارئ يسأل وقد
فعًال، حدث قد كهذا أمًرا أن بما كثريين»؟ ألشخاص زووتي مائة أم واحد، لشخص
القطاع — الطرفني كال آمال طرحنا البداية يف أوًال، الوقت. طوال تحدث مشابهة وأمور
ضوء ويف عميل نحو عىل — األعمال رجال من النخبة وقطاع املستهلكني من العريض
بكيفية تتعلق بمشكالت دوًما مرتبطة القومي الدخل مشكلة ألن للميزانية؛ الفعيل الوضع
ضمن وقوتهما والطلب العرض لرتتيب شامًال فحًصا أجرينا ذلك، بعد الدخل. هذا توزيع
أخرى، جهة من الحسبان يف االجتماعي الواقع أخذ مع جهة، من الحقيقي النمو آليات
السوق إىل األكرب النسبة هت ُوجِّ سبق، ملا ونتيجة مبتكر. وسط حل إىل التوصل فأمكن
السوق يف العالية التنافسية ومع املنزلية، االستهالكية السلع عىل إضايف طلب شكل يف
ذلك عن ونتج الحالية، اإلنتاجية القدرة من االستفادة درجة ارتفاع إىل هذا أدى املحيل،
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األقل النسبة أما االستهالكية. السلع إنتاج يف الزيادة بفضل واحدة مرة اإلنتاج زيادة
القدرة لتزيد االستثمارية السلع سوق نحو ُوجهت فقد الرضيبة، تخفيض عرب تأتي التي
أن أيًضا فيه شك ال ومما الطويل. املدى عىل النمو تحقيق يف بدورها وتسهم اإلنتاجية،

صغرية. نسبة كانت لكنها املتزايدة، املستهلكني لواردات ُخصصت نسبة
االجتماعية التنمية لكن اإلنتاج. بنمو الخاصة العمليات تعقيد مدى املثال هذا لنا يبني
رضورة بإيجاز طرحناه الذي املثال هذا لنا ويبني ذلك. من تعقيًدا أكثر االقتصادية
يف بنا يؤدي أن يمكن رشكها يف الوقوع ألن امُلْغوية، التعميمات من الحذر غاية توخي
اإلنتاج نمو يعتمد حال أي فعىل املفرط، التبسيط فخ يف الوقوع إىل األحيان من كثري
التحويالت حجم وعىل والطلب، العرض عوامل عىل ذاته) الوقت (ويف نفسه بالقدر
وعىل القومية، وامليزانية التجارية األعمال نفقات وعىل وهيكلها، واالجتماعية الرأسمالية
الحدي امليل وعىل والخارجي، الداخيل الطلب وعىل واملستثمر، املستهلك تطلعات طبيعة
الدخل، وفئات االجتماعية الفئات مختلف من متنوعة مجموعة ضمن واالدخار لالستهالك
الرمزي املثال هذا يف تظهر لم اقتصادية وغري اقتصادية عديدة أخرى عوامل إىل باإلضافة

التوضيحي.
دائم توفري لضمان جاهدين يسعوا أن مًعا والحكومة األعمال رجال عىل يتعني
الجوهري والفارق البرشي. املال رأس وفيه املال رأس لزيادة أو لإلنتاج، املالئمة للظروف
للدولة، الزمني املنظور من أقرص األعمال لرجال الزمني املنظور أن هو الطرفني بني
عىل يركزون األعمال فرجال للدولة. االجتماعي األفق من أضيق لهم االجتماعي واألفق
أيًضا. مختلفة تمويل قرارات ويتخذون مختلفة، تمويلية تفضيالت ولديهم مختلفة، أمور
وجود عدم حال يف أنه مع األطفال، بدعم اهتماًما األعمال رجال يويل ال املثال: سبيل فعىل
وسيضطرون آجًال، أم عاجًال رشكاتهم يف يوظفونه من األعمال رجال يجد فلن أطفال،
املالحظ ومن متفاوتة. وبدرجات شتى بطرق األطفال الدولة تدعم بينما أبوابها، إغالق إىل
الدولة حكومة تقلص األعمال، رجال دائرة إىل أقرب تكون عندما الحاكمة النخبة أن
القوى إىل أقرب الدولة حكومة تكون وعندما االجتماعي. أفقها وتضيق الزمني، منظورها

االجتماعي. أفقها ويتسع الزمني منظورها يطول الشعب، من العاملة
فمن للناس، املعيشية األحوال يف بتحسن مصحوبًا اإلنتاج يف النمو يكن لم إذا
النموذج هذا عىل واضحة دالالت ظهرت وقد اقتصادية. تنمية أمام إننا نقول أن الصعب
الليربالية وصفة هيمنة أثناء خصوًصا املتحدة، الواليات يف العرشين القرن أواخر يف
عن الناتج غري الدخل ارتفاع إىل األول املقام يف هذا أدى فقد االقتصادي. للنمو الجديدة
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والعائدات اإليجارات من متعددة وأنواع أرباح شكل يف الدخل هذا معظم وكان األجور،
الرغم عىل األجور عن الناتج الدخل يزد لم بينما املال، رأس امتالك أو امللكية عن الناتجة
توسع من النوع هذا عىل يطلقوا أن يرفضون ُكتَّاب وهناك اإلنتاجية. يف تحسن حدوث من
األمريكي االقتصاد ينُْم لم حال أي فعىل مبالغة، هذه لكن اقتصادية، تنمية اإلنتاج إعادة
عىل مسبوق غري تقدم إحراز يف انعكس ما وهو أيًضا، هائلة برسعة تطور بل فحسب،
كبري جزء مشاركة عدم إن هيكلية. تغيريات حدوث ويف والتكنولوجي العلمي الصعيدين
أنها يعني ال لكن ناقصة، كانت أنها يعني التنمية هذه ثمار من االستفادة يف املجتمع من

األساس. من تحدث لم
ألن تنمية، دون نموٍّا األخرية السنوات يف شهدت أيًضا روسيا أن البعض ويرى
األسايس املستوى أن من الرغم عىل يرتفع. لم الدخل فئات من كثري استهالك مستوى
يف مماثلة ظواهر رصد يمكن (تقليدية)، مختلفة اإلنتاج وبنية (أقل)، مختلًفا يكون قد
اجتماعية تنمية أمام إننا القول الصعب من يكون حيث نموٍّا، األقل االقتصادات من كثري
إحصاءات يف ينعكس الذي النوعي النمو من بالرغم الكلمة، تحمله الذي باملعنى اقتصادية
االستهالك ومعدل اإلنتاج حجم يف زيادات ظهور من الرغم فعىل اإلجمايل. املحيل الناتج
السكان. من الساحقة لألغلبية سنوات عدة مدى عىل زيادة تتحقق ال فقد اإلحصاءات، يف
معييش بمستوى ويتمتعون التنمية غياب من اإلفالت من يتمكنون — القلَّة — فالبعض
غارقني — األغلبية — اآلخرون يبقى بينما غني، بلد يف املتوسطة الطبقة ضمن يضعهم

الفقر. يف
املركزي، بالتخطيط محكوم اشرتاكي اقتصاد ظل ويف أخرى، تلو سنة وبمرور
عن وقتئذ الناس تحدث تنمية. بال نمو حدوث عىل تدل التي العنارص من كثريًا شهدنا
عندما الثقيلة. الصناعات يف التوسع نحو النزوع ميَّز الذي اإلنتاج» أجل من «اإلنتاج
إجراء عىل الدولة تنظمه الذي الشبيه السوق يف االستهالكية السلع اختالل تزايد أجرب
ظل بينما الخنزير، لحم سعر ارتفاع حول الذعة نكات ظهرت لألسعار، آخر تعديل
جودة يف بتحسن األقل عىل مصحوبًا هذا كان ولو رخيًصا. القطارات محركات سعر
يحدث يكن لم هذا لكن تنمية، أمام إننا نقول أن بإمكاننا لكان للركاب، املقدمة الخدمات
الذي الوقت يف الخفيفة، والصناعات الزراعة قطاعي يف اإلنتاج زيادة إهمال وكان دائًما.
يف تسببت التي الرئيسية األسباب أحد األوىل، باألولوية اإلنتاج وسائل صناعة فيه حظيت
بالتنمية مقارنة واالقتصادية، االجتماعية والتنمية اإلنتاج نمو معدل يف النسبي االنخفاض
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العمل إنتاجية ارتفعت أيًضا املوجودة. املال رأس موارد تحدثها أن املمكن من كان التي
جانب من االستهالك فيها يُعد كان التي الفرتات خالل عام بوجه اإلجمايل الناتج وزاد
تنمية. بحدوث مصحوبًا النمو هذا كان له، محرًكا ودافًعا لإلنتاج طبيعيٍّا منفذًا األفراد

إنتاج زيادة من االقتصادي النمو يأتي عندما تتبدد التنمية تحقيق فرص لكن
اإلنتاج. يف الكمية الزيادة يتجاوز نطاق عىل الطبيعية البيئة تدمري يف يتسبب أو األسلحة،
الناحية من ضارة تكون لكنها واسع، نطاق عىل املطلوبة املواد من مزيد إنتاج املمكن من
يف املروري االختناق يف تتسبب التي كالسيارات اإلنسان، حياة جودة وتقلل االجتماعية
والكحول املخدرات إنتاج يف الزيادة كانت إذا ما مسألة يف التهاون لنا ينبغي ال املدن.

تماًما. العكس عىل أم التنمية، عىل ا حقٍّ عالمة والتبغ
يتحدد وهذا تنمية، حدوث عىل األحيان بعض يف اإلنتاج بنية يف التغيريات تدل وقد
الكمي، النمو يصاحب قد ابتكار من عنه ينجم وما التكنولوجي التقدم لطبيعة وفًقا
للمنتج النفعية القيمة بنفس جديد منتج يتوافر عندما بالرضورة. يحدث ال قد ذلك لكن
يمكن أو أقل، خام مواد ويستهلك للطاقة، استهالكه حيث من كفاءة أكثر لكنه القديم،
فالكمية تنمية؛ وجود عن الحديث يربر ما بالفعل لدينا يكون بسهولة، تدويره إعادة

التنمية. مستوى يرفع وهذا أعىل. الجودة لكن واحدة،
واالقتصادي االجتماعي الصعيدين عن نتحدث عندما تعقيًدا أكثر األمور وتصبح
ثم ومن — يعيش إنسان فكل فيه. نعيش الذي واإلقليم املكان حدود يتجاوزان اللذين
كما والعالم، أيًضا. العالم يف بل محدد، عنوان ويف محدد، بلد يف فقط ليس — يستهلك
التعميمات؛ نستخدم وأن األشياء نوسط أن علينا يتعني لذا للغاية. ومتنوع ا جدٍّ كبري نعلم،
من كلٍّ يف النمو لعملية النظري التفسري عىل أيًضا ينطبق وهذا التبسيط. يعني وهذا
مراقبة األمر هذا يراقب ملن يبدو ربما االقتصادية. االجتماعية والتنمية واالستهالك، اإلنتاج
عمل بزيادة يزيد اإلنتاج أن يعلم فالكل األمور، يعقد للنمو النظري النموذج أن موضوعية
املتعلقة الرياضيات نماذج أكثر حتى الواقع، يف لكن للحكام). الواعية باإلدارة (أو األفراد

ما. حد إىل دائًما األمور تبسط سوف وإبهاًما تعقيًدا بالنمو
يساوي االقتصادي النمو إن نقول الطرق، بأبسط املسألة هذه توضيح أردنا وإذا
بمرور — تقدم التي والخدمات تُصنع التي السلع إجمايل أي — اإلنتاج قيمة يف زيادة
بعينها املواد بعض إنتاج ألن الكيل، اإلنتاج مستوى يف النمو عن هنا نتحدث نحن الوقت.
أن إىل شيوًعا التعميمات أكثر وتذهب أخرى. سلع إنتاج ينخفض بينما باستمرار يرتفع
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الحالة يف املوظفني. إنتاجية بزيادة أو املوظفني، عدد بزيادة إما حالتني؛ يف يزيد اإلنتاج
بنفس الطويل املدى عىل تتزايد العمالة أن افرتاض عىل اإلنتاج يف نمو أمام نحن األوىل،
نمو، هذا الواحد. الفرد إنتاجية قيمة زيادة معدل بنفس ليس لكن السكان، زيادة معدل
املعيشة. مستويات يف تحسن إىل يؤدي ال النمو من الشامل النوع وهذا تنمية. وليس
نمو حدوث إىل تؤدي التي اإلنتاجية زيادة إىل بحاجة نحن التحسن، هذا يحدث ولكي
هو وهذا اإلنتاجية. نمو دون من حضاري تقدم أو تنمية هناك يكون أن يمكن وال قوي.

األفضل. إىل التغيري مفتاح هو اإلنتاجية نمو أن يف السبب
طريقة إيجاد أوًال علينا يجب النمو؟ يعتمد عالم سؤال: عن اإلجابة محاولة عند
ال (وهذا ذلك حدث إذا األقل. عىل السكاني النمو مستوى تعادل عمل فرص عىل لإلبقاء

العمل. إنتاجية يف النمو إىل فسيؤدي البلدان)، بعض ويف األماكن بعض يف يحدث
استغالل وهو ما، حد إىل مختلف منظور من املسألة هذه إىل ننظر أن أيًضا ويمكننا
رأس إنتاجية يف زيادة وباألخص، املال، رأس يف زيادة يتطلب االقتصادي فالنمو املال. رأس
تنمية يحقق ال سيئًا استثماًرا يستثمر ومن تنمية، يحقق ال يستثمر، ال من املستخدم. املال
إنتاجية يف زيادة شكل يف املال رأس إنتاجية يف الزيادة تنعكس أن بد ال ذلك، مع أيًضا.
املعيشة مستوى وتحسن اإلنتاج يف النمو معدل كان إذا املوضوع. لب هو وهذا العمل.
العمل؟ إنتاجية يف األجل طويل النمو يعتمد فعالم العمل، إنتاجية زيادة عىل يعتمدان

الطبيعة إىل ننتبه لكي االقتصادية» «االجتماعية صفة إليها نضيف أحيانًا التي — التنمية
وهي برمته. االقتصادي االجتماعي للنظام تصاعدية حركة هي — العملية لهذه املركبة
واالستثمار والتوزيع، اإلنتاج صعيد عىل فقط ليس ونوعية، كمية تغريات خالل من تحدث

التالية: العوامل صعيد عىل أيًضا لكن واالستهالك،

التكنولوجية. ووسائله اإلنتاج تقنيات تطبيق •
اإلدارة. أساليب •

املطبقة. االقتصادية السياسة •
االقتصادية. العملية تحكم التي اللعبة قواعد أو القوانني، ونوعية طبيعة •

املتبناة. والقيم الثقافية التفضيالت •
اإلنتاج. إعادة عمليات بمسار يتعلق فيما املتشكلة االجتماعية العالقات •

الطبيعية. البيئة حالة •
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نواجه فإننا لذلك، ونتيجة النمو. من بكثري تعقيًدا أكثر طبيعتها بحكم التنمية إذن
بتحقيقها، يتعلق فيما املشكالت تزداد بل بقياسها، يتعلق فيما فقط ليس مشكالت
النمو حالة يف ذلك. تعزز التي السياسات وتنفيذ املثىل، التنمية اسرتاتيجية وبوضع
التغريات عىل التنمية مقاييس تقترص أن عامليٍّا ومقبوًال مربًرا أمًرا يعترب االقتصادي،
القومي والناتج الصايف، القومي الناتج مثل مشتقاته، أو اإلجمايل املحيل الناتج قيمة يف
الصادرات. كمية أو الصناعة مبيعات قيمة مثل محدودية، أكثر معايري عىل أو اإلجمايل،
العملية، هذه وديناميكية االقتصادية االجتماعية التنمية مستوى بقياس يتعلق فيما أما

املدى. بعيدة وعملية نظرية تبعات األمر ولهذا اآلراء. يف إجماع يوجد فال
إىل بها االرتقاء املراد الفئة أن افرتضنا لو حتى هائلة، االختيار معضالت تزال ال
املال رأس وإنما كذلك)، تكون أن ينبغي (وال اإلجمايل املحيل الناتج ليست األقىص الحد
مؤرش وهو البرشي؛ املال رأس نمو عىل يدل مؤرش باستخدام يقاس الذي االجتماعي
فرًقا تحدث أن ويمكنها بالغة، أهمية والسياسية االجتماعية للقرارات البرشية. التنمية
التنمية، درجات أعىل تحقيق إىل يطمح بلد بولندا ذلك؛ عىل مثاًال بولندا لنأخذ شاسًعا.
ليس لكن ممكن، أمر وهذا واحد. جيل غضون يف الطموحات هذه لتحقيق فرصة ولديه

معينة. أمور عىل يتوقف فهذا يحدث. أن بالرضورة
مثلما والصحة والتعليم اإلنتاج مستويات عىل تقترص ال التنمية أن افرتضنا وإذا
جوانب مبارشة غري بصورة تعكس الثالث الفئات فهذه البرشية، التنمية مؤرش يف ينعكس
الحد إىل قيمته ورفع البرشية، التنمية مؤرش قصور معالجة يمكننا ثم، ومن أخرى. هامة
لبلد األجل طويلة اسرتاتيجية وضع وعند التنمية. نشاط محور باعتباره املمكن، األقىص
مثل: أسئلة القرار وصناع العامة يواجه — أكثر أو سنة عرشة اثنتي لنقل — بولندا مثل
يشء كل تحقيق املستحيل فمن ترتيب؟ ألي ووفًقا نسبة؟ وبأي زيادته؟ ينبغي الذي ما

ذلك. تمويل بكيفية يتعلق سؤال هناك سيكون وبالطبع واحدة. دفعة
النسبة وهذه .٠٫٨٦٢ لدينا البرشي املال رأس تنمية مؤرش يبلغ بدء، ذي بادئ
من الفرد نصيب أن يف تتمثل مقبولة ملنهجية وفًقا مؤكَّدة إحصائية حقائق إىل تستند
،٢٠٠٥ عام (يف دوالر ١٣٠٠٠ بلغ الرشائية القدرة لتعادل وفًقا اإلجمايل املحيل الناتج
٪٨٦ بالتعليم االلتحاق نسبة وأن ،(٢٠١٠ عام يف دوالر ١٧٠٠٠ من أكثر إىل وارتفع
والكتابة بالقراءة اإلملام ونسبة البرشية)، التنمية مؤرش يف التعليم عنرص ثلث هو (هذا
الثالثة العنارص عاًما. ٧٤٫٦ املتوقع العمر ومتوسط العنرص)، من اآلخران (الثلثان ٪٩٩
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يبلغ ثم ومن للصحة؛ و٠٫٢٧٥ للتعليم، و٠٫٣١٥ اإلجمايل، املحيل للناتج ٠٫٢٧٢ هي:
.٠٫٨٦٢ لبولندا البرشية التنمية مؤرش إجمايل

زيادة نحقق أن يجب أننا يعني هذا .٠٫٩٠٢ إىل املؤرش رفع نود اآلن أننا لنفرتض
قربص مواطنو به يتمتع الذي املستوى إىل املواطنني حياة بمستوى ونصل ،٠٫٠٤٠ قدرها
ثالثة دراسة عىل سنعمل ذلك. لتحقيق طرق عدة وهناك الراهن. الوقت يف والربتغال

افرتاضية: بدائل

دوالر، ٢٦٠٠٠ إىل ١٣٠٠٠ من اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب مضاعفة •
الحايل. وضعهما عىل والصحة التعليم مستوى عىل اإلبقاء مع

سيحدث (مما دوالر ٢٠٣٠٠ إىل ليصل ٪٥٦ بنسبة اإلجمايل املحيل الناتج زيادة •
بالتعليم امللتحقني عدد زيادة مع البرشية، التنمية مؤرش يف ٠٫٠٢٤ بنسبة زيادة
من الجميع تخرج ضمان (أي ٪١٠٠ إىل الحالية ٪٨٦ نسبة من الشباب من
اإلبقاء مع ،٠٫٠١٦ بنسبة البرشية التنمية مؤرش سريفع مما الثانوية)، املدرسة

للصحة. الحايل املستوى عىل
إىل املتوقع العمر متوسط سيزيد مما العامة، الصحة مجال يف تقدم تحقيق •
عىل اإلبقاء مع ،(٠٫٠٤٠ بنسبة البرشية التنمية مؤرش يرتفع (وبهذا عاًما ٨١٫٦

الحايل. وضعهما عىل والتعليم الدخل مستوى

ممكن، أقىصحد إىل اإلنتاج «نزيد األشخاص: أحد يقول قد نختار؟ البدائل هذه أي
لتحسني الوقت بمرور استغاللها يمكن ثروة خلق تعني اإلجمايل املحيل الناتج زيادة ألن
ألن األقىص؛ الحد إىل والتعليم التدريس نفقات «نزيد آخر: يقول وقد والصحة.» التعليم
الناتج يف زيادة تحقيق من الوقت بمرور سيتمكنون أفضل بتعليم حظوا الذين املواطنني
شخًصا لكن الصحية.» الرعاية عىل لإلنفاق الالزم املال سيتوافر ثم ومن اإلجمايل، املحيل
إنتاجية فسرتتفع اء، أصحَّ أصبحنا إذا ألننا املطلقة؛ األولوية هي «الصحة يقرتح: قد آخر
عىل لننفق املال لدينا سيتوافر الوقت، وبمرور اإلجمايل، املحيل الناتج وسيزداد العمل،
الوقت يف وتناولها بالكعكة االحتفاظ هو يشء أفضل أن الواضح من التعليم.» تحسني

أيًضا! الوزن بعض فقدان مع نفسه
خيارات أبًدا توجد ال إذ االعتبار؛ يف نأخذها أن ينبغي وهامة كثرية أشياء ثمة
لدينا املوجودة والخيارات الواقعية. واالقتصادية االجتماعية العمليات يف كهذه متطرفة
أن يجب (أي التعليم تطوير عىل لتنفقه التمويل زيادة تأخذ ألنها واقعية، غري أمثلة هي
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زيادة إىل أيًضا بالتعليم االرتقاء يؤدي بينما التمويل)، زيادة تتوفر لكي اإلنتاج يرتفع
الحاالت هذه جميع يف إننا أي الصحية. الرعاية مسألة عىل اليشء نفس وينطبق اإلنتاج.
من مزيد تحقيق إىل بدورها تؤدي التي التحسينات نفقات لدفع األموال نخصص أن يجب
املتبادلة العالقات أن من الرغم عىل قويٍّا، دوًرا الراجعة التغذية آليات تلعب وهنا، األموال.
— القصري املدى عىل — أننا الواضح ومن آلخر. مجال من تختلف خيار كل عنارص بني
نحول أن نستطيع أو اآلخر، إىل التطبيقات هذه أحد من األموال إنفاق نحول أن نستطيع
مساًرا ليس هذا لكن التنمية، تدعم التي العامة الخدمات لتمويل امليزانية يف العجز نسب

الطويل. املدى عىل التقدم لتحقيق
كذلك. إال تكون أن يمكن وال عادية، وسط حلول العملية الحلول تكون دائًما
— الدوام عىل متاحة تكون التي وتلك بل — اآلن املتاحة الوسط الحلول ومجموعة
نطرح أن نستطيع وسًطا، طريًقا سلكنا وإذا االحتماالت. كافة لتغطية يكفي بما كثرية
مؤرش يف ٠٫٠٤٠ قدره ارتفاع عن تسفر أن شأنها من متوازنة اجتماعية تنمية اسرتاتيجية
التايل: النحو عىل الثالثة العوامل نمو أساس مفرتضوعىل زمني مدى عىل البرشية التنمية

املحيل الناتج من الفرد نصيب زيادة خالل من ٠٫٠١٣ قدره ارتفاع تحقيق •
دوالر. ٢١٣٠٠ إىل دوالر ٨٣٠٠ من اإلجمايل

باملدارس االلتحاق معدل زيادة خالل من التعليم مجال يف مماثل ارتفاع تحقيق •
.٪٩٨ إىل يصل بحيث نقطة ١٢ بمقدار

املتوقع العمر متوسط رفع خالل من الصحة مجال يف مماثل ارتفاع تحقيق •
عاًما. ٧٧ إىل يصل بحيث عاًما، ٢٫٤ بمقدار

والسياسية العملية النواحي من األهمية بالغة نتائج سيحقق كهذا مسار اختيار إن
وهذا ا. خاصٍّ ترشيًعا سيستلزم أنه عىل عالوة والتنظيمية. واملالية واالقتصادية والقانونية
من كبرية مجموعة اتخاذ وسيتعني وامليزانية، الرضائب من لكلٍّ معينة سياسة يتضمن
قائم شامل نهج التباع حاجة هناك ستكون كله، هذا من أهم التقنية. التنفيذية القرارات
مرحلة يف التنمية أهداف حول مجتمعي توافق وعىل جهة، من متينة اقتصادية نظرية عىل
الربملان؟ يف تُناقش أن يمكن التي األمور نوعية هي هذه هل أخرى. جهة من محددة زمنية
التي — الحقيقية السياسية باملعضالت اإلملام من سيتمكنون الذين الربملانيني عدد وكم
من ليس املعضالت؟ بهذه اإلملام يمكنهم هل أعني: الصحيح؟ النحو عىل — إبرازها يجب
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قادرون منهم فالكثري — التالية الربملانية االنتخابات يف النجاح ضمان محاولة منطلق
هذه أفضل تحديد بغية متنافسة عدة خيارات تقدير وجوب منطلق من بل — ذلك عىل
نظًرا عامة أمواًال دوًما تتضمن االقتصادية االجتماعية التنمية حصيف؟ نحو عىل الخيارات
بالتنمية. يتعلق فيما األهمية بالغ أمر األموال لهذه األمثل والتخصيص عام. شأن ألنها
عضًوا كم لكن ويتدارسها، الربملان يناقشها أن يُفرتض التي األمور نوعية هي وهذه
وكم الخاصة؟ السياسية مصلحته يف ال األمور، هذه يف جاهًدا يفكر الربملان أعضاء من
بإمكانهم القادمة؟ االنتخابات يف ال القادم، الجيل يف التفكري إىل نظره بعد يصل منهم
مدة من أطول زمني بإطار ترتبط التنمية لكن جادة، أمور عىل تفكريهم يركزوا أن
والبيئية االجتماعية النواحي من متوازنة تكون أن لها أريد إذا الواحدة الربملانية الدورة

واملالية. واالقتصادية
واالجتماعية االقتصادية النواحي من املعقد املثال هذا من تشابًكا أكثر الواقع
قياسها، وكيفية بل االقتصادية، التنمية تحقيق كيفية حول السؤال وسيبقى والسياسية.
التنمية مستوى إن دائًما. هكذا سيظل أنه ذلك من واألهم طويلة. فرتة محددة إجابة بال
اليشء نرى أن فإما محرية. مسألة الجمال مقاييس لكن «جميًال»، االقتصاد يجعل ما هو
هل السبب. تحديد منا يُطلب حني صعبة مشكالت نواجه لكننا جميل، غري أو جميًال
العمر طول هل الفقر؟ بمقياس نقارنها وأن الكمية الناحية من الثروة نقيس أن ينبغي
قياس يمكننا كيف االجتماعي؟ الرضاء مدى قياس نحاول أن لنا ينبغي أم األهم، هو
جديرة لكنها االقتصاد، علم حدود تتعدى األسئلة هذه اإلنسان؟ سعادة أو الحياة، جودة

األخرى. العلوم مع التواصل يبلغ حني تشويًقا أكثر يكون علم فأي باالهتمام،
وأهدافها التنمية جوهر حول النقاش يف املبتكرة اإلسهامات أهم أحد أن املثري من
امللك من أتى بل تطوًرا، األكثر البلدان أبناء من والسياسيني األكاديميني أحد من يأت لم
يحكم الذي — الحني ذلك يف شابٍّا كان إذ — وانجتشوك سينجاي جيجمي املبدع الشاب
نصيب يكاد ال والذي والهند، الصني بني يقع الذي للغاية والفقري الجميل البلد ذلك بوتان؛
انتقادات عىل امللك هذا رد كان دوالر. ١٤٠٠ يتعدى فيه اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد
االجتماعية وبنيتها بوتان، يف للغاية الضعيف النمو ملعدل تايمز» «فاينانشيال صحيفة
القومية. السعادة إجمايل مؤرش اقرتح أن الغربي، العالم عن وعزلتها الخانقة، التقليدية
بعض من يبدو كان وإن األمام، نحو خطوة القومية السعادة إجمايل مؤرش يمثل
القانع املجتمع أهمية عىل يشدد فهو الطريق. جانب عىل خطوة أيًضا وكأنه النواحي
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مستوى عن أيًضا بل فقط، اإلنتاج مستوى عن يكون ال الرضاء وهذا امُلرضية، والحياة
الوقت ويف الطبيعية. البيئة حالة وعن هنا)، ملحوظة البوذية (التقاليد الثقافية التقاليد
يركز االقتصادي، للتوسع الكمية الجوانب عىل للنمو الكالسيكية النماذج فيه تركز الذي
للجانبني اإليجابية الراجعة التغذية وآليات التضافر عىل القومية السعادة إجمايل مؤرش
ركائز أربع عىل القومية السعادة إجمايل مؤرش يعتمد وهكذا، للتنمية. والروحي املادي

هي:

ومستدامة. عادلة التقليدي) (باملعنى اقتصادية اجتماعية تنمية •
وحمايتها. الثقافية بالقيم االهتمام •

الطبيعية. البيئة عىل املحافظة •
العامة. والشئون لالقتصاد رشيدة وحوكمة إدارة •

النفس علم صعيدي عىل البحث من يتضح كما سعداء، بوتان مملكة سكان
وهي بريطانيا، يف «ليسرت» جامعة يف للسعادة عاملية خريطة أول ُوضعت وقد واالقتصاد.
الثروة بيانات عىل فقط تقترص ال التي املقارنة البيانات من غنية مجموعة عىل تقوم
عىل عالوة والتعليم. الصحة بمستوى تتعلق بيانات أيًضا تشمل بل املال)، ورأس (الدخل
شعورهم حول بلًدا ١٧٨ من شخص ألف ٨٠ نحو عىل استقصائي بحث أُجري ذلك،
يعرب مركب مؤرش تشكيل يف النتائج هذه استُخدمت ثم حياتهم. عن والرضا بالرفاهة
الدول يصنف الذي بالرفاهة الذاتي الشعور مؤرش وهو الحياة، عن بالرضا الشعور عن

1.٣٠٠ حتى ١٠٠ من يتدرج مقياس عىل
النسبة نفس وهو ،٢٥٣ الفقرية بوتان لسكان بالرفاهة الذاتي الشعور مؤرش بلغ
هذه مع تتساوى بوتان أن املذهل ومن ولوكسمبورج، وكندا أيرلندا عليها حصلت التي
ازدهاًرا البلدان أكثر سوى املركز هذا عىل تتفوق وال الثامن. املركز احتالل يف الدول
النمسا تليهما نقطة، ٢٧٣ عند األول املركز يف والدنمارك سويرسا وتتساوى العالم. يف
جارتا — والهند الصني أما .(٢٥٧) البهاما وجزر والسويد فنلندا ثم ،(٢٦٠) وأيسلندا
وتأتي التوايل. عىل نقطة و١٨٠ ٢١٠ نقاط بعدد و١٢٥ ٨٢ املركزين يف فجاءتا — بوتان
املركز يف بعيًدا تقبع روسيا أن حني يف نقطة، ٢٤٧ بمقدار ٢٢ املرتبة يف املتحدة الواليات
الذين التعساء أما نقطة. ١٩٧ بمقدار ٩٨ املركز يف بولندا وتأتي نقطة. ١٤٣ بمقدار ١٦٧
وبوروندي وزيمبابوي الديمقراطية الكونغو جمهورية سكان فهم الرتتيب نهاية يف جاءوا
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مولدوفا االشرتاكية؛ بعد ما دول سكان قليل بفارق الرتتيب يف يسبقهم نقطة ١٠٠ بمقدار
بمقدار ٥٩ املركز يف منغوليا هي: االشرتاكية بعد ما بلدان أعىل .(١٢٠) وأوكرانيا (١١٧)
أخرى بلدان ثمانية مع ٦١ املركز احتالل يف وسلوفينيا قريغيزستان وتتعادل نقطة، ٢٢٣

نقطة). ٢٢٠) بمقدار
املركز يف البرشية؛ التنمية مؤرش نهاية يف بوتان تأتي أن املحري من السياق، هذا يف
التعليم االعتبار يف يأخذ البرشية التنمية مؤرش أن هو والفرق .٠٫٥٣٨ عىل بحصولها ١٣٥
عىل القومية السعادة إجمايل مؤرش يعتمد بينما اإلجمايل، املحيل الناتج عىل عالوة والصحة
توزيع االعتبار يف يأخذ ال املؤرشين من أيٍّا لكن والبيئة. والثقافة اإلجمايل املحيل الناتج
عنارصمؤرش بني يجمع تركيبي مؤرش فيه لدينا يكون الذي الوقت سيأتي وحتًما الدخل.

«جيني». ومعامل القومية السعادة إجمايل ومؤرش البرشية، التنمية
العوامل تقدير كيفية عىل االتفاق هي املشكلة لكن بينهما، الجمع يف مشكلة وال
إىل يتوصل أن بمفرده املرء يحاول عندما يتضح وهذا معقدة، عالقة فهذه املختلفة.
والصحة، والتعليم، الشخيص، الدخل مثل: مًعا، جمعها يمكن ال فئات لتجميع صيغة
كنت إذا العمل ساعات خارج يكون الذي الجيد، النوع (من الفراغ ووقت العمر، وطول
وحالة فقًرا، أكثر أو ثراء أكثر اآلخرين بأن الشعور فيها بما الذاتية، واملشاعر موظًفا)،
حكومتك، أداء عن الرضا عدم أو الرضا ومدى حولنا، من والثقافية الطبيعية البيئتني

الديمقراطية. وضوابط
الناتج من الفرد نصيب أي اإلنتاج، األُوىل مجموعات: أربع من مكونًا نظاًما سأقرتح
الرضا ومدى الفرد، بصحة أيًضا وترتبط الذاتية، املشاعر نطاق والثانية اإلجمايل؛ املحيل
الباقية، السنوات لعدد واقعيٍّا تقديًرا وتجري اآلن، حتى عشناها التي الحياة مراحل عن
الثالثة املجموعة والديمقراطية). (الحكومة املجتمعية الحياة وجودة التعليم، ومستوى
الذاتية، مشاعرنا عىل تأثريها (أي بحواسنا ندركها التي الطبيعية البيئة حالة تتناول
وللقيم الفراغ لوقت تقييم هي الرابعة واملجموعة وعملنا). معيشتنا، وظروف وصحتنا،
اإلجمايل املحيل الناتج هو عنرص أهم بالطبع، الفراغ. هذا تمأل أن يمكن التي الثقافية
لجميع اإلجمايل املجموع بُخميس يحظى أن أقرتح لذا للحياة؛ املادي األساس بوصفه
تجميع ويمكن الُخمس. نسبة منها كلٌّ فستشكل األخرى، الثالث املجموعات أما العنارص.
٪٤٠ املائة هذه وتتضمن أقىص، ا حدٍّ باعتباره ١٠٠ الرقم إىل لتصل األربعة العنارص
الناتج أن وبما األخرى. الثالثة العنارص من لكلٍّ و٢٠٪ اإلجمايل املحيل للناتج أقىص ا حدٍّ
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دوالر ٥٠٠٠٠ مبلغ أقرتح هذه، أيامنا يف املستويات هذه مثل إىل وصل اإلجمايل املحىل
الذي للمستوى أدنى ا حدٍّ دوالر ٥٠٠ وكذلك نقطة، ٤٠ يسجل الذي للمستوى أكثر أو
األخرى الثالث املجموعات يف الفرعية الفئات نقاط تقدير مسألة وسأترك صفًرا. يسجل
واملحامني واألنثروبولوجيا، االجتماع وعلماء واالقتصاديني، البيئة وعلماء السياسة لعلماء
أي يف املفيدة التخصصات مختلف يف يبحثون الذين اآلخرين الباحثني جانب إىل واألطباء،
هو جديد مؤرش لدينا سيكون يحدث، أن ينبغي كما ذلك، يف نجحوا إذا األوقات. من وقت

النقاط. لتوزيع أخرى خريطة هناك وستكون املتكامل، النجاح مؤرش
فقط، التنمية (مستوى) أو «اإلنتاج» مصطلح من أفضل ليس «النجاح» مصطلح
ألن السعادة، من أشمل النجاح فمفهوم السعادة. أو الرخاء كلمتي من أيًضا أفضل وإنما
نحاول ما عىل يدنا وتضع املدروس، االقتصادي النشاط تأثري أيًضا تتضمن النجاح فئة
البولنديني أن لالنتباه الالفت ومن جوانبها. جميع من املتوازنة التنمية مجال يف تحقيقه
يتمنون بل التجاري، أو السيايس السياق يف لبعض بعضهم سعيًدا» «حظٍّا يقولون ال
األلفاظ؛ دالالت بمسألة ارتباطه مجرد يتعدى هذا أن أعتقد لبعض. بعضهم «النجاح»
أكثر موقف عىل تدل التي «الحظ» عكس عىل واإليجابية، بالتفاعل توحي «النجاح» فكلمة
قدر أقىص عىل تدل أن ينبغي التنمية أن الواضح ومن أفضل. التفاعل أن شك وال سلبية،

الجوانب: يف التوازن من ممكن

املالية. •
االقتصادية. •

البيئية. •
االجتماعية. •
املؤسسية. •
السياسية. •

من آمال وأي مستحيل، أمر املثايل التوازن تحقيق ألن نظًرا ممكن» «أقىصقدر أقول
جوانب يشمل — الحظ شأن شأنه — فالنجاح التمني. رضوب من رضبًا تعد القبيل هذا
أنفسنا. تجاه الذاتية ومشاعرنا والعواطف، الذهنية، بالحالة ويتعلق وروحية، ثقافية
املطلوب. هو وهذا التقليدي، االقتصاد علم نطاق خارج يقع الجوانب هذه من وكثري

الفكرية. الناحية من مثمر أمر والتقاليد العادات قيد من فالخروج
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لغة وحتى باإلنجليزية مروًرا البولندية مثل لغات يف خصوًصا تقريبًا، اللغات كل يف
السعادة، عىل الدالة الكلمات تستخدم — بوتان يف املستخدمة التبت لغات إحدى — زونكا
عدم إىل يؤدي مما أحيانًا، بعض مع بعضها يتداخل بطرق والنجاح السعيد، والحظ

الكلمات. لهذه الداللية املجاالت وضوح
األوضاع أن نالحظ أن يجب البالغة، الداللة ذي املذهل بوتان نموذج إىل عدنا وإذا
«جيني» معامل انخفاض ولعل السعادة. بمسألة امللك اهتم أن منذ هناك تحسنت قد
عدالة أكثر نحو عىل موزع هناك الفقر إن تقول أن يمكنك بذلك. عالقة له ٠٫٣٦٥ إىل
التنمية، هو املطلقة، معانيه أبسط يف االقتصاد، لكن هذا. يقدرون والسكان ما، حد إىل
معامل يبلغ حيث الصغرية القرى إىل إما فسنصل الهيمااليا، جبال منحدرات تسلقنا وإذا
فيها جيني معامل يبلغ قرى، عدة تضم حكومية جغرافية أقاليم إىل أو ،٠٫٤١٨ «جيني»
مؤرش أن فسنالحظ الكيف، حيث من تحدثنا وإذا العام. القومي املعدل عن يقل رقًما
وهي — ١٩٨٤ عام يف ٠٫٣٢٥ يساوي كان إذ واحد؛ جيل خالل ارتفع البرشية التنمية
الحايل موقعها إىل — فقًرا األشد البلدان بمعايري قورنت ما إذا حتى ضئيلة ارتفاع نسبة
الطفرة هذه أن إال العالم. مستوى عىل الطبقة متوسطة الدول مجموعة بني فئة أدنى يف

العاملي. املستوى عىل للنظر الفتة
التنمية مؤرشي إليها يعزى التي الرشقية الجذور داللة ما السياق؛ هذا عن وبعيًدا
االقتصادي مع باكستان من وآخر الهند من اقتصادي اشرتك القومية؟ والسعادة البرشية
السعادة مؤرش ابتكار يف الفضل ويعود البرشية. التنمية مؤرش تطوير يف ِسن أمارتيا
للثقافة قوي تأثري ظل يف عملوا جميًعا أنهم املالحظ من بوتان. ملك إىل القومية
أرقى إحدى يف تعليمه تلقى بوتان ملك أن أيًضا بالذكر الجدير ومن ودياناتها. الرشقية
عام يف عرشة السابعة سن يف بوتان عىل ملًكا يتوج أن قبل اإلنجليزية الداخلية املدارس
مثل مرموقة بريطانية جامعات من البرشية التنمية مؤرش مبتكرو تخرج وباملثل، .١٩٧٢
من أفكارهم نبعت لقد أيًضا. فيها ودرَّسوا لالقتصاد، لندن وكلية وأكسفورد، كامربيدج
نقاط من تنشأ ال التي هي تشويًقا األفكار أكثر ألن الغربية؛ مع الرشقية القيم التقاء
مختلفة ثقافات اللتقاء نتيجة تنشأ التي بل فحسب، مختلفة علمية فروع بني التواصل

باهر. مستقبل الثقافية للتعددية سيكون حتًما أيًضا.
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مختلف يف السعادة ملستوى ارتباط أقوى أن لنا يتبني تعمًقا، أكثر إحصائي تحليل يف
والصحة السعادة بني االرتباط هذا نسبة بلغت (إذ الصحي املستوى مع يكون البلدان
وهذا 2.(٠٫٥٣) التعليم ومستوى السعادة وبني ،(٠٫٥٢) والثراء السعادة وبني ،(٠٫٦٢
يس» بي «بي الربيطانية اإلذاعة هيئة أجرته الذي االستطالع نتائج أن يف السبب يفرس قد
عن يقل ال ما شعر فقد تقليدي. نحو عىل يفكرون الذين االقتصاد لخرباء مفاجأة جاءت
محاولة عىل تركز أن ينبغي الحكومة أن آراؤهم استُطلعت الذين األشخاص من ٪٨١
عموًما، لكن الحكومة، نوع عىل يعتمد وهذا إثرائهم. عىل تركيزها من أكثر األفراد إسعاد
أشياء لديها أن املؤكد فمن إسعادنا؛ محاولة عن بعيًدا الحكومات تبقى أن الجيد من
يتعلق فيما البالد بحال اهتماًما الحكومة تويل أن ينبغي ذلك، مع بها. لتضطلع أخرى
السعادة. يشرتي ال وحده فاملال السليمة. الحلول تستنبط وأن السعادة، مؤرش بمسألة
كما — األمور هذه كل اكتساب لكن بكثري، أهم الشخصية والجاذبية واملعرفة الصحة

الحكومة. تنفقه الذي العام املال ذلك ويف املال، يكلف — نعلم
أثار أنه مع بعد، كبريًا تأثريًا القومية السعادة إجمايل مؤرش يُحدث لم الحظ، لسوء
املقاالت من تيار شكل يف هذا وانعكس عاملي، نطاق عىل والعلمي الفكري الحراك بعض
يُستخدم — عيوبه كل من بالرغم — البرشية التنمية مؤرش لكن الشأن. بهذا واحد ومؤتمر
املعلومات بني يخلط أنه يف الرئييس عيبه يكمن الدولية. املقارنات يف انتشاًرا أكثر نحو عىل
أيًضا وهو الصحيح. الطريق عىل األمام إىل خطوة لكنها والتعليم، والصحة اإلنتاج حول
ومن االجتماعية، الرفاهة مستوى عىل الفراغ وقت تأثري وال الدخل توزيع عدالة يعكس ال

األطلنطي. جانبي عىل الرفاهة ملفهوم الحقيقية العالقة املثال سبيل عىل يشوه ثمَّ
املحيط شمال عىل املطلة السواحل يف نسبي نحو عىل يرام ما عىل األمور تجري
جنوب عىل سواحلها تطل التي البلدان يف لكن أقل. والفقر أكثر الثراء حيث األطلنطي،
الفقرية املناطق يف الحال هو مثلما — أخرى قضايا عىل السياسة تركز األطلنطي املحيط

الثري. بالعالم مقارنة التنمية يف الهائل النقص عىل سيما ال — العالم يف األخرى
«األهداف بإعالن الثالثة األلفية مطلع يف املتحدة األمم احتفلت السياق، هذا ويف
االقتصاديني ضغط جماعات ومن الفقرية، الدول من لضغوط استجابة لأللفية»، التنموية
ومن ينبغي)، (كما متزايد نحو عىل نفوذهم وينمو التنمية، قضايا مع يتعاملون الذين
إىل الغنية البلدان وانضمت النشطة. الحكومية غري املنظمات من ومتزايد كبري عدد
ودول االسكندنافية الدول مثل باملوضوع، مهتمة الدول هذه بعض كانت الخطة. هذه
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مثل أخرى دول اهتمام كان حني يف وكندا، ولوكسمبورج)، وهولندا (بلجيكا البينيلوكس
أقل. وإيطاليا واليابان، اإلنجليزية، باللغة الناطقة البلدان

األساسية االجتماعية االحتياجات لتلبية معايري لأللفية» التنموية «األهداف أرست
فحسب، ذاتها حد يف تنموية األهداف هذه تعد ال .٢٠١٥ عام بحلول تحقيقها ينبغي التي
للرتكيز أساًسا وضعت وقد املستقبل. يف التنمية ملواصلة الزمة ظروًفا أيًضا تشكل إنها بل
بعد ما دول بعض عىل تنطبق — لألسف — أنها عىل عالوة الفقرية، الجنوب بلدان عىل
مما التسعينيات، خالل الشاق االقتصادي التحول ركود بفعل أضريت التي االشرتاكية

سكانها. من كبري جزء معيشة لظروف ملحوظ تدهور إىل أدى
واألهداف الغايات من مكونة شاملة ببنية لأللفية» التنموية «األهداف تتسم
رضورة باتجاهات يتعلق فيما التعميمات تجنب عىل تقوم الفكرة كانت واملؤرشات.
تستمر أن يمكن ال األمور أن إىل يذهب الذي الرأي تجنب أو املعيشية، األحوال تحسني
تحسينات حدوث ينبغي مناطق ثماني األهداف وتحدد ممكن). هذا (ألن الحال هذا عىل
تنموية سياسة خالل من األول املقام يف يتأتى وهذا عاًما، ١٥ مدى عىل فيها ملموسة
رعاية ظل يف منها وبدعم بأرسه الدويل للمجتمع املشرتكة الجهود مع بالتنسيق طموحة

املتحدة. األمم
هي: الثمانية الرئيسية واألهداف

والجوع. املدقع الفقر شأفة استئصال (١)
للجميع. أسايس تعليم تحقيق (٢)

األساسية. حقوقها من املرأة وتمكني الجنسني بني املساواة تحقيق (٣)
األطفال. وفيات تخفيض (٤)

األم. صحة تحسني (٥)
الرئيسية واألمراض واملالريا، (اإليدز)، البرشية املناعة نقص فريوس مكافحة (٦)

األخرى.
البيئة. استدامة تعزيز (٧)

التنمية. أجل من عاملية رشاكة تكوين (٨)

خاص إلكرتوني موقع وتدشني كلها، العملية تغريات لرصد نظام وضع وجرى
(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx) اإلنرتنت شبكة عىل املتحدة باألمم
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١٨ هناك تحديًدا. أكثر مهام إىل األهداف هذه من واحد كل ينقسم دوريٍّا. تحديثه يجري
الكمي. التقدم لرصد مؤرشات األهداف هذه من واحد لكل ُحددت هدًفا،

عىل يعتمد — والجوع املدقع الفقر شأفة استئصال — املثال سبيل عىل األول الهدف
هما: هدفني تحقق

خالل النصف إىل اليوم يف واحد دوالر عن دخلهم يقل الذين األفراد نسبة خفض •
.٢٠١٥ إىل ١٩٩٠ من الفرتة

إىل ١٩٩٠ من الفرتة خالل النصف إىل الجوع يعانون الذين األفراد عدد خفض •
.٢٠١٥

عن دخلهم يقل الذين األفراد عدد (تخفيض األهداف هذه أول يف التقدم ويقاس
مؤرشات: بثالثة النصف) إىل اليوم يف واحد دوالر

لتعادل (وفًقا الواحد اليوم يف واحد دوالر من بأقل يعيشون الذين السكان نسبة •
الرشائية). القدرة

شكل يف الفقر حجم عن يعرب مركب إحصائي معيار وهي الفقر، فجوة نسبة •
األفراد نسبة خالل من يحسب وهذا الفقر؛ حد يساوي الذي للدخل مئوية نسبة
دخل ومتوسط الفقر خط بني الفرق يف مرضوبة الفقر خط تحت يعيشون الذين
لرشح أبسط طريقة من ما (لألسف، الفقر خط تحت يعيشون الذين األفراد

هذا).3
الوطني. االستهالك مجمل من فقًرا األشد السكان خمس لحصة املئوية النسبة •

مؤرشين: أساس عىل الثاني الهدف نحو يتحقق الذي التقدم يقاس أن ويفرتض

سنوات. ٥ عن أعمارهم تقل الذين األطفال بني الحاد الوزن نقص انتشار معدل •
الغذائية. الطاقة استهالك من األدنى الحد عىل يحصلون ال الذين األفراد نسبة •

لأللفية»، التنموية «األهداف لتحقيق املخصصة الزمنية الفرتة ثلثا بالفعل انقىض
عليها االطالع ويمكن سنوي، نحو عىل املطبقة املؤرشات كافة وتُحدَّث مختلطة. والنتائج
وأن تتحقق، لن األهداف من كثريًا أن لنا ليتبني تكفي رسيعة نظرة لكن اإلنرتنت.4 عرب
األهداف أن إىل جزئيٍّا ذلك ويعزى القصوى. الحاالت يف سوءًا يزداد أن حتى يمكن الوضع
يكون أن بالرضورة ينبغي ملاذا املثال: سبيل (عىل ما حد إىل وتعسفية واقعية، ليست
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عدم إىل يعزى هذا أن ذلك من األهم تحديًدا؟) النصف بنسبة الجوع انخفاض حجم
الذي التقدم أن عىل أخرى مرة التأكيد يجب وأخريًا، صحيحة. تنموية اسرتاتيجية وجود
املعدالت عىل هائل إيجابي تأثري له كان — أيًضا الهند يف ومؤخًرا — الصني يف أحرز

العاملية.
بأثر تقاس فإنها ،٢٠٠٠ عام يف صيغت قد كانت لأللفية» التنموية «األهداف أن مع
القائمة املقارنات إجراء يمكن ال ثم، ومن .١٩٩٠ عام منذ بدأت فرتة امتداد عىل رجعي
املحددة الزمنية الفرتة من األول النصف يخص فيما إال يشء أي يوضح مستوى أي عىل
نظرة نلقي دعونا .٢٠٠٢ سنة حتى ١٩٩٠ سنة بني الفرتة وهي األهداف، هذه لتحقيق
من والثاني األول الهدفني عىل تنطبق التي سلًفا، املذكورة الخمسة املؤرشات من أربعة عىل
عىل العار من فإنه تحقق، ما كل من بالرغم إذ األهداف؛ أهم قطًعا وهي األلفية، أهداف
شهدها التي والجوع الفقر معاناة من املستوى هذا مثل نشهد نزال ال أننا جمعاء البرشية
أم دوالر)، ١٠٠٠٠ كله العالم يف الدخل من الفرد نصيب متوسط (تجاوز ٢٠٠٨ عام
متوسط من ثالثني عىل واحد من أقل عىل يعيشوا أن العالم سكان سدس عىل ُكتب هل

ا؟ حقٍّ ذلك عليهم ُكتب هل العاملي؟ الدخل
يتعلق فيما املكربة. العدسة خالل من املحدودة األمثلة بعض إىل ننظر دعونا
تقدم أكرب كان اليوم، يف واحد دوالر من أقل عىل يعيشون الذين األفراد عدد بتخفيض
٪١٤٫١ إىل ١٩٩٠ عام يف ٪٣٣ من النسبة هبطت حيث آسيا، رشق يف أحرز الذي هو
لم حيث بأفريقيا، الكربى الجنوبية الصحراء هي الحاالت أسوأ وكانت .٢٠٠٢ عام يف
بلدان ويف .٪٤٤٫٠ إىل ٪٤٤٫٦ من محسوسة غري بنسبة إال الصادمة النسبة تنخفض
،٪١٫٨ إىل ٪٠٫٤ من النسبة قفزت الرشقية أوروبا وسط يف الواقعة االشرتاكية بعد ما
النسبة ارتفعت السوفييتي االتحاد انهيار بعد نشأت التي املستقلة الكومنولث دول ويف
بوصفها املتحدة األمم تعرفها التي املناطق يف أما .٪٢٫٥ إىل ٪٠٫٤ من هائًال ارتفاًعا
أمامنا يزال ال وهكذا، ١٩٫٤٪؛ إىل ٪٢٧٫٩ من عموًما النسبة انخفضت فقد نامية، مناطق

النصف. إىل الفقراء عدد بتخفيض املنشود الهدف بلوغ قبل طويل طريق
الصحراء جنوب يف قليلة بمقادير إال تتصاغر تكاد ال فهي الفقر، بفجوة يتعلق فيما
يكون لن ربما أخرى، ناحية من .٪١٨٫٧ إىل ٪١٩٫٥ من انخفضت إذ بأفريقيا؛ الكربى
بينما .٪٣٫١ إىل ٪٨٫٩ من آسيا رشق يف حادٍّا انخفاًضا انخفضت النسبة أن املستغرب من
النسبة ارتفعت حيث سابًقا، املذكورتني االشرتاكية بعد ما بلدان مجموعتي يف ارتفعت

.٪٠٫٦ إىل ٪٠٫٢ ومن ،٪٠٫٥ إىل ٪٠٫٣ من التوايل عىل منهما لكلٍّ
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يف حادٍّا نقًصا يعانون الذين الصغار األطفال نسبة — الثالث املؤرش إىل نظرنا وإذا
املناطق لسكان اإلجمايل العدد من ٪٢٨ إىل ٪٣٣ من انخفض قد أنه فسنرى — الوزن
إال تنخفض لم لكنها ،٪٨ إىل ٪١٩ من آسيا رشق يف أيًضا النسبة وانخفضت النامية.
الكربى الصحراء جنوب يف وانخفضت فقط، ٪٤٧ إىل ٪٥٣ من آسيا جنوب يف قليل بمقدار

فقط. ٪٣٠ إىل ٪٣٢ من بأفريقيا
الذي الرقم عن تقل حرارية سعرات من الفرد عليه يحصل ما الرابع املؤرش يتناول
بوجه النسبة انخفضت ،٢٠٠٢ عام حتى ١٩٩٠ عام من رضوريٍّا. التغذية خرباء يعتربه
يزال وال أسوأ األمور حيث — بأفريقيا الكربى الصحراء جنوب ويف .٪١٧ إىل ٪٢٠ من عام
لكن .٪٣١ إىل ٪٣٣ من النسبة انخفضت — السكان نصف نحو عىل يؤثر التغذية نقص
،٪١٢ إىل ٪١٦ من النسبة انخفضت حيث آسيا، رشق مناطق معظم يف تحسنت األمور

.٪١٢ إىل ٪١٨ من النسبة انخفضت حيث أيًضا، آسيا جنوب ويف
نحقق لكي ٢٠١٥ عام يتجاوز زمنيٍّا مدى يستغرق سوف األمر أن فيه شك ال ومما
إذا حتى ذلك عىل الحال وسيظل الطموحة. التنمية أهداف من وغريها األهداف، هذه
الباليا هذه من الحد ليست الغاية ألن لأللفية»؛ التنموية «األهداف تحقيق من انتهينا
عىل حتى مستحيل أمر ذلك تحقيق الحظ، لسوء تماًما. عليها القضاء بل فقط، العاملية
األهداف تلك من أوسع نطاق وعىل كبريًا تحسنًا نحقق أن املمكن من لكن البعيد. املدى
تحقيق فرصة زادت االقتصادي، النمو معدل ارتفع فكلما .٢٠٠٠ عام يف ُحددت التي

النجاح.
من كلٍّ وآفاق وآليات برشوط يختص فيما الوضع تعقد يزداد الراهن، الوقت يف
فكثريًا االقتصادي. النمو تعوق جديدة بحواجز االصطدام بسبب أوًال وهذا والتنمية، النمو
املستحيل من صار ألنه ذلك حتًما. سينتهي اإلنتاج يف النمو أن من تحذيرات سمعنا ما
االقتصاد عالم قاله ما حد عىل باستمرار، عددهم يتزايد الذين السكان هؤالء كل إطعام
يف أنه قرر عندما الزمان، من قرنني قبل (١٧٦٦–١٨٣٤) مالتوس توماس الربيطاني
بمعدل إال الغذاء إنتاج يزيد أن يمكن ال أسية، زيادة السكان عدد فيه يزداد الذي الوقت
الذي األمر وهو املتجددة، غري الطبيعية املوارد استنفاد هو آخر سبب وهناك فقط. خطي

.١٩٧٠ عام منذ بإلحاح منه تحذر روما» «نادي من الواردة التقارير ظلت
سنة املائتي مدى عىل األقل عىل — فيه مبالغ التحذيرات هذه أول أن تبني وقد
رفض يمكن ال ذلك، مع متزايد. نحو عىل حقيقة إىل التحول يف آخذ الثاني لكن — املاضية
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التقدم بسبب ككل العالم يف يتحقق لم فتحذيره تمحيص. دون للسكان مالتوس قانون
تحذيره أن لألسف يبدو لكن، الخرضاء. بالثورة يعرف وما الزراعة مجال يف التقني
الغذائية املواد إنتاج يتمكن لم حيث العالم، يف نموٍّا املناطق أقل يخص فيما صحيح
من الحد إىل ثم ومن مزمنة، مجاعة إىل أدى وهذا السكاني. النمو مواكبة من بالفعل

املناطق. تلك يف السكاني النمو
والرضورية املتجددة غري الطبيعية املوارد استنفاد — الثاني بالتحذير يتعلق فيما
فالعالم مبالغة. أي هناك ليست — للحياة الحايل والنمط اإلنتاج زيادة عمليات الستمرار
علينا يتعني ما وكل الطبيعية، باملوارد يتعلق فيما مسبوقة غري حقيقية مشكلة يواجه
نفس إىل بأرسه العالم وصول يتضمن الذي السيناريو بأن أنفسنا نذكر أن هو فعله
— للموارد استنفاد من ذلك يشكله ما بكل — الشمالية أمريكا واستهالك إنتاج مستوى
لنا أين فمن املوارد، من األرض كوكب احتياطيات مجمل أضعاف ثالثة حشد سيتطلب
يتحقق لن لذلك نجد؛ لن بالطبع األمر؟ هذا نغطي لكي آخرين أرض كوكبي عىل نعثر أن
حده عند السكان عدد ظل إذا حتى — البرش بإمكان يكون ولن أبًدا. السيناريو هذا
فمستقبل املتحدة. الواليات إنتاج مستويات يحققوا أن — نسمة مليار ٦٫٨ البالغ الحايل
الغربية. أوروبا أو املتحدة كالواليات آخر نموذج أي لنا يقدم أن يستطيع ولن ال العالم
إليها تطمح مرجعية نقطة أو نموذًجا، باعتبارها االقتصادات هذه إىل ينظر أن يمكن لكن
درجات وتحقق ماليزيا، أو بولندا أو تشييل مثل — بأرسه العالم ليس — البلدان بعض

النجاح. هذا من تقرتب
من الرغم وعىل يوم، بعد يوًما وضوًحا تزداد التي الحالية املوارد ملشكلة ونتيجة
وللطاقة، للموارد اإلنتاج وسائل استهالك كثافة تقليل يف يستمر الذي التكنولوجي التقدم
هذه كانت الصفري». «النمو تماًما بوقفه أو النمو بإبطاء تنادي متكررة دعوات ظهرت
التقرير، ذلك صدور منذ واحد جيل من أكثر انقىض وقد روما». «نادي تقرير توصية
عىل حدث ذلك بعض أن يعني مما أخرى، مرة ذلك غضون يف العالم إنتاج وتضاعف
النمو بترسيع تنادي التي الدعوات تزال وال املوارد، من هائلة كميات استهالك حساب
االقتصاد ينمو هل التناقض؟ هذا حل يمكننا كيف بإبطائه. تنادي التي تلك عىل تطغى
الرشقية أوروبا طموحات يربر ما يوجد هل الالزم؟ من أبطأ أم أرسع بوترية العاملي
انتقال هل آخر؟ وهم مجرد أنها أم الغربية، أوروبا إنتاج مستوى عىل التفوق إىل الرامية
أم جيد يشء الركود من عديدة بسنوات مرت أن بعد الحضيض من وخروجها أفريقيا

منه؟ نقلق أم آسيا، رشق جنوب إلنتاج الهائل للنمو نبتهج أن لنا ينبغي هل سيئ؟

314



تعتمد؟ وعالم التنمية؟ ما

أو يمكن هل مختلف: بشكل السؤال ونطرح لحظة، النظر لنعيد نتوقف دعونا
بها ينمو كان التي النسب وبنفس النطاق نفس عىل النمو يف اإلنتاج يستمر أن ينبغي
لهذه فيه. مرغوبًا وال ممكنًا ليس هذا الجواب: مثًال؟ املاضية العرشين السنوات مدى عىل
ما نادًرا كان املاضيني العقدين مدى عىل اإلنتاج نمو معدل ألن املدى، بعيدة نتائج العبارة
كافيًا يكن لم أنه هي والحقيقة كاف. غري بأنه يوصف كان غالبًا بل مفرط، إنه عنه يقال
املتطلبات تلبية حيث من فقط وليس كذلك، يزال وال البرش، من العظمى للغالبية فعًال
عن نتحدث عندما مفرط بأنه يوصف أن يمكن نفسه، الوقت يف لكن للحياة. األساسية
أصعب اآلن االحتياجات تلبية صارت لقد احتياجات، مسألة ليست املسألة البلدان. أغنى
ظلت ما الصعوبة هذه وستظل — أقل الرفاهيات كانت عندما — املايض يف كانت مما
املسألة إن لتلبيتها. الفعلية اإلمكانية زيادة يفوق نحو عىل تزداد املستهلكني حاجات

واالستهالك. اإلنتاج يف للنمو الالزمة املوارد توافر برضورة تتعلق

االقتصادية االجتماعية والتنمية اإلنتاج نمو مسألتي إىل يُنظر أن بد ال الحايل، الوقت يف
— النظرية والنماذج املفاهيم غالبية لألسف، لكن العاملي. الشكل من جزءًا باعتبارهما
محكومة تزال ال ألنها ذلك، تفعل ال — التنموية واالسرتاتيجيات السياسات عن ناهيك
الدول من ينطلق األول لهذا: شائعان نهجان وهناك قارصة. قومية زاوية من بالتفكري
القوية الرأسمالية األنظمة تنتهج التي مؤسسيٍّا، واملتطورة اقتصاديٍّا املتقدمة املنفتحة
إليها يشار التي تلك نموٍّا، البلدان أقل من ينطلق والثاني قيم. أنظمة من بها يتصل وما
هذه وتتسم بتاتًا. يحدث ال األحيان بعض يف النمو هذا كان إذا حتى «نامية»، بأنها عادة

املؤسيس. والضعف الهيكيل والعجز بالفقر البلدان
إجابة عن البحث مواصلة إىل الحاجة يبني نوعني إىل العالم لدول املبسط التقسيم هذا
اقتصاد إطار ضمن واالستهالك اإلنتاج زيادة يمكن كيف هو: واحد سؤال أنه يبدو ملا
بحسب الذي اإلجمايل املحيل الناتج من األقىص الحد إىل نصل كيف أخرى، بعبارة وطني؟
نوع لكل املبدئية الظروف أن وبما فقط؟ واحد محيل قومي اقتصاد عىل ينطبق تعريفه
فال االختالف، حادة تكون األحيان بعض ويف للغاية، مختلفة الدول من النوعني هذين من
زيادة كيفية حول السؤال عن وسيجاب النوعني. كال عىل نفسها الوصفة نطبق أن يمكن

مختلفتني. بإجابتني الظروف تتيحها التي للرسعة وفًقا اإلنتاج
كان كما يعد لم فالعالم الصحيح. السؤال ليس السؤال هذا أن هي الحقيقة لكن
مجموعة من أو التقدم، قليلة أو كثرية املتنافسة الدول مختلف من مجموعة من مؤلًفا
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وهي اقتصاديٍّا. مرتابطة وأقاليم دول من مؤلًفا اآلن العالم بات فقد وطنية. اقتصادات
اقتصاديات إىل العالم تقسيم استمرار إن مىض. وقت أي من اآلن وتكامًال انفتاًحا أكثر
اإلحصائية، قدراتنا محدودية أو عقالنية، غري سياسية ضغوًطا يعكس دول داخل وطنية
البحتة، املنطقية االقتصادية النواحي ومن سليًما. اقتصاديٍّا منطًقا يعكس مما أكثر
الشعوب تبذله ما والثقافية السياسية القوميتني تقوض مدى أي إىل رؤية املدهش من
متعددة الرشكات استمدت وقد الحياة. من نصيبها تحسني أجل من شاقة جهود من
اإلنتاج. لزيادة فعالة وسائل واتبعت الحقيقة، هذه من الصحيحة االستنتاجات الجنسيات
وقت أمامنا يزال ال لكن الوطنية. ال العاملية أهدافها من األقىص الحد تزيد الرشكات فهذه
مماثلة مهارات وحكوماتها واملجتمعات الدول تكتسب أن قبل — الوقت من كبري قدر —

الرشكات. تلك ملهارة
يف بالتفكري يختص فيما نتائج من عليها يرتتب وما املالحظات هذه من وبالرغم
إىل العودة إغراء نشهد نزال ال — أغناها إىل البلدان أفقر من وهناك، هنا — املستقبل
لكن يشء. كل فوق القومية الدولة أن منطلق من والتفكري الِحمائية، سياسة ملفهوم الوراء
االقتصادي النشاط وقرص الوطنية بالحدود التقيد إىل بالعودة التجاري االقتصادي الخيار
نمو معدل يعتمد ال فاليوم، هراء. محض سيكون املحلية باملوارد تنفيذه يمكن ما عىل
الوصول ذلك ويعتمد إليها. الوصول بل وطنية، طبيعية ملوارد ما بلد امتالك عىل اإلنتاج
االحتياطيات سيما ال األخرى، واالقتصادية السياسية العوامل من مجموعة عىل بدوره
يصبح عندما املستقبل، يف ما وقت يف سيحدث وهذا املوقف، ينعكس أن ويمكن املالية.
خاصة، طبيعية موارد يملكون الذين أولئك هم والطمأنينة البال براحة يهنئون من أكثر
لحسن العالم. من أخرى مناطق يف إليها الوصول تماًما يضمنون الذين األقل عىل أو
السياسية اتجاهات عىل بظالله ويلقي فأكثر، أكثر الحقيقة بهذه الوعي يزداد الحظ،
بني واالقتصادية السياسية العالقات لتطوير مسار رسم إىل بحاجة فقط نحن الجغرافية.

األوسط. والرشق املتحدة الواليات عىل عالوة وأملانيا، روسيا أو وأفريقيا، الصني
االقتصادي النمو عملية يف جوهريٍّا دوًرا لعب الذي — املوارد عامل سيعود وهكذا،
الطلب عن املوارد من املعروض قل وكلما جديد. من الصدارة إىل — التاريخ مدى عىل
زيادة حيث من أيًضا بل فحسب، السوق يف سعرها زيادة حيث من ال أهميتها، زادت عليها،
فقد الدوران. يف مستمرة التاريخ وعجلة املوارد. هذه عىل يسيطرون الذين أولئك حرص
خالل أكرب ستكون لكنها السابقة، القرون خالل نسبيٍّا قليلة الطبيعية املوارد أهمية كانت
البعض إن حتى املياه، موارد حالة يف صوره أوضح يف اآلن يظهر هذا القادمة. القرون
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بل الطاقة، بموارد الفوز سبيل يف تكون لن القادمة الحروب إن القول حد إىل يتمادى
يف املثال: سبيل عىل تكرب، أو تصغر قد مستويات عىل بالفعل اآلن يحدث وهذا املياه. بموارد
«يبدو» أقول وتشاد، السودان بني الحدود عىل دارفور، يف ميئوسمنه أنه يبدو الذي املوقف
الكابوس. هذا من للخروج سبيًال يوفر أن شأنه من الجوفية املياه احتياطيات اكتشاف ألن
الحصول أجل من القتال سيندلع هل نعرف لكي قرون عدة االنتظار إىل نضطر لن
بالضغوط نشعر سوف ألننا الطاقة؛ وموارد الحيوي واملجال الذهب من بدًال املياه عىل
للموارد األهمية تكون لن ذلك ومع املقبلة. القليلة العقود خالل التحدي لهذا املتزايدة
النمو معدالت يف الفرق تحدث أن شأنها من التي األخرى الحيوية للعوامل بل الطبيعية،

كله. ذلك عىل األهمية حيث من البرشية املوارد وستتفوق الزمني، اإلطار هذا خالل
برتابط تتسم ظروف ظل يف قائمان اآلن نموه ومحددات العاملي اإلنتاج ألن ونظًرا
حيث من املفضل أي — منطقية النمو أنواع أكثر فسيكون املعارص، العاملي االقتصاد
عىل العام بالتوازن يتميز الذي ذلك هو — الشاملة واالقتصادية االجتماعية العقالنية
ناحية من التنمية عمليات جميع بني وباالنسجام ناحية، من واإلقليمي العاملي املستويني
الغنية. البلدان يف وأقل الفقرية البلدان يف أعىل إنتاج نمو معدل إىل ذلك يؤدي بحيث أخرى،

حيث: من النمو توازن عىل — التوازن — املعادلة هذه من األول الجزء يتوقف

الطبيعية. البيئة •
املال. رأس وتدفق واالستثمار االدخار •

منها. االستفادة إىل والحاجة اإلنتاجية القدرة •
عليها. الطلب وحجم والخدمات، السلع من املعروض حجم •

ولنموه. الدخل، لتوزيع االجتماعي البعد •

التوازن تحقيق ألن االقتصادية، النماذج يف نسبيٍّا متوازنًا النمو هذا يكون أن املهم
جاهدين نسعى أن بد ال لكن ذلك. الرضورة تقتيض حيثما إال أبًدا ممكنًا ليس أمر املثايل
املحيطة. السياسية الظروف به وتسمح معرفتنا، لنا تتيحه الذي بالقدر التوازن لتحقيق
الرئيس نائب — جور آل تمكن عندما السياسية الظروف هذه عىل مثاًال شهدنا وقد
(األرض شعار تحت املوسيقية الحفالت من سلسلة تنظيم من — املتحدة للواليات السابق
حشد بهدف واشنطن يف وانتهت جانريو دي ووريو وطوكيو سيدني بني تجولت الحية)،
الواليات رئيس كان حني يف بيئيٍّا، متوازن نمو إىل جمعاء اإلنسانية ودعوة بالبيئة، االهتمام
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صوَّت عندما ٢٠٠٠ عام أمامه االنتخابات جور آل خرس (الذي الوقت ذلك يف املتحدة
النمو. من النوع هذا إىل الرامية املبادرات من مجموعة برباعة يعوق لصالحه) الكثريون
أسهل تبدو أنها من الرغم عىل تعقيًدا، أكثر ربما أو أيًضا، معقدة الثانية الحالة
األشياء إنجاز السياسية االعتبارات ب تُصعِّ األحيان بعض ففي النظرية. الناحية من بكثري
تحيلها أن يمكن بل السهولة، غاية يف — النموذج أو للنظرية وفًقا — أنها يفرتض التي
البلدان يف النمو معدل ملتوسط املتعمد اإلبطاء هو الحل الحالة، هذه يف مستحيلة. أمور إىل
نحتاج وال فقًرا. األكثر البلدان يف النمو معدل ترسيع عىل العمل الوقت نفس ويف األغنى،
من سيما ال عاملي، نطاق عىل للرتاكم الحايل التوزيع تغيري سوى ذلك إلنجاز يشء ألي
فقًرا. األكثر البلدان إىل األغنى البلدان من واالستثمارات املدخرات من جزء تحويل خالل
األدوات فيها بما الالزمة األدوات لدينا تتوافر أن بد ال نحققه، ولكي البساطة! غاية يف هذا
بعد، األدوات هذه مثل تنتج لم العوملة من الحالية املرحلة لكن بها. املتعلقة واألدوات املالية
الخاص املال لرأس العاملي التنقل خالل من نفسها تحل سوف املشكلة أن نتوهم أال ويجب
القبيل). هذا من أوهاًما يتضمنان الجديدة والليربالية الجديد الكالسيكي الفكر أن (مع

الوضع يتحسن بحيث وضبطها النمو مؤرشات بتعديل تتعلق تحديًدا املسألة وهذه
االقتصادي املوقف يتحسن ال بينما ملموس، نحو البرشعىل من املطلقة للغالبية االقتصادي
٪١ نسبته ارتفاًعا أن هنا بالذكر الجدير ومن قليل. بقدر إال الغنية البلدان يف يعيشون ملن
بالقيم دوالر ٤٠٠ نحو يساوي البلدان أغنى يف اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب يف
بدًال أو .٪٥٠ نسبته للدخل ارتفاًعا دوالر ٤٠٠ مبلغ يشكل البلدان، أفقر ويف الرقمية؛
املتحدة للواليات اإلجمايل املحيل الناتج يف واحدة سنوية زيادة يعادل ما نقلنا إذا ذلك، من
تلك يف يقيم َمن كل دخل يف زيادة ٪١٠ أو إضافية، دوالر ٣٠٠ هذا سيعادل أفريقيا، إىل
أن الرضوري من ذلك ومع التحويالت. هذه ملثل آليات هناك ليست لكن الفقرية. القارة
تحقيق رضورة العالم مستقبل استلزم إذا الدخل نمو تحويل من النوع هذا إىل نهدف
بعد ما إىل يمتد تحدٍّ وهذا الجد. محمل عىل األمر هذا وأُِخذَ العاملي االجتماعي التوازن

الحايل. القرن
أيًضا، الغنية الدول داخل الدخل تفاوت من كبريًا قدًرا هناك أن الواضح من لكن
من أرسع بوترية الدول هذه يف الفقراء دخل ينمو أن ينبغي لذا ازدياد؛ يف األمر هذا وأن
من نحد بينما النمو طريق يف سنتحرك الحالة، هذه يف األغنياء. دخل بها ينمو التي تلك
العاملي االقتصاد منظومة ويف تفاوت)، فيها (التي الدول يف الدخول يف املفرط التفاوت

جمعاء. البرشية أفراد وبني
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هو هذا إن لقلنا وحدهما، املتحدة والواليات الصني عىل يقترص العالم كان ولو
الجيل خالل فحسب. دويل منظور من لكن العالم، فيه يسري الذي الطريق بالضبط
برسعة يتزايد — أمريكا من فقًرا أكثر وهي — الصني يف اإلنتاج معدل كان السابق،
نفسه، الوقت ويف البلدين، كال يف لكن ثراءً. األكثر املتحدة الواليات يف املعدل تفوق ملحوظة
التي تلك من أكرب وبرسعة متزايد نحو عىل ينمو السكان من الطبقات أغنى دخل كان
إنتاج معدل نمو — األوىل العملية وصف يمكن وال فقًرا. األكثر السكان دخل بها ينمو
النظر وبرصف تعقيًدا. أكثر الثانية العملية بينما إيجابية، عملية بأنها سوى — الصني
توتًرا تظهر ومتزايدة واضحة أخرى أعراًضا سنجد للدخل، العادل التوزيع مسألة عن
واألصول. الدخل بني الهائل لالختالف نتيجة النمو، تباطؤ عىل تدل وبوادر اجتماعيٍّا،
االفرتايض النظام هذا من بكثري تعقيًدا أكثر اآلن العالم أن هي األول املقام يف املشكلة لكن

والصني. أمريكا هما فقط بلدين من يتألف الذي

االقتصادي النمو نموذج من النوع هذا مثل تحقق إمكانية مدى حول سؤال يُطرح ثمَّ، ومن
مركبة تنمية لتحقيق فرصة يقدم الذي النموذج أعني االقتصادية؛ االجتماعية والتنمية
اإلنتاج لنمو عالقات أيًضا لنا يقدم نفسه الوقت ويف بأرسه، العاملي لالقتصاد ومتوازنة
املخزون من املناسب القدر عىل الحصول إىل وتؤدي التنمية، مستويات يف التفاوت تقلل
لنموذج وفرص ظروف عن نسأل عندما أخرى، بعبارة املتجددة. غري للموارد املتضائل
أن علينا يتعني للنمو، املناسب باملعدل يتعلق فيما سيما ال االقتصادي، النمو من معقول

نفسه: الوقت يف سؤالني عن اإلجابة نحاول

ككل؟ العالم إنتاج ينمو أن ينبغي درجة أي إىل أوًال، •
العالم؟ مناطق مختلف عىل النمو هذا تأثريات توزيع ينبغي كيف ثانيًا، •

القيمة حيث من — يساوي وهذا .٪٥ بنحو كله العالم إنتاج نما ،٢٠٠٧ عام يف
الناتج مجموع يقارب الرقم هذا املقارنة، (لغرض دوالر تريليون ٣٫٣ نحو — املادية

ثمَّ: ومن مًعا). والربازيل لروسيا اإلجمايل املحيل

الطويل؟ املدى عىل النمو من النسبة بهذه البرش استمرار يمكن هل •
لتحقيق العاملي االقتصاد قدرة عىل الحفاظ رضورة تتبنى التي النظر وجهة من •
األقاليم عىل النمو هذا تأثريات لتقسيم طريقة أفضل ما األجل، طويلة تنمية

إلخ؟ … والبلدان

319



وأكاذيب وأخطاء حقائق

ينمو العاملي املستوى عىل النمو كان فبينما تقليدية. ليست السؤالني هذين إجابة
العظمى، األغلبية لدى شديد ببطء ينمو كان عليه، الحفاظ يمكن ال وبمعدل هائلة، برسعة
فإنه إجماًال، يتباطأ أن يجب املعدل هذا أن من الرغم عىل ثمَّ، ومن البرش. ثلثي نحو أي
رضورة يتضمن هذا الحسابية، الناحية ومن العالم. بلدان ثلثي حوايل يف يتسارع أن بد ال
منتهى يف الحل هذا عن الناجمة النتائج ستكون الغنية. الدول يف النمو وترية إبطاء

أفضل. كان أرسع، ذلك كان وكلما معها، نتأقلم أن حينئذ علينا ويتعني األهمية،
— العالم مناطق الختالف تبًعا مختلف نحو عىل النمو معدل توجيه حتمية إن
عىل جديد أمر — أخرى مناطق يف منه واإلرساع املناطق بعض يف إبطائه رضورة أي
االقتصادي النمو مصدر مسألة أن من الرغم عىل االقتصاد، يف والعميل النظري املستويني
املوضوع هذا حول الجدال ويعلق قرون. مدى عىل األذهان تشغل ظلت تحفيزه وسبل
ينجم وهذا النمو. عملية تتضمنها التي العوامل مختلف عىل األهمية من متفاوتة درجات
التفسري. يف االختالفات عن أو التنمية، تاريخ مدار عىل العوامل هذه أهمية تغري مدى عن
علم فروع أغنى يكون يكاد إنه حتى املوضوع هذا حول العدد هائلة مؤلفات هناك
ما أهمية تؤكد االقتصادي للنمو ونماذج نظريات لدينا باختصار، باملؤلفات. االقتصاد

ييل:

الخام. املواد عىل القائمة التنمية •
الثقيلة. الصناعات تطوير اسرتاتيجيات •

الرسيع. التصنيع •
لالسترياد). املضاد اإلنتاج (بتنشيط االسترياد عن االستعاضة •

التصدير. تنشيط إىل يؤدي الذي اإلنتاج يف التوسع •
يف واالستهالك اإلنتاج (وسائل والقطاعات الفروع ملختلف املتوازنة التنمية •

والزراعة). الصناعة
املعلومات. ومجتمع املعرفة عىل القائم االقتصاد •

املتطورة. الدول هي الحايل الوقت يف هذه النمو نماذج عليها تنطبق التي الدول أكثر
إجابات تقديم تحاول التي االقتصادية البحوث يف جديدة صفحة لبدء الوقت حان وقد
بإيجاد املتعلقة لألسئلة تعرقلها) ال االقتصادية، االجتماعية التنمية تعزز إجابات (أعني
مختلفة وأشكال ملحات ظهرت وقد الدول. هذه يف اإلنتاج نمو معدل إلبطاء معقولة طرق
ُقدم عقود، عدة ومنذ مختلفة. أوقات يف نموٍّا األقل البلدان يف والنماذج النظريات هذه من
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مواردها من املستمدة الخام املواد عىل قائمة تنمية لتحقيق تسعى بأن البلدان لهذه نصح
هذه عىل أشري أخرى، أحيان ويف أساًسا. طبيعية موارد لديها كان إن الخاصة، الطبيعية
الذي اإلنتاج توسع دعم انتشار األخرية اآلونة وشهدت الثقيلة. الصناعات بتطوير البلدان
سيما ال والقطاعات، الفروع تنمية توازن عىل الحفاظ مع التصدير، تنشيط إىل يؤدي

الخفيفة. والصناعة الزراعة عىل القائمة التنمية
وفرضية نظر وجهة وهناك اآلن، النماذج لهذه وجود ال لكن بهذا، يحلم البعض
يمكن التنمية تحقيق يف والرشوع االقتصادي النمو ترسيع أن إىل تذهب بها مرتبطة
يرى إذ الصدد؛ هذا يف مهم رأي وهناك للمرأة. املهني التفعيل زيادة خالل من إنجازهما
وأن املرأة، سوق بل أمريكا، ليست العالم يف األسواق أكرب أن املرأة أنصار من املتحمسون
املهرة االقتصاد خرباء ويوضح برمته. الياباني السوق من أكرب األمريكيات النساء عدد
بمستوى للمرأة السيايس واالجتماعي االقتصادي النشاط مستويات بني االرتباط مدى
أنها عىل عالوة األرس، من ٪٢٥ نحو وحدها املرأة تعيل بأرسه، العالم ففي ككل. التنمية

العالم. يف األرس مجمل من أخرى ٪٢٥ لنحو املادي للدعم الرئييس املصدر تشكل
املرأة أن عىل العمل مجال يف املتخصصني االقتصاديني أوساط يف عام اتفاق وهناك
نمو قل وكلما العمل. نفس أداء نظري الرجل أجر عن يقل أجًرا تتقاىض الدول جميع يف
لهذا الواضحة التمييزية السمة عن النظر وبرصف بالعكس. والعكس الفرق، زاد البلد،
جانب من املال رأس تجميع احتماالت بالفعل العادل غري التوزيع هذا يعزز ربما األمر،
جزء من املنتجني يحرم ثمَّ، ومن لألرس، الرشائية القدرة يقلل أيًضا لكنه العامالت، النساء

منتجاتهم. به تحظى أن يمكن كان الذي الطلب من
حساب عىل ذلك يكون أن دون يتحقق أن املهني املرأة لتفعيل أردنا إذا ذلك ومع
يف لها املالئمة الوظائف وتوفري املناسبة، الظروف تهيئة املرأة توظيف فسيتطلب الرجل،
زيادة سبل حول املثارة األسئلة إىل أخرى تارة بنا ويعود ماًال، يكلف وهذا األول. املقام
األمر. هذا لتحقيق الالزمة الوظائف هذه خلق من لنتمكن املال رأس ومصادر التوظيف
مطابق أنه تبني االقتصادي النمو يف للنساء العمل فرص زيادة فعالية حول املثار والجدل
هو تحقيقه نحاول أن يستحق الذي واألمر عموًما. التنمية مستوى رفع حول للجدل
وكلما الصدد، هذا يف به القيام يتعني مما الكثري هناك يزال ال إذ الجنسني؛ بني املساواة
مسألة إىل النظر يجب ولذا، بها. القيام يتعني التي األمور زادت التنمية، مستوى قل
باعتباره ال الحقوق، يف املساواة لتحقيق أداة باألساس ذلك باعتبار للمرأة املهني التفعيل

ذاتها. حد يف مهمة قضية فهذه االقتصادي. النمو لتحقيق وسيلة

321



وأكاذيب وأخطاء حقائق

— القضايا من بالكثري يتعلق فيما — املرأة لدى أن واالجتماع النفس علماء أثبت وقد
يكفي واجتماع، نفس علماء دون من وحتى الرجل. لدى مثيلتها عن تختلف قيم منظومة
وبوجه تفضيالتهم. تختلف لكن البرش، هم فالبرش ذلك. صحة من لنتأكد حولنا ننظر أن
وظروف لسالمة أكثر اهتماًما تويل فهي االجتماعية؛ للجوانب حساسية أكثر املرأة عام،
مستهلكي بمصالح أكثر اهتماًما وتبدي للدخل، عدًال أكثر بتوزيع وتنادي العمل، بيئة
يف األخالقية املعايري ملراعاة أكرب أهمية وتويل عملها، مكان يقدمها التي والخدمات السلع
انتباه فيتوجه أوسع، نطاق وعىل العمل، خارج العامة الحياة يف أما التجارية. األعمال
أهمية وتويل الطبيعية. وبالبيئة الجوار، بحقوق واالهتمام االجتماعية، املساواة نحو املرأة
الحياة ظروف تجاه التزاًما أكثر تأكيد بكل فاملرأة فحسب). ألطفالها (ليس للتعليم كبرية
مدعني السيايس امليدان يف شديدة بعصبية يرطنون الذين املنافقني الذكور كل من األرسية

األرسية. القيم ترسيخ عىل حرصهم
الحياة يف انخراًطا أكثر النساء أن مذهلة بدرجة يظهر سطحي مقارن تحليل وأي
بينما إذ االجتماعي؛ السوق اقتصاد نموذج إىل أقرب نحن ثمَّ ومن والسياسية، االقتصادية
تنخفض املستوى، رفيعة الحكومية املناصب من (فقط؟) ٪٤٥ السويد يف النساء تشغل
فالنسبة السعودية العربية اململكة يف أما األمريكية. املتحدة الواليات يف ٪١٤ إىل النسبة
واملسافة الدخل، توزيع يف التفاوت حجم عىل بعيد حد إىل الضوء يلقي وهذا صفر. هي

االجتماعي. السوق اقتصاد نموذج عن وغريها الدول هذه تفصل التي
املالية، ووزير الوزراء رئيس نائب منصب أشغل كنت حينما القول؛ يف واستطراًدا
سبعة شغلت بعد، فيما االقتصادي، الحكومة فريق رأس عىل أكثر أو نساء بعرشة استعنت
ووصلتا الحق وقت يف منهن اثنتان وتقدمت وزارة. وكيل بدرجة قيادية مناصب منهن
لالتحاد مفوضة بعد فيما إحداهما وصارت للحكومة، الوزاري املجلس يف منصبني إىل
أو الدكتوراه درجة عىل وحاصالت رفيًعا، تأهيًال مؤهالت كن بالطبع وكلهن األوروبي.
املرأة أداء بأن قناعاتي تبعت ألني أساًسا اخرتتهن فقد ذلك ومع أخرى. أكاديمية مؤهالت
أكثر فاملرأة السياسة. مجال يف األهمية بالغة تكون التي األمور بعض يف أفضل يكون
تتمتع املرأة ذلك، عىل عالوة ديماجوجية. وأقل براجماتية أكثر أنها كما تآمًرا، وأقل صربًا
يعزى ربما الشعبية. بالضغوط تأثًرا أقل أنها بيد الرجل، من أكثر اجتماعية بحساسية
يف السبب إدراك من يمكنها أفضل ا حسٍّ وتملك أيًضا، منزلها عن مسئولة أنها إىل هذا
تحديد مهمة القيايس االقتصاد يف للمتخصصني وسأترك تماًما. األهمية عديم ما أمر كون
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نحو عىل قدمناها التي الهيكلية اإلصالحات نجاح يف النساء هؤالء عمل مساهمة مدى
الثلث. بمقدار لبولندا اإلجمايل املحيل الناتج ارتفاع ويف ناجح،

الذي املستقبل يف سيعتمد عالم ذلك؛ من واألهم االقتصادي؟ النمو يعتمد إذن عالم
تطور عىل نؤكد أن علينا وجب لهذا تخيله. عن يختلف ما بيشء التنبؤ ونتخيله؟ به نتنبأ
كانت التي األشياء نفس ليست سنة مائتي منذ مهمة كانت التي فاألشياء التنمية. عوامل
النمو محركات لكن الحارض، الوقت يف رضورية األشياء وبعض قرن. نصف منذ مهمة
نستطيع لن الواقع يف إننا عام. مائة أو خمسني مرور بعد مختلفة ستكون االقتصادي
وينبغي املقبل، الجيل منظور من إجابات عن نبحث أن نستطيع لكننا الزمن، هذا رؤية

عىل: سيعتمد هل املستقبل؟ يف اإلنتاج نمو سيعتمد عالم ذلك. نفعل أن علينا

والثروات؟ الطبيعية املوارد •
الرخيصة؟ العاملة األيدي وفرة •

الكيل؟ االقتصاد لثوابت الصحيح التعديل •
االقتصادية؟ الحكومة سياسة •

الرشكة؟ إدارة جودة •
الثقافية؟ املحددات •

الخارجية؟ املساعدات •
الجغرايف؟ املوقع •

السائدة؟ الطقس وحالة املناخ •
الظروف؟ من مالئم مزيج •

يف متعددة؛ مستويات عىل تأتي إليها نسعى التي اإلجابات أن يبني األسئلة وضع
الطبيعية املوارد ويف الحقيقي، البرشي املال رأس حيث من والتنظيمي، الواقعي اإلطارين
االقتصادية العوامل ويف وخارجها، الوطنية االقتصادات وضمن العاملة القوى ومؤهالت
عىل الجغرايف واملوقع الطبيعية األحوال ويف االقتصادي، غري الثقايف والتكيف التقليدية
السبب هو فهذا املجاالت. هذه كل تتضمن اإلجابات أن من لالستغراب مجال وال الخريطة.
السابقة. القليلة القرون مدى عىل للنمو اقتصادية ونظريات مدارس بعدة مررنا أننا يف
الراهن املفهوم ظهر مثلما ستظهر، جديدة تفسريات ألن بعد؛ تنته لم الطويلة الرحلة هذه

والتنمية. النمو عنارص من عنًرصا بوصفها املعرفة عىل يقوم الذي لالقتصاد
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العمليات جوهر إدراك هي االقتصاد لخرباء الطبيعية الرغبة كانت سنوات عدة طوال
أن يمكن التي والتعميمات القواعد نطاق ضمن الجوهر بهذا واإلملام يدرسونها، التي
التعميمات أن يعني وهذا يتغري، دائًما البحث موضوع لكن موضوعية. قوانني إىل تتحول
كل يكون عندما املكان نفس يف تظل أن املستحيل فمن األخرى. هي بالرضورة تتغري
ينطبق وهذا تتطور. نفسها االقتصادية النظرية حتى دائمة. حركة يف حولك من يشء
شيئًا منها كلٌّ أضافت والتي ا، جدٍّ كثرية كانت التي االقتصادي النمو نظريات عىل بشدة
من يحدث ما تفسري علينا سهل مما تقل، أو تزيد قد بدرجة ا مهمٍّ بعضها وظل جديًدا،

يحدث. أن يمكن ما أو حولنا،
النظرية الدراسات أساس وعىل التاريخ، قرون مر عىل االقتصادي الفكر قدم وقد
تشكل يصف الذي — االقتصادي والتاريخ والتنمية. للنمو كثرية نماذج والتجريبية،
التاريخ مر عىل السياسية الخلفية أساس عىل االقتصادية االجتماعية والعمليات الظواهر
إجابات عن البحث وصف فقد عنه، إذهاًال يقل ال االقتصادي الفكر وتاريخ مذهل. أمر —
التنمية ودراسة نفسها. كالتنمية مستمر، البحث فهذا التنمية. بمحددات الخاص للسؤال
شيئًا باتت السابق؛ يف تفسريية تعد كانت التي والنماذج الظروف إن تاريخي. موضوع
اآلن تحظى التي االقتصادية للقواعد تكون ال يوم سيأتي مثلما تماًما املايض، من زائًال

املستقبل. يف االقتصادي الفكر متاحف يف إال وجود، فيه بالتقدير
نحو عىل لالهتمام مثرية بأنها املدى طويلة نظرة عىل تنطوي التي النماذج تتسم
نماذج هناك األجل. قصرية العمليات من ليسا بطبيعتهما والتنمية اإلنتاج نمو لكن خاص.
عىل تؤكد جديدة كينزية أو كينز) ماينارد جون اإلنجليزي االقتصادي إىل (نسبة كينزية
هي أقدم نماذج أيًضا وهناك االستثمار. عىل الطلب خصوًصا املستقل، الطلب نمو أهمية
االقتصاد علم مؤسس — سميث آدم أيام ومنذ الجديدة. والكالسيكية الكالسيكية النماذج
العمالة، هي: ثالثة متغريات ذات دالة هو اإلنتاج أن عليه املتعارف من كان — الكالسيكي
يف النظر أعيد فيه، متوفرة األرايض تعد لم آخر زمن حل وعندما واألرض. املال، ورأس
الطبيعية املوارد — أخرى أمور بني من — يتضمن باعتباره أشمل نحو عىل الثالث املتغري
حينما املايض، يف مكانته من بكثري أهمية أكثر مكانة املتغري هذا واحتل املتجددة، غري
املحاصيل، تغل وحقول للخراف، مرعى أنها هو لألرض األسايس النفع أن يُعتقد كان

الفحم. عىل تحتوي خاصة وملكيات

324



تعتمد؟ وعالم التنمية؟ ما

باعتباره التابع املتغري وتقدم واحد، متغري عىل تعتمد تبسيًطا األكثر النماذج هذه
يف فالنمو املعلومات. من القليل إال لنا تقدم ال أيًضا النماذج تلك واحد. مستقل متغري دالة
توضيحيٍّا، بوصفه واحد ملتغري تحدث التي التغريات دالة هو القومي) الناتج (أو اإلنتاج
نحو عىل تتضح النمو عملية لكن املال. رأس أو العمالة إما عادة املتغري هذا ويكون
للعمالة دالة هناك تكون كأن أكثر، أو عاملني عىل تحتوي التي النماذج خالل من أفضل
عىل تحتوي التي النماذج وتتميز التكنولوجيا. مثل أكثر متغريات حتى أو املال، ورأس
مت ُقسِّ إذا أيًضا تعقيًدا أكثر تكون لكنها الفعلية، للحياة تقريبها بإمكانية متغريات عدة
قديًما، بوصفه املال رأس تصنيف يمكن فمثًال، الفرعية. العوامل من أكرب عدد إىل عواملها
تقسيم ويمكن والتجميع. االدخار لعمليتي نتيجة حديثًا ناشئًا أو استثماره، معاًدا أو
املعادلة. يف املستقلة املتغريات عدد زيادة يمكن أيًضا مختلفة. نوعية فئات إىل العمالة

مفاجئًا يبدو وقد املنشأ. داخلية أو خارجية االقتصادي النمو نماذج تكون أن ويمكن
مبالغة وتلك — املنشأ خارجي قريب5 وقت حتى يعترب كان التقني التقدم أن اليوم لنا
النماذج وتويل متعمد. برشي لنشاط نتيجة باعتباره إليه يُنظر وأيًضا — التبسيط يف
العمالة قوة يف التكنولوجية التجهيزات تلعبه الذي للدور ا خاصٍّ اهتماًما املنشأ خارجية
االقتصاد يف نوبل جائزة عىل الحائز — لوكاس روبرت لكن والتقنية. العلمية املعرفة وقدر
رأس يحدد حيث بسيط، نموذج تقديم خالل من األمام نحو خطوة خطا — ١٩٩٥ عام
ورأسمال حقيقي رأسمال إىل املال رأس صنف لكنه النموذج، هذا يف اإلنتاج نمو املال
للتكنولوجيا اإليجابي التأثري أن مفاده إضافيٍّا تبسيطيٍّا افرتاًضا لوكاس وأضاف برشي.

العمالة.6 توفري مثل ثابت،
من تتيح التي والتبسيطات االفرتاضات من كبري عدد عىل النمو نمذجة عملية تنطوي
من لكنها تعقيًدا. األكثر الراجعة التغذية وآليات واألثر، السبب بني العالقات فهم ناحية
إحصائية محددات وتحكمها الفكر. يف ودقة التعريف يف انضباًطا تتطلب أخرى، ناحية
عىل منها التحقق يمكن بحيث املعلومات، يف تزييف أي وجود تكشف ومعايري صارمة
تشري التي تلك فيها بما — االقتصادية النماذج أن هي العامة والقاعدة علمي. نحو
االقتصاد معادالت أو الرياضية املعادالت بشكل تلتزم — والتنمية االقتصادي النمو إىل

اإلحصائي. أو القيايس
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فيها مشكوًكا القيايس االقتصاد بنماذج الخاصة املعايري بعض تقديرات تبدو وقد
النماذج تحليلها. يجري التي والعمليات الظواهر عشوائية أي االحتمالية، الطبيعة بسبب
االقتصادي النمو أن تفرتض فهي فيه؛ مبالغ نحو عىل قطعية تبدو قد بدورها الرياضية
ظواهر بحدوث يتحدد والعمليات الظواهر حدوث إن أي فقط، ونتائج مسببات مسألة
ألن نظًرا بالرضورة، ليس لكن صحيًحا، هذا يكون وقد قبل. من حدثت أخرى وعمليات
الكبرية األهمية إىل إضافة خطية، غري طبيعة ذات الكيل االقتصاد يف اإلنتاج إعادة عملية

كليٍّا. النماذج تتجاهله ما بينها ومن املصادفات، ثمَّ ومن للعشوائية،
مصدر بشأن املطروح للسؤال جزئية إجابة هو النظرية املناهج هذه من واحد كل
هذا الحال، وبطبيعة الشمولية. أو بالكمال منها أي يتسم ال لكن االقتصادي. النمو
هذه بعض الفهم. سوء من والكثري املختلفة، التأويالت من الكثري وجود يف السبب هو
السياسية النزاعات رشك يف عالق اآلخر والبعض بحتًا، فكريٍّا يكون الفهم وسوء التأويالت
بني الجمع يف تنجح نظرية عن البحث يف االستمرار وراء السبب هو وهذا واأليديولوجية.

اآلن. املوجودة العديدة للنظريات العقالنية العنارص
االهتمام تويل أن — تعقيدها درجة عن النظر بغض — النظرية املناهج جميع تكاد
للتقدم محرًكا التقني التقدم كان فقد اإلنتاج. عمليات يف التكنولوجيا ألهمية الالزم
ال والحضارات االقتصاديات ألن كذلك، يظل وسوف القرون، مر عىل وللنمو االقتصادي
نعلق اليوم أننا يف السبب هو وهذا تقني. تقدم دون من الطويل املدى عىل قدًما تتحرك
للتكنولوجيا الجوهري الدور وعىل مبارشة، منتجة قوة باعتباره العلم عىل األهمية هذه
واالبتكار االخرتاع مصدرا هما فهذان والتطوير. البحث ذلك يف بما املعرفة، عىل القائمة
البلدان أما ونوعيتها. والخدمات املنتجات كمية ويزيدان التقني التقدم يحفزان اللذان
اكتساب لها يتيح الذي التقليد، إىل تلجأ أن فيمكنها اإلبداع عىل القدرة تملك ال التي

واالبتكار. االخرتاع مهارات
وها الطريقة، هذه باتباع الكثري تحقيق يمكن كيف السابق يف اليابان لنا أثبتت
الغربية أوروبا يف صنعت التي فاألشياء الراهن. الوقت يف ذلك لنا تثبت أيًضا الصني هي
الالتينية أمريكا يف ما يوًما أيًضا ستُصنع فهل آسيا. رشق يف اآلن تصنع الشمالية وأمريكا
إىل كبرية بدرجة يعزى وهذا مقدًما، االحتمال هذا استبعاد يمكن ال األوسط؟ الرشق يف أو
مر عىل العالم حول أخرى إىل منطقة من بالفعل انتقلت قد — نذكر مثلما — الزعامة أن
العاملية السوق يف وتبيعها اآلن، تنتجها لكنها ركاب، طائرة تخرتع لم فالربازيل التاريخ.
بضعة منذ الناس من قليل عدد سوى يتوقعه يكن لم الذي األمر عالية؛ تنافسية وسط
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— أفريقيا جنوب باستثناء — أفريقي بلد أي أن نتصور أن الصعب من واليوم عقود.
من الطريق بنا سيؤدي أين إىل يخربنا ما هناك ليس لكن مماثل. يشء أي ينجز أن يمكنه
حول األسئلة تثار ذلك ومع املستقبل. يف — االخرتاع إىل حتى أو — االبتكار إىل التقليد

التقني: التقدم حدوث

أوروبا يف الحًقا ثم طويل، وقت منذ العربية والدول الصني مثل األماكن بعض يف •
ونيوزيلندا، وأسرتاليا، الشمالية، أمريكا من كلٍّ يف الثقافة يف وخلفائها الغربية

واليابان،
واإلسالمية العربية الدول يف والثانية األوىل األلفيتني مطلع يف األوقات: بعض ويف •

الصني، يف عرصنا من األوىل سنة واألربعمائة األلف وخالل فارس)، (بالد
أفريقيا. يف وخصوًصا العالم، من معينة أجزاء يف بعُد حدوثه وعدم •

إن القائل املبدأ إىل أخرى مرة الرجوع دون األسئلة هذه عن اإلجابة يمكن وال
نفسه. الوقت يف تتداخل عديدة ظروًفا ألن بها تحدث التي بالطريقة تحدث العمليات
تفاوتت قد أهميتها أن من الرغم عىل هنا، خاصة أهمية ذات والسياسية الثقافية الظروف
شكلها يف سيما ال — األوروبية الحضارة أن شك ال التاريخ. مر عىل — نعلم كما —
الحضارتان تتمتع لم بينما املكاني، والتوسع التنقل إىل بالنزوع تتسم كانت — الغربي
بسبب املاضية األلفية منتصف يف الخاصيتني هاتني من بأي املقابل يف واإلسالمية الصينية
أفريقيا، أما املركزية). للسلطة املحافظة األفكار يف (متمثلة والسياسية الثقافية االعتبارات

وقتئذ. الحسبان يف تكن فلم
نواح من رائعة كانت التي — واإلنكا واملايا، األزتيك، شعوب ثقافات خلَّفت لقد
والفردي. الذاتي واالستقالل املبادرة من قدر أي يملكون ال عاديني أناًسا — متعددة
ورق من بيت كسقوط العيوب، هذه وطأة تحت الحضارات هذه سقوط سبب هو وهذا
األوروبيني مع االتصال جراء الحضارات هذه واجهتها التي الصدمة عن ناهيك اللعب،

دعوة. دون من القارة عىل حلوا الذين
الفضل ويرجع طريقهم، يف الحضارات هذه الجدد القادمون اجتاح ما ورسعان
سمات أيًضا (وهذه لألشياء تملكهم وحب جشعهم إىل بها يستهان ال بدرجة ذلك يف
الخمول إىل اإلسالمية والدول الصني ركنت املقابل، يف عدوانيتهم. إىل باإلضافة حضارية)،
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األقل عىل هناك وكانت التنمية. تعوق التي العقبات عىل املؤسيس الطابع إضفاء بسبب
لهذا: أسباب ثالثة

املضمونة. الخاصة امللكية أو الحرة السوق يشبه نظام أي غياب أوًال، •
ثم ومن — الفرد حقوق قمع سيما ال — الركود إىل تؤدي قيم هيمنة ثانيًا، •
الحضارة بلدان يف التنمية يعوق الذي األمر وهو الفردي، العمل يف فرصته

هذا. يومنا حتى اإلسالمية
العقالنية. غري املركزية السيطرة عن الناجم التقني الركود ثالثًا، •

التاريخ. يف الحضارية العوامل تلعبه الذي الدور زاد الحايل، عرصنا من اقرتبنا كلما
يف «املعنوية» العوامل باعتبارها املقبلة، العهود يف وضوًحا العالقة هذه تزداد وسوف
عىل تتفوق التي تعلم» «أن بفكرة املرتبطة الثقافية العوامل سيما ال التنمية، عملية
التنمية عملية يف فقط ليس ذلك مالحظة ويمكن تملك». «أن بفكرة املرتبطة العوامل
العملية هذه مسار يرصد ال الذي االقتصاد علم يف الفكر تطور يف أيًضا بل نفسها،

أيًضا.7 فيها ويؤثر بل فحسب،
يف الكمية الزيادة عىل فقط يقترص ال الذي االقتصادي النمو من التنمية تأتي
وطريقة والخدمات السلع إنتاج طريقة يف التغيريات عىل ذلك، من أهم بل اإلنتاج، قيمة
االبتكارات هذه عنها تسفر التي واالخرتاعات واالبتكارات املعارف أن عىل عالوة استهالكها.
التغيري هذا وتوجيه له، نهاية ال االقتصادي التغري إن كافية. ليست لكنها للتنمية، رضورية
مرهونة التغيريات هذه لكن االقتصادية. االجتماعية التنمية جوهر هو صحيح نحو عىل

التالية: بالرشوط

القيم. •
القوانني. •
السياسة. •

االقتصادي، النشاط إليها يرنو التي املنشودة الظروف بوصفها القيم إىل النظر ينبغي
التفضيالت تصاغ وأن األحكام تصدر أن ويتعني الخدمات. أو املادية بالسلع املتعلق سواء
تقييم ويجب ماذا؟ كلفة تحمل يستطيع وَمن ماذا؟ يحتاج َمن سؤالني: عىل بناء دائًما
اإلنتاج، أولويات لصياغة أساس أنهما اعتبار عىل تحدث التي والتغيريات القائم الوضع

ككل. واملجتمعات واملجموعات األفراد جانب من والخدمات السلع وامتالك
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عىل ملحوظ نحو عىل تغريت وقد االقتصادية. اللعبة قواعد هي عام بوجه والقوانني
أحيان يف متناقضة اتجاهات واتخذت األحيان، بعض يف جذريٍّا تغريها وكان التاريخ، مر
تحقق شهدنا واالقتصادي، التقني التقدم خدمة نحو القوانني اتجهت عندما لكن أخرى.
فالقوانني االقتصادي. التوسع التقليدية القوانني عرقلت أخرى، ناحية من وتنمية. نمو
لحماية ُرشعت فنية ولوائح وضوابط العرف، أو القانون عليها ينص وقواعد إجراءات هي
تلبية عىل تقوم سياسية وهياكل وإدارات، منظمات أيًضا وهي السوق، يف املشاركني
القوانني إىل بها ننظر التي الطريقة هي هذه السوق. يف املشاركني األفراد احتياجات
واإلقطاع، فالعبودية دائًما؛ كذلك النظرة تكن لم التاريخية، الناحية من لكن اليوم.
التجارة قوانني شأن ذلك يف شأنها قوانني، كانت والنفي األشهاد رءوس عىل والحرق
األول النوع من القوانني لكن الثقايف. والتسامح العام، والحوار املرصفية، واألعمال الحرة،

الثاني. النوع من القوانني حفزتها بينما التنمية، أعاقت
مسار وتحدد التنمية أهداف تصوغ فهي وتحقيقها. األهداف وضع السياسة تعني
املتضاربة، املصالح بني التقريب يتعني وبتحديدها لذلك. الالزمة املادية والوسائل تحقيقها،
يستلزم قد وهذا األهداف. هذه حول سيايس توافق وبناء وسط، عميل حل عن والبحث
املجتمعي والدعم العام التوافق — ديمقراطيٍّا العام الوضع كان إذا — أو القوة، استعمال
الوسائل وتخصيص الغاية هذه أدوات تكون ذلك تحقيق وعند األهداف، هذه لتحقيق
قوى خالل من مبارش غري نحو عىل بذلك القيام ويمكن رضوريني. أمرين لها الالزمة
العامة. املالية الخطة إطار يف األموال توزيع إعادة خالل من مبارش نحو عىل أو السوق،
— هذا كل ومراجعتها. ومراقبتها، االسرتاتيجية تطبيق سوى أمامنا يبقى لن ذلك بعد
ارتكبت أخطاء حول استنتاجات إىل برسعة التوصل إىل يهدف — أخرى أمور جانب إىل

املستقبل. يف ارتكابها لتجنب املايض، يف
جديدة. بحماقة مهدًدا كنت إذا القديمة األخطاء من املستفادة الدروس من جدوى ال
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الثامن الفصل

والتنمية: الركود
والثقافة القواننيوالسياسة

وأهمية والتقدمية، الضارة والسياسات االقتصادية، اللعبة قواعد عن
للتنمية الثقافة

اآلخرين. تعليم ويستطيعون أرسع يتطورون برسعة يتعلمون الذين أولئك
ألنها بغيض نظام والرأسمالية علينا. لزاًما التعلم رسعة تجعل املعارصة الرأسمالية
لم وهي آخر. اقتصادي نظام أي من عقالنية أكثر لكنها العمل، يف األفراد عىل تشق
من سابقة مراحل يف كانت مما اآلن معقولية أقل تكون وربما العقالنية. تامة أبًدا تكن
بدأت عندما — اإلنتاج عوامل تطور مراحل من معينة مرحلة يف أنها صحيح تطورها.
من بكثري عقالنية أكثر أصبحت — الحسبان يف والتكنولوجيا البرشي املال رأس أخذ
يصنِّع الذي الطبيعي االقتصاد من املستهِدفة األنماط من أو سبقتها، التي اإلقطاعية
لكن والنقود. األسواق وساطة خالل من لتباع ال ملنتجيها، املبارشة الحاجات لتلبية السلع
مواجهة يف أخرى أحيان يف عقالنية وأقل األحيان بعض يف عقالنية أكثر كانت الرأسمالية
عناية املعنية بالجوانب يتعلق فيما عقالنية تكن لم أبًدا لكنها املنافس، االشرتاكي النظام
— الطويل املدى عىل — التغلب يف قصورها عن النظر وبرصف البرشي. بالسلوك بحتة
النفقات إىل جهة من نشري أن يكفي الطبيعية، البيئة باستغالل املرتبطة املشاكل عىل
الجهة من أو أحيانًا، املستهلكني لب تخلب التي املثمرة غري الدعاية عىل املبددة الباهظة
بطالة من ذلك عىل يرتتب وما املتاحة، اإلنتاجية القدرة من استفادتها عدم إىل األخرى

هيكلية.
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أنه يف — األول املقام يف — الواقعية االشرتاكية العقالنية تكمن االقتصادي املجال يف
غري كانت هزيلة (بضاعة الخردة حتى — يشء أي بيع يف أبًدا مشاكل أية هناك تكن لم
باعتبارها املحلية السوق يف كبريًا إقباًال تلقى لكنها الرأسمايل، العالم أسواق يف مقبولة
بالغ أمًرا الرشاء كان حني يف — الجودة) عالية بضاعة تعترب وكانت تصدير»، «بواقي
الالزم املال تمتلك دمت (ما يشء كل رشاء تستطيع تكاد الواقعية الرأسمالية يف الصعوبة.
السلع لرشاء حتى املال من يكفي ما يملكون ال الناس بعض املشكلة. هو البيع لكن لذلك)،
يف يعملون — الوقت طوال عددهم يزداد — آخرون كثريون وهناك األساسية، والخدمات
دائًما تتسم سوق يف البضائع عرض كيفية بشأن القلق ويساورهم التسويق، قطاعات
بالسلع يفيض الذي السوق هذا يصبح وعندما العرض). يف بفائض (أو الطلب يف بقلة
بحرية يتمتعون الذين السياديني املستهلكني أمام مناسبة فرصة إال ليس االستهالكية
من تماًما عار وهذا للشكوى. داع من فما الشخصية، تفضيالتهم مع يتماىش بما االختيار
— املال رأس إهدار إىل يؤدي اإلنتاج يف بالًغا إفراًطا يعكس هذا أن لو ذلك ومع الصحة.
إذن فنحن — والتسويق والدعاية الرتويج عىل تنفق التي الهائلة املصاريف ذلك يف بما

مشكلة. نواجه
للعوملة الراهنة املرحلة عن الناتجة العاملية الرأسمالية تتسم سابًقا؛ بينَّا وكما
ذاتي تنظيم آليات وجود عدم يف بجالء ذلك مالحظة ويمكن عام. بوجه بالالعقالنية
دامت ما قائًما خطًرا ذلك وسيظل نفسه. تدمري من النظام حماية شأنها من عاملية
من الحد وينبغي غائبة. عاملي نطاق عىل االقتصادية السياسة لتنسيق املالئمة اآلليات
ولالتفاق املصالح، تضارب لتسوية فعال نظام وضع طريق عن العاملية الالعقالنية نطاق
األقل عىل أو مستنرية، سياسة وضع رضورة هو هنا األشياء أهم التنمية. أهداف عىل
التي املادية القيم سياق يف — فالقوانني السليم، القانوني اإلطار يتطلب وهذا منطقية.
أو التنموية، األهداف وتحقيق السياسة تنفيذ تيرس التي هي — التاريخ مر عىل تطورت

تعرقلها.
األشخاص تغيري حتى أو اآلراء، تغيري يكفي فلن االقتصادي الوضع تحسني أردنا إذا
يتطلب األحيان بعض يف وهذا السياسات، تغيري الرضوري من اآلراء. لهذه املعتنقني
النظامان حيث املايض من جزءًا صارت ما رسعان التي األيام ففي أوًال، القوانني تغيري
أيًضا (للرأسمالية الواقعية والرأسمالية الواقعية االشرتاكية — املتنافسان االقتصاديان
فاالشرتاكية الجانبني؛ كال يف ضعف نقاط هناك كانت — واقعية) وأخرى نموذجية صورة
تحاول الرأسمالية وكانت الصلة، ذات السوق يف وعجًزا الطلب يف فائًضا تعني كانت

332



والثقافة والسياسة القوانني والتنمية: الركود

عىل وأيًضا بيعها، املمكن من يكن لم التي البضائع يف املتزايد الفائض عىل السيطرة
فالخطأ االقتصاد، خرباء نتبادل «دعونا مازحني: نقول أن اعتدنا قد كنا اإلنتاج. يف الزيادة
إىل حاجة هناك كانت إذ املشكلة؛ يحل أن التبادل لهذا كان ما لكن وحدهم!» خطؤهم

شامًال. تعديًال القوانني تعديل
وما االقتصادية اللعبة تحكم قواعد فهي مبادئ، باعتبارها القوانني إىل ننظر إننا

سيما: ال سياسية، تفاعالت من بها يرتبط

العرف. أو القانون يقرها التي والقواعد اإلجراءات •
السوق. يف املشاركني لحماية ُرشعت التي الفعالة والقوانني اللوائح •

احتياجات تلبية عىل تعمل التي السياسية والكيانات واإلدارات املنظمات •
السوق. يف الفرديني املشاركني

العلوم يف أو االقتصاد علم يف القانوني النهج عىل املطلعني غري عىل سيسهل
دعونا الطريق. بقواعد قارنوها إذا وجوهرها القوانني مغزى إدراك عام بوجه االجتماعية
وضعت فقد سياراتنا، فيها نقود التي الشوارع من تبدأ تدريجية نظرة للموضوع ننظر
األقل عىل أو بها، دراية عىل الطريق مستخدمي كل وأصبح وقننت، املرورية القواعد
أيًضا يوجد إذ للطريق، الوحيدين املستخدمني لسنا عام. شأن هذا ألن ذلك، لهم ينبغي
عىل يقودون الذين األشخاص عدد وألن فيها. يسريون أو عليها يقودون آخرون أشخاص

عام. شأن إىل تتحول أن املسألة هذه تكاد فأكثر، أكثر يزداد الطريق
اتباعها عدم يفضلون كانوا لو حتى القواعد اتباع الطريق مستخدمي عىل يتعني
لتنظيم القانون فرضها التي والقيود الرسعة فحدود شخصية، نظر وجهة من انطالًقا
العام األمن لكن الطريق، مستخدمي بني شعبية بأية تحظى تكاد ال السيارات وقوف
يف فقط ليس القيود، هذه مع نتكيف فنحن لذا الزًما، أمًرا القيود هذه يجعالن واملشرتك
الطريق مستخدمي حقوق احرتام من انطالقا أيًضا بل جيًدا، املفهومة مصالحنا ضوء
يتبعون ال الذين أولئك عىل السليم السلوك لفرض قائمة واألدوات فاإلجراءات اآلخرين،
القواعد يف اختبار اجتياز بعد قيادة رخصة عىل للحصول رشط هناك أوًال القواعد؛
وهناك والنواهي. التوجيهات من دستوًرا الطريق عالمات وتمثل للطريق. األساسية
مطبات هناك السكنية املناطق شوارع ويف الطرق. تجوب رشطة ودورية غرامات،

الرسيع. العام الطريق عىل ليس أنه شخص أي إدراك لعدم تحسبًا صناعية
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بقوة آخرون ويتبعها ويحرتمونها، ويقبلونها يفهمونها ألنهم القواعد البعض يتبع
نطاق عىل بها املعرتف للقوانني احرتام يسود حيث — متحرض بلد أي ويف القانون.
أي من يخلو الشارع كان إذا حتى الحمراء اإلشارة رؤية لدى املرء يتوقف — مجتمعي
ويف األخرض. اللون إىل اإلشارة تتحول حتى وينتظر صباًحا، الثالثة الساعة يف شخص
الحمراء اإلشارة السائقون يتجاوز الثقافة فيه وتنعدم القوانني احرتام فيه يقل بلد أي
كان إذا حتى ذلك يفعلون وأحيانًا قادم، شخص أي هناك ليس أنه يعتقدون داموا ما
وال طريقك. من اآلخرين لدفع سيارتك نفري إطالق دوًما ويمكنك قادم، شخص هناك
قواعد يقررون الذين هم — القوانني ال — السائقون كان إذا اآلخرين ملراعاة مجال
عىل — وبريطانيا بنجالديش يف الرسمية الناحية من تتشابه التي فالقوانني الطريق.
استخدام من تماًما مختلفني نوعني عن تسفر أن األمر واقع يف يمكن — املثال سبيل
واآلثار والكفاءة والسالمة الفعالية عىل ذلك عواقب جميع االعتبار يف األخذ مع الطريق،
تشابه من الرغم عىل وهكذا، املدن. يف املروري واالختناق والتلوث كالضجيج الجانبية
والعدوانية باالرتباك املكانني أحد يتسم الرسمية، الناحية من البلدين كال يف القوانني

املرورية. والسيولة والنظام باالنضباط اآلخر ويتميز الفوىض، وشيوع
بيد الطرق، عىل املرور وحركة االقتصادية الحياة بني التشابه أوجه من العديد هناك
هنا وأمثل أمثل، نحو عىل تنظيًما وأصعب وتعقيًدا ديناميكية أكثر التجاري العمل أن
والهدف الهدف، تحقيق من — القائمة الظروف ظل يف األقىص— الحد إىل الوصول تعني
واجتماعيٍّا اقتصاديٍّا متوازنة تنمية بتحقيق البرشية االحتياجات تلبية هو الحالة هذه يف
وحدود الطريق حق تحدد ولوائح مرور وإشارات طريق عالمات لدينا ناحية، فمن وبيئيٍّا.
السيارات، وسائقي املشاة جانب من املنشود السلوك تفرض وقوانني بها، املسموح الرسعة
لدينا األخرى، الناحية ومن الطريق. مستخدمي بني التعامالت تحكم متبعة وإجراءات
األعمال رجال وثقافات وعادات تنظيمية، وروابط وكيانات قانونية، وإجراءات لوائح
— االقتصادية واألرصدة التدفقات حركة لكن واملستهلكني. واملنتجني الحكومة وموظفي
املعلومات ويف والخدمات، السلع ويف واملايل، والحقيقي، البرشي، املال رأس يف املتمثلة
عىل املرور حركة تفوق والتعقيد النشاط من محدودة غري بدرجة مفعمة — والتكنولوجيا
يف السبب هو وهذا نائمون. ونحن حتى اليوم يف ساعة ٢٤ مدى عىل وتستمر الطرق،
واملنافسة، والفعالية والتوزيع، باإلنتاج يتعلق فيما األهمية غاية يف القانوني الجانب أن

والتنمية. والنمو واإلنتاجية، والكفاءة
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— الركود تسبب التي — السيئة فالقوانني سيئة؛ وأخرى جيدة قوانني وهناك
العمل يالزما أن بد ال اللذين املخاطرة وروح الهمم بتثبيط البرشية املبادرة تعرتضسبيل
والجريمة املافيا قوانني. الحكومية للرشكات املركزية واإلدارة البريوقراطية التجاري.
وتدمر النمو تعوق القوانني هذه لكن أيًضا، قوانني والفساد األموال غسيل قوانني. املنظمة
تشجع التي — الجيدة القوانني أما عليها. والقضاء لها التصدي ينبغي لذا الكفاءة؛
التقني التقدم وتشجع التعامالت ضمان تكفل التي تلك األول املقام يف فهي — التنمية
ويف القانون، ترسيخ كفالة عىل القادرة تلك هي النجاح تحقق التي والدول واالجتماعي.
الطبيعية الظروف مع سلس نحو عىل التكيف تتيح التي املرونة ضمان نفسه الوقت
عملت إذا عددها يزيد أن يمكن لكن العدد. قليلة الدول هذه لألسف، املتغرية. والثقافية
اللذين الجانبني مراعاة عىل عمليٍّا تمارس تنمية وكل النمو نظريات من معقدة نظرية كل

التقني. والتقدم االقتصادية التعامالت تأمني فعال؛ نحو عىل األمور بأداء يتعلقان
تعتمد أيًضا، الحالة هذه ويف سيئة. أو جيدة تكون أن يمكن قوانني أيًضا هناك
يكون وقد أعمالهم. الناس فيه يمارس الذي باملحيط تتعلق أخرى ظروف عىل األمور
كان ترى يا منا كم املايض. يف قانونًا كانت فاملبارزة وتاريخي، ثقايف بعد املحيط لهذا
أولئك نظر يف جيًدا قانونًا كان ربما هذا؟ يومنا حتى القانون هذا استمر لو حياته سيفقد
عىل نفسه املبدأ ينطبق أن ويمكن فقدوها. ملن كذلك يكن لم لكنه بحياتهم، نجوا الذين
املهنية النقابات كانت الوسطى العصور فرتات إحدى ففي التقليدي؛ االقتصادي املحيط
السلع جودة وضمان أعضائها مؤهالت مستوى برفع اإلنتاج نمو يف ساهمت إذ تقدم، أداة
قانونية معوقات إىل وتحولت محافظة النقابات صارت الوقت بمرور لكن ينتجونها. التي
واعرتضت التكنولوجي، التقدم وأعاقت التنافسية، روح فثبطت التنمية؛ سبيل تعرتض

العملية. املهارات نرش سبيل
ينظر التي التجارية والعالمات االخرتاع برباءات يتعلق فيما اليوم مشابه والوضع
تحفز ناحية من فهي حدين، ذات أسلحة باعتبارها القانونية النظر وجهة من إليها
أفكارهم حماية خالل من — والصانعني واملصممني واملخرتعني املكتشفني — املبدعني
ثمَّ ومن فعًال)، إنتاجه يمكن بما (مقارنة اإلنتاج تقلل أخرى ناحية ومن وتصميماتهم.
متطابقة املتطابقة املنتجات فيه تكون ال غريبًا موقًفا أحيانًا نواجه وقد االستهالك. تقلل
رخصة بموجب وُصنعت جوتيش ماركة تحمل حقيبة — املثال سبيل عىل — قارن بالفعل.
صنعت األوىل أن الفرق نفسه. املكان يف ُصنعت بأخرى هانوي مشارف عىل يقع مصنع يف
األصيل املصمم أن من وبالرغم كذلك. الثانية تكن ولم الرتخيص، بنود مع يتفق بما
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قوانني تحد معينة أحوال ويف «مختلفتان». فهما األخرى عن إحداهما تمييز يستطع لم
«بالينسياجا» دار يطالب أن ألحد يمكن فال اإلنتاج. من االخرتاع وبراءات الطبع حقوق
من متطابقة نسخ إعداد أو الحفل، موعد قبل األوسكار لحفل يُعد ثوب تصميم بنرش

مرشحات. لعدة الثوب نفس
تحد التي الفالتر إنتاج سبيل االخرتاع براءات تعرتض أن املعقول غري من ذلك ومع
األطفال آالف وموت حياة بني فاصًال تكون قد التي اللقاحات تصنيع أو الهواء، تلوث من
بالد يف املزارعني إجبار العار من وسيكون الفقرية. البلدان يف الفريوسات تهددهم الذين
بعض لكن وراثيٍّا. املعدلة البذور رشاء عىل — األزل قديم منذ الزراعة مهد — الرافدين
دولية كانت احتالل (هيئة املؤقتة االئتالف سلطة رئيس بريمر بول أن ذكرت التقارير
عملية من جزء أنه اعتبار عىل بذلك العراقيني املزارعني أمر قد فقط) االسم حيث من
أمريكية، رشكات توردها بذور استخدام عىل املزارعون أُجرب ويفز». «آمرب باسم ُعرفت
يف يقع كان الذي العراقي البذور بنك يف البذور من كاف مخزون توافر من الرغم عىل
«حظر عىل املؤقتة االئتالف سلطة من الصادر ٨١ رقم القانون نص وقد بسوريا. حلب
للحصول معينة، مؤسسات من تراخيص رشاء إىل ليضطرهم البذور، هذه استخدام إعادة
خدمة يف تكون عندما الفكرية امللكية حقوق عىل مثال هذا عام.»1 كل جديدة بذور عىل

اإلنسانية.
كثريًا — االقتصادية السياسة ثمَّ ومن — فاالقتصاد تحذير: كلمة من بد ال وهنا
املالبس طول يف املوضة تتحكم أن من ضري وال السائدة. للموضة ضحايا يقعان ما
تستخف أن لك أخرى. مسألة السياسية والقرارات األكاديمية النظريات لكن النسائية،
كانت مناسبة من أكثر ففي الخاصة. مسئوليتك عىل لكن االقتصاد عىل املوضة بتأثري
يتبعون الذين املتمرسني أولئك عن ناهيك االقتصاد، علم نجوم تضليل يف سببًا املوضة
بالرضورة. صحيحة يجعلها ال للموضة النظرية مسايرة لكن السائدة. االتجاهات آخر

التجاهل تلقى كانت ما كثريًا (التي القوانني عىل الرتكيز أصبح الحارض الوقت يف
استخدام ويسيئون — يستخدمون األخرى املدارس فممثلو السائدة، املوضة املايض) يف
جوهر يدرك ال وبعضهم قيود، دون الجديد املؤسساتي لالقتصاد املفاهيمية الرتسانة —
واالقتصادات االشرتاكية بعد ما باقتصادات يتعلق فيما سيما ال أهميتها، أو األفكار هذه
التي األقفال يفتح أن بإمكانه الذي الرئييس املفتاح «قانون» كلمة أصبحت فقد الناشئة،
عن (ناهيك االقتصاديون تحته يخفي أن يمكن بساًطا أو آخر، يشء ألي تستجيب لن
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هو ومثلما أخرى. نماذج مع تتالءم ال التي البقايا كل السياسة) وعلماء االجتماع علماء
األماكن يف تطبيقها أو القوانني استخدام يف اإلفراط ينبغي ال آخر، مفهوم أي مع الحال

تالئمها. ال التي
منها أذكر مختلفة أنواع إىل القوانني نصنف أن يمكن التفاصيل، يف الخوض ودون

يأتي: ما

التفسريية. •
الرقابية. •

التعويضية. •
الحافزة. القوانني •

املكيَّفة. •

اجتماعي نظام ضمن — السوق يف املشاركني تخرب التي هي التفسريية القوانني
أو التجارة قوانني (مثل تنفيذها وقواعد االتفاقات صياغة بأطر — فاعل اقتصادي

األوروبي). االتحاد معاهدة
مستمرة، بصفة السوق يف املشاركني سلوك ترصد التي تلك هي الرقابية والقوانني
(تشمل بها املعمول القواعد عن باالنحراف أو بالتهديدات، علًما والجمهور الرشكاء وتحيط

واملحاكم). املالية، التنظيمية الهيئات ذلك: عىل األمثلة
والبضائع املال رأس وتدفقات األسهم قيم تصحيح عىل تعمل التعويضية والقوانني
من حالة نحو للتذبذب ميل وجود لضمان سبيًال بوصفه االتزان عىل الحفاظ بغرض
القانون، هذا ل تُفعِّ التي واملنظمات االحتكار، مكافحة قانون األمثلة: (تشمل السوق توازن

العمالت). رصف أسعار تنظيم وأجهزة
النشاط توسع يشجع بأسلوب املال وتخصيصرأس تجميع تشجع الحافزة والقوانني
عىل املفروضة القوانني األمثلة: (تشمل والخدمات للسلع املضافة القيمة ويزيد االقتصادي

املال). رأس وأسواق املرصيف االستثمار
عىل وتجربهم السوق رشكاء أعمال عىل تصادق التي تلك هي املكيَّفة والقوانني
التحكيم، هيئات األمثلة: (تشمل الطويل املدى عىل العامة للمصلحة وفًقا الترصف
الحرة). التجارة يف جدد رشكاء بدخول تسمح التي العاملية التجارة كمنظمة واملنظمات
واالقتصادي املايل التيارين عىل التوازن حالة تقترص أال ينبغي أنه إىل قبل من أرشت
أيًضا. للقوانني تمتد أن ينبغي بل فحسب، الطبيعية والبيئة والسيايس االجتماعي والوضع
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االقتصادية اللعبة أطراف يحظى بحيث املنظومة ترتيب يعني هذا؟ يعني ماذا لكن،
ق يُنسَّ أن يعني القانوني والتوازن التوازن. فقدان من بدًال السوق، تجاوزات من بالحماية
االنهيار. نحو يرتنح أن من بدًال بنفسه، نفسه وينظم بسالسة يعمل بحيث ويُنظَّم السوق
يتسم توازن تشجيع طريق عن االقتصادية املنظومة ثوابت يقوي القانوني واالنسجام
لتصحح النظام، من يتجزأ ال جزءًا القانونية األمان آليات تكون أن بد وال بالديناميكية.
يواَزن أن ينبغي الحرة املشاريع ملصلحة قانون ينشأ فعندما بالتوازن، أخل إذا مساره
أن ينبغي املال رأس تدفق لحرية قانون هناك كان وإذا املستهلكني. لحماية بقوانني ذلك
السوق يف لصوص هناك كان وإذا العاملة، األيدي هجرة لحرية بقانون مصحوبًا يكون

رشطة. هناك تكون أن يجب
النجاح مصدر السوق يف الصحيحة القواعد مراعاة تمثل الطويل املدى وعىل
ذلك يحدث ولكي باالحرتام. تحظى أن بد ال القوانني أن يعني وهذا االقتصادي.
أيًضا. لآلخرين نُعلِّمها بل فحسب، القوانني نضع ال فنحن مفهومة، تكون أن يجب
بجامعة تلتحق أن أو أخطائك، من تتعلم أن تستطيع حيث الواقعية، الحياة يشبه ذاك
ال ذاتها حد يف والقوانني اآلخرين. أخطاء تحليل عىل معتمدين النظريات أساتذتها يرشح
قراراتهم. األشخاصويتخذون ضمنه يعمل الذي اإلطار فقط تحدد ألنها األخطاء، ترتكب
لإلدارة املتزايدة الحاجة وراء السبب هو وهذا األخطاء، يرتكبون قد التنفيذيون واملديرون

يفعلون. ما وكثريًا األخطاء، يرتكبون قد والسياسيون والرشكات. لألصول املاهرة
يف تضارب وهناك القائم. االجتماعي النظام عن ناجمة مصالح لعبة السياسة
عىل للتغلب املبذول الجهد يكون أن يمكن لكن االجتماعية. الفئات مختلف بني املصالح
بذور تزرع أن شأنها من الفعالة غري الجهود أن غري للتنمية، دافًعا التضارب هذا
تحول التي املواقف تجنب كيفية عن للسؤال جواب إليجاد دائم سعي والسياسة الدمار.
الرصاعات هذه من الكثري وهناك تنتهي. ال اجتماعية رصاعات إىل املحتملة الرصاعات

بحق. الرفيع السياسة فن وهو للتنمية دوافع إىل وتحويلها املحتملة،
الذي هو كابوس وأسوأ والرضوري. املمكن بني املواءمة فن هي أيًضا والسياسة
يف أما باأللفاظ. تالعبًا إال ليس هذا لكن مستحيلة، الرضوريات تكون حينما نعيشه
نتيجة وقت أي يف االقتصادية بالعقالنية يتسم يشء أي تطبيق يمكن فال الواقع،
تحسن تنتظر وأن بوسعك ما أفضل تفعل أن سوى عليك ال عندئذ، سياسية. العتبارات
عالم يف الرئيسية الفكرة تقوم منصبك. من وتستقيل أعصابك تفقد أن من بدًال األمور،
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ما بأرسع العمل الدقة تحري أردنا إذا أو ممكنات، إىل الرضوريات تحويل عىل الواقع
تُجَرى عندما يحدث وهذا ممكنات. الرضوريات تجعل التي الظروف توفري عىل يمكن
وهم إصالحات، اسم عليها يطلقوا أن واالقتصاديون الساسة يحب التي الالزمة التغيريات
وهذا «كربى». أو «شاملة»، أو «جذرية»، قبيل من صفات االسم هذا إىل يضيفون عادة
فقلة االقتصادية، العمليات تسلكه الذي املسار يغريون ال عندما حتى أيًضا يحدث ما
عمل يف تتدخل عادة التي اإلصالحات ببساطة وهي ذلك، تفعل التي هي اإلصالحات من

الهامة. االقتصاد عنارص بعض
السياسة أن البعض ويرى الحظ. وحسن واملعرفة اإلبداع الناجحة السياسة تتطلب

أيًضا. للموهبة بحاجة فأنت كافية، ليست وحدها املهارة لكن حرفة. منها أكثر فن
بل املناسب، الوقت يف واملؤثرة العميقة التغيريات تجري ال عادة السياسة عالم ويف
تنشأ الالزمة اإلصالحات إلجراء املواتية السياسية األحوال أن يعني وهذا األوان. فوات بعد
أو تباطأ قد النمو يكون أن وبعد وظيفيٍّا، اختالًال يعاني بات قد االقتصاد يكون أن بعد
أبواب غلق إىل البالد هذه أهل ميل عىل يؤكد قديم بولندي مثل وهناك ركود. إىل تحول

الخيول. فرار بعد اإلسطبالت
وقيمهم لسلوكهم الناس من األمد طويلة مراقبة الشعبية املقوالت هذه بعض يمثل
الرشقية أوروبا يف السالفيني بني متداول مثل هناك املثال، سبيل فعىل الحياة، يف وفلسفتهم
يشء هناك أخرى، بعبارة الصباح». يف يستيقظون الذين أولئك يكافئ «الرب أن معناه
من العكس عىل أوًال). يستيقظوا أن بد ال الحقيقة يف أنهم من الرغم (عىل لهم يُعطى ما
يف يبكر الذي «الطري بأن الغربيني األنجلوساكسونيني بني الشعبية الحكمة تجزم ذلك،
بأي يفوزوا كي أوًال يعملوا أن عليهم الحالة هذه ويف بالدودة»، يفوز رزقه عن البحث
يملك بولنديٍّا تسأل أن جرب واإليجابي. السلبي املوقفني بني تناقًضا نالحظ وهكذا، يشء.
انهيار، يف يشء كل أن من لك يشتكي ستجده تجارته، أحوال عن مزدهًرا تجاريٍّا نشاًطا
إن يقول ستسمعه للتو، إفالسه أعلن الذي الغربي لنظريه السؤال نفس تسأل أن وجرب
األعمال قطاع يف الثقة مؤرش أن من اإلطالق عىل عجب ال ثم ومن يرام. ما عىل يشء كل

الثقافيتني. الفئتني هاتني بني يختلف طاملا — االقتصاد خرباء يسميه كما —
فوات بعد تحدث التي تلك مقابل املناسب الوقت يف تحدث التي باألشياء يتعلق فيما
عىل تعمل لم سياسيٍّا واملتطورة مؤسسيٍّا املتقدمة الغربية الدول أكثر حتى نجد األوان؛
مبكر وقت يف إجرائها من بدًال فقط، الخطرية األزمات أوقات يف إال جذرية إصالحات إجراء
أهمية، أكثر السيايس «املنطق» االقتصادي. املنطق بتطبيق األزمة لتفادي الكفاية فيه بما
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عام أزمة خالل إال اإلصالح تطبق لم فربيطانيا اإلطالق، عىل للغاية منطقيٍّا يكون ال لكنه
يف والسويد وفنلندا والدنمارك ،١٩٨٧ عام وأيرلندا ،١٩٨٢ عام هولندا وطبقته ،١٩٧٩
يف اآلن حتى مماثلة جذرية تغيريات تُطبَّق ولم العرشين. القرن من التسعينيات مطلع
نرى أن ويمكننا أخرى، بعد سنة تأجيلها يجري بل إيطاليا. عن ناهيك فرنسا، أو أملانيا

الدول. لتلك االقتصادي األداء عىل ذلك نتائج
منها واألسوأ ضعيفة، سوق مؤسسات بها توجد التي البلدان يف بكثري أسوأ واألمور
ال التي تلك أو الخاطئة، التنموية االسرتاتيجية باتباع هذا ضعفها تفاقم التي البلدان
يف سيما ال نموٍّا، األقل البلدان من كثري عىل ينطبق وهذا اإلطالق. عىل اسرتاتيجية أي تتبع
االقتصاد وتنويع اإلصالح محاوالت عىل إيجابية أمثلة توجد لكن األوسط. والرشق أفريقيا
أو السنغال أو أوغندا يف الحال هو كما الدويل، الصعيد عىل التنافسية القدرة وتعزيز
فهناك املناطق. تلك يف كثرية ليست األمثلة هذه أن بيد قطر. أو املتحدة العربية اإلمارات
ليست الحالية أزماتها ألن ما، انهيار أو كربى أزمة وقوع «تنتظر» تزال ال أخرى بلدان
طويًال االشرتاكية الدول انتظرت لقد صعبة. هيكلية تغيريات بإجراء إللزامها بعد كافية
كل بعيًدا مساًرا تسلك نفسها ووجدت النهاية، يف تنتظره ما أمامها يعد لم حتى ا جدٍّ

التنمية. مسار عن البعد
«انتظر البديهي: السؤال هذا سائل يسأل أن بد وال أعمق. تفكري إىل هذا كل يحتاج
األمور تحسن إىل وتؤدي فعًال، رضورية الجذرية» «اإلصالحات هذه كل كانت إذا لحظة،
أنه يُفرتض الذي التغيري يريدون ال لم إذن؟ الناس يريدها ال فلم االقتصاديون، يقول كما
بعض يف أنها حد إىل الحازمة املعارضة هذه مثل التغيريات هذه تثري وملاذا سيفيدهم؟

عليها؟» التغلب يمكن ال األحيان
يطلقون الذين االقتصاد خرباء بني شيوًعا األكثر وربما — السؤال لهذا إجابة أبسط
هذا يكون ربما اإلصالحات. يفهمون ال ببساطة الناس أن هي — إصالحيني أنفسهم عىل
األمور تحسن إىل اإلصالحات هذه تؤدي ال كثرية، أحوال يف املعتاد هو مثلما لكن صحيًحا،
األمور تحسن إىل اإلصالحات هذه تؤدي عندما وحتى عليها. يحتجون ملن بالنسبة فعًال
و«يف ا» «عامٍّ يكون التحسن هذا أن هي تحديًدا املشكلة تكون املتوسط، يف أو عام، بوجه
من فرتة بعد — يؤدي أن فعًال شأنه من ربًحا تحقق ال التي املصانع فإغالق املتوسط»؛
يتكبدها التي الخسائر توفري إىل سيؤدي ذلك ألن عام، بوجه األمور تحسن إىل — الوقت
بناء أحواض لدعم تُدفع التي كتلك الحكومة، تدفعها التي اإلعانات وتوفري املصنع، مالك
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— الفور عىل األمور يجعل ذلك لكن بولندا. يف الفحم ملناجم أو اسكتلندا، يف السفن
وألرسهم. املصانع هذه يف يعملون كانوا الذين لألشخاص سوءًا أكثر — لألبد وأحيانًا
التغيريات هذه يدعمون االقتصاد وخرباء السياسة رجال من اإلصالحية العقلية فأصحاب
مختلفة تبدو األمور لكن اإلنتاجية، وتزيد التكنولوجي التقدم من لالستفادة تؤدي ألنها
الكربى الفائدة فما إذن، املواطنني. من مثلهم هم ومن املصانع، هذه إغالق لضحايا قطًعا
للصالح والجماعية الفردية املصالح إخضاع ينبغي اإلصالحات. إنها الوضع؟ هذا وراء من

التغيريات. إحداث بسبب يخرسون الذين أولئك أجل من يشء فعل يليه العام،
السنوات خالل الجديدة الليربالية ممارسة يف وخصوًصا األحيان بعض يف لكن
إلعادة ماكرة ووسيلة التمويه، من نوع سوى التقدمية» «اإلصالحات تكن لم األخرية،
يف ذلك بها يجري التي اآلليات وكانت أخرى. إىل فئة من وتحويله الدخل من جزء توزيع
حتى يكونوا لم ذلك جراء يخرسون الذين الناس أن حد إىل للغاية، معقدة األحيان بعض
املستنرية» «اإلصالحات بشأن الناس لدى كان الذي الوهم وزوال يحدث. بما وعي عىل
يشجع وهذا ذلك. بعد الحكومة تفعله ما كل يف يرتابون يجعلهم أن شأنه من السابقة
يئول إالم نعلم فنحن اآلن، بعد بتغيريات تقوموا ال «رجاءً، تقول: التي املحافظة املواقف

األسوأ. إىل يئول إنه دائًما»؛ الحال
تأتي ال التي للتغيريات الخضوع عن فاالمتناع غال، ثمن السياسة يف الثقة ولفقدان
مسدوًدا طريًقا وستواجه دوًما عرقلتها سيجري التغيريات أن يعني شامل تحسن بأي
يف يالحظ املقاومة من النوع وهذا األمور. تحسن إىل يؤدي الذي النوع من كانت إذا حتى
ملحوًظا بات مؤخًرا لكنه والدول، لألقاليم الجزئي االقتصاد مستوى عىل صوره أوضح

بالعوملة. عالقة له وهذا الدويل، الصعيد عىل أيًضا
لديها التي — املعارضة تعمل إذ تنتهي؛ ال سياسية رصاعات هناك ذلك كل وفوق
تغيريات تنفيذ من الحاكم الحزب منع عىل — تطبيقها تود بها خاصة إصالحات بالطبع
أن شأنه من الحاكم الحزب سياسات فدعم سيايس، مغزى له وهذا رشيدة. اقتصادية
يعني وهذا فيها. الرفيعة املناصب شاغيل بقاء يرجح بدوره وهذا تحسينات، إىل يؤدي
عن يسفر كهذا «منطًقا» إن أفضل». ذلك كان األمور ساءت «كلما أنه املعارضة نظر يف
ومقابل من؟ ومع من؟ وملصلحة ماذا؟ يفعل من مثل: بمسائل تهتم السياسة من نوع
أجل من العام العمل السياسة: إليها تهدف أن ينبغي التي باألمور اهتمامها من أكثر كم؟

ككل. املجتمع أوضاع تحسني
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واملالية االقتصادية للمشاكل الفعال الحل هي البناءة املستنرية االقتصادية السياسة
املناوشات فيها تنتهي ال التي الواقعية الحياة اضطراب خضم يف لألسف، لكن املعقدة.
والصورة االنتخابية، فالدورة األدنى، الحد إىل الحلول هذه تقليل من بد ال السياسية،
بقاء يف السبب وهما العامة، الحياة آليتا هما اليومية لألحداث اإلعالمية للتغطية املشوشة

عليه. هي ما عىل الراهنة األوضاع
حد يف قيمة وهي بالديمقراطية، نعتز ألننا ذلك، من تعقيًدا أكثر إنهما الواقع، يف
نفسها تحكم ألن بعد مؤهلة ليست مجتمعات هناك ألن يحبونها، ال من هناك لكن ذاتها.
الرسمي؛ املستوى عىل املعلن الرأي هو هذا األقل عىل ديمقراطية. مؤسسات طريق عن

ملصلحتها. بالطبع وهذا يحكمها، من إىل بحاجة الدول هذه
صعوبة واجهت املثال، سبيل فعىل األحيان، بعض يف الحقيقة هي هذه تكون وقد
االنتخابات بأن إقناعي حاول حينما أوغندا رئيس موسيفيني يوري مع أتفق ال كنت حينما
باستمرار نشهده أمر وهذا عرقي. لرصاع إال تؤدي لن الفقرية الجميلة بالده يف الحرة
اسرتاتيجية تبدو أوغندا ويف أفريقيا. يف — وخيمة عواقب من عليه يرتتب ما بكل —
عسكري، بانقالب السلطة إىل جاء (الذي موسيفيني ظل يف تنفيذها يجري التي التنمية
والرصاعات واالجتماعي. القومي التكامل عىل قائمة لكنها ناجحة، حرة) بانتخابات ال
السيايس االستقرار زعزعة إىل حتًما ستؤدي الحرة االنتخابات ستثريها التي العرقية

التنمية. برنامج وعرقلة النسبي
مثلما الديمقراطية، غياب تربر كاذبة أعذار سوى هذه ليست األحيان، أكثر يف لكن
يف الحال يزال ال ومثلما أمني، لعيدي الديكتاتوري الحكم ظل يف أوغندا يف الحال كان
نعرف كما — املشكلة وتكمن وأوروبا. الشمالية أمريكا خارج تقع التي الدول من كثري
بد ال يشء فكل والحضاري، التاريخي سياقها عن الديمقراطية فصل يمكن ال أنه يف —

وقتًا. يستغرق أن
والوصول بالتصويت، لهم نسمح لكي الرشد سن إىل األفراد يصل أن نشرتط إننا
الحق يملك الذي من لكن وقتًا، يستغرق والقومية االجتماعية الناحية من البلوغ ملرحلة

اآلخرون؟ «البالغون» هم هل املرحلة؟ هذه بلوغ وقت تحديد يف
تسميته تفضل كنت إن السيايس االمتثال أو السيايس— والصواب واهية، قاعدة هذه
بدًال املؤيدين مع تتماىش أن الحالة هذه يف األفضل ومن سوءًا. األمور يزيد — كذلك
قادرة البلدان فبعض الحقائق، مواجهة نستطيع أن ينبغي لكن، بالتطرف. تُتَّهم أن من
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هذه بعض ويف الفوىض. إىل وتنحو األمور تفسد أخرى بلدانًا لكن نفسها، حكم عىل
بلدان ويف االستبداد، مواجهة يف بالديمقراطية املتعلقة اإلشكالية حتى تثار ال البلدان
الديمقراطية بني الخيار يكون عندما خصوًصا ملحة، مسألة القضية هذه تكون أخرى
بلدان بعض يف العرشين القرن أواخر يف الحال كان مثلما املستنري، واالستبداد املتخبطة

الوترية. رسيع نموٍّا تشهد كانت التي آسيا رشق جنوب
هناك تكون ال نفسه، الوقت ويف عقيًما، االستبداد يكون حينما املشاكل أسوأ وتنشأ
الذي والسؤال االحتماالت. هذه أسوأ أفريقيا جربت لقد فعالة. ديمقراطية لوجود فرصة
أي وإىل االستعمار، بعد ما إرث من جزءًا ذلك يمثل درجة أي إىل هو: إجابة بال يظل
لم االستعمار إن أكيد: واحد أمر هناك عمًقا؟ األكثر الثقافية الظروف عن هذا ينجم مدى

الكلمة. معاني بكل ضدها كان بل للديمقراطية، مدرسة يكن
التي تنزانيا يف أروشا مدينة يف الرئييس امليدان يف ساعة برج هناك هذا، يومنا حتى
الربج هذا شيدوا قد األملان املستوطنون كان األملاني. أفريقيا رشق مستعمرة من جزءًا كانت
واالنضباط، الوقت بقيمة إحساًسا املواطنني نفوس يف فطبع األوىل، العاملية الحرب قبل
يف للقارة الغربي الساحل عىل مماثلة األمور وبدت التزامها. ينبغي جيدة خصلة وهي
مدينة يف وكذلك األملانية، توجو باسم قبل من تعرف كانت التي توجو، عاصمة لومي
مستعمرة السابق يف أيًضا كانت التي الهادئ، املحيط جنوب الواقعة ساموا عاصمة آبيا
املصري نفس لقيت التي الجديدة غينيا بابوا يف بسمارك بحر عىل املطلة مادانج ويف أملانية،
الوقت قيمة احرتام األماكن هذه يف الناس اعتاد هذا بفضل وربما االستعمار. عرص خالل
أي ينجز ولم الديمقراطية. مبادئ أحد يعلمهم لم ذلك، رغم باملواعيد. االلتزام ومفهوم
— واألسرتاليون واألمريكيون والفرنسيون الربيطانيون — االستعمار يف األملان خلفاء من

االستعماري. النظام سقط حتى قرن نصف مدى عىل الصدد هذا يف يشء أي
السياسة وخرباء الفالسفة يُعمل أن املمكن من أنه أعتقد املوضوع هذا عن وبعيًدا
بريطانيا خاصة — األخرى الدول وبعض املتحدة الواليات تحولت كيف ليعرفوا عقولهم
بقليل) سنوات عرش من أكثر منذ ذلك بدأ (تاريخيٍّا، القصرية الفرتة هذه يف — العظمى
حتى البلدان، جميع يف الديمقراطية انتخابات بإقامة ينادون مبادئ ذوي دعاة إىل
بعض يف حتى بحماس الديمقراطية يفرضون — الباردة الحرب نهاية منذ — إنهم
والعراق. أفغانستان عن ناهيك ليبرييا، أو باراجواي أو هاييتي مثل منها امليئوس الحاالت
التي الديمقراطية بمشكلة الحد هذا إىل مهمومني السابق يف يكونوا لم أنهم والغريب،
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حدود ال تفاقمها. يف عدة بطرق شاركوا األحيان بعض يف إنهم بل اآلخرون، يعانيها
الذي النظام هو املناسب «النظام إن القائل باملبدأ الترصيح عدم األفضل ومن هنا. للنفاق
أرض عىل وتطبيقه بتبنيه واالكتفاء عام»، بوجه مناسبًا يكون الذي ال نحن، يناسبنا
والكاتب الفيلسوف — هريزن ألكسندر قال وقد سيظل. وهكذا األمر، كان هكذا الواقع.
يستطيعون الشعوب يجهلون من إن — أيًضا للغرب مواليًا كان الذي البارز الرويس

تحريرها. يستطيعون ال لكن واضطهادها، غزوها
سارة مفاجأة ُعدَّ فيما — أخرى دول عدة ومعها — قوية دولة اكتَشفت وهكذا،
أو مدفعية سفينة إرسال من بدًال — املناسب واللوجستي املايل الدعم إرسال أن لها
و«حكام رسمية. ديمقراطية إجراءات عرب جيدين حكام إيجاد من يمكِّن — بحرية جنود
واالقتصادية السياسية االسرتاتيجية املصالح سيضمنون الذين أولئك تعني جيِّدون»
الدبلوماسيني، يف ممثلة الناعمة» «القوة تصدير األفضل من لذلك، الكربى؛ الدول لهذه
التي العديدة الحكومية غري املنظمات من وخرباء والصحفيني، االقتصاديني، واملستشارين
يقوم ال وحينما تستغلها. التي الكربى والرشكات الحكومات من طوًعا املال عىل تحصل

الجيش. أي الخشنة»؛ «القوة إرسال يجب املنشودة باملهمة هذا
ال — الخاصة الرئيسية باملصالح األناني االهتمام — تحديًدا األسباب هذه ولنفس
التي األماكن يف النموذجية ديمقراطيتها تعزيز إىل اإلشارة حتى تحاول الدول هذه نجد
األمثلة من بالفعل. الدول لهذه االسرتاتيجية املصالح االستبدادية الحكومات فيها ترعى
مثل السوفييتي، االتحاد انهيار بعد ما بلدان أو وباكستان، والسعودية مرص ذلك عىل
عن حتى كثريًا متأخرة فيها الديمقراطية معايري تزال ال التي وأذربيجان تركمانستان
حديث من الرغم فعىل الرشقية. أوروبا يف االشرتاكية بعد ما لبلدان الديمقراطية املعايري
األردن مواطني من ٪٧٧ عن يقل ال ما هناك والتعددية، التحرض عن الرسمية النخبة
يشعرون من هم فقط و١٦٪ العقاب، من خوف دون حكومتهم انتقاد يستطيعون ال
االسرتاتيجية املصالح لكن الكثري، تساوي فالديمقراطية املخاطرة.2 يستحق األمر بأن
أهم الطاقة بمصادر املرتبطة واملصالح يشء، كل من أكثر تساوي واالقتصادية العسكرية

مكانه. يشء فلكل كله؛ ذلك من
وسيلة هذه ألن البلدان، بعض يف للديمقراطية دعًما هناك أن كله ذلك من األهم
يكون األمور بعض من مستاءً الشعب كان إذا فحتى االحتجاجات، صوت إلخماد فعالة
يعملون من أو املعدمني املزارعني حق فمن ذلك؛ تفرض الديمقراطية ألن بها القبول عليه
الدروع أنواع بعض معارضو يغضب وقد يتظاهروا. أن هزيلة رواتب لقاء بالتمريض
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القرار يكون عندما يقولون ماذا ولكن حكوماتهم، من البحرية القواعد أو الصاروخية
ديمقراطية؟ حكومة اتََّخذته قد ضده يحتجون الذي

تطلق أن ويمكنها جديدة. بحجج آخرين وتزود البعض سالح الديمقراطية تنزع
أيًضا لكنها تلهمهم، أن ويمكنها رشطة. أي من أفضل تهدئتهم يف تنجح أو األفراد، عنان
مثلما االنتخابات، وتخرس الحرب يف تنترص أن يمكنك رحمة. بال عليهم تجهز أن يمكن
من إال الديمقراطيني الحكام معارضة السهل من فليس غريه. وآخرون ترششل تعلَّم
النظر برصف للغاية، فعالة الطريقة هذه االقرتاع. بصناديق عليهم الفوز محاولة خالل
اتخذها التي الخاطئة القرارات بعض مثل حاالت، عدة يف األخطاء بعض حدوث عن

إيران. أو بيالروس أو نيكاراجوا أو فنزويال أو األرجنتني يف السياديون الناخبون
السفري سألت البولندية، الرئاسية االنتخابات من والحاسمة الثانية الجولة قبل
شيئًا تمثل ال إنها فأجاب لبالده، أهمية من االنتخابات نتيجة تمثله عما الجديد األمريكي
فيما أما األسلوب، بنفس األمريكية املصالح سريعيان املرشحني كال دام ما اإلطالق، عىل
السفري لهذا السابقون الثالثة والسفراء األمريكيني. شأن من ليس أمر فهذا ذلك عدا
واملجمع األمريكيني املستثمرين يمثلون كانوا أنهم حقيقة إخفاء عناء أنفسهم يكلفوا لم
يهتم عادة الواقع، ويف األمر. حقيقة هي هذه األمريكي. الشعب ال الصناعي، العسكري
الكلمات نعلم، فكما تقول؛ ملا تنتبه أن عليك اآلخرين. بمصلحة ال الخاصة بمصلحته املرء

فحسب. الدبلوماسية عىل يقترص ال وهذا أفعاًال. تعني
الناعمة القوة طريق عن سواء — الخارج من املفروضة الديمقراطية تشجع هل لكن،
صحته. يف مشكوًكا أمًرا هذا يبدو القصري، املدى عىل االقتصادي؟ النمو — الخشنة أو
نظر وجهة من — أو املال، ورأس العمل إنتاجية رفع الرضوري من يشء، كل رغم لكن
حرة. مشاريع لبدء املبادرة روح وتعزيز ملحوظة، زيادة املعامالت أمن زيادة — أخرى
مؤسسات وبإقامة أحادية، زمنية أطر ضمن إال تتحقق أن األشياء هذه لجميع يمكن وال
الديمقراطيات تفشل الحاالت من كثري ويف رشيدة. كيل اقتصاد سياسة وتطبيق تدعمها،
تعقيد فخ يف بالوقوع األمر بها وينتهي االقتصادية، حواراتها تسويغ يف الشابة الناشئة

تبسيطها. من بدًال مدتها وإطالة القرار صنع إجراءات
عىل التنمية يدعم يشء ال أنه إىل يذهب الذي السطحي بالرأي نكتفي أن ويمكننا
قصرية فرتات إال ليس الطويل» «املدى لكن صحيح، هذا كالديمقراطية. الطويل املدى
من العديد أن عىل عالوة املاراثون. سباقات يف اء كعدَّ خربتي بحكم أعرفه ما وهو عديدة،
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سوى ليست — األفريقية الدول يف أو الالتينية أمريكا دول يف خاصة — الديمقراطيات
حر. اختيار يوجد ال لكن انتخابات، هناك أن صحيح فقط. وظاهرية اسمية ديمقراطيات
النخب بمهارة تستغلها أداة سوى ليست هناك فالديمقراطية تحكم، ال الشعبية واإلرادة
هذه املصالح جماعات أن ومع مصالحها. تحكمها صغرية جماعات تمثل التي الحاكمة
للغاية نخبويني أنفسهم هم يكونون الذين األجانب مع مصالحها تتوافق فعادة محلية،

عادة.
ذلك يف بما بلوغ، بعملية األخرى هي مرت متقدمة اليوم عليها نطلق التي الدول إن
أن االنتقاد يف املبالغة قبيل من وليس توجهه. التي القواعد وتحديد االقتصاد ماهية إدراك
هناك، ا جدٍّ حديثة ظاهرة يعد التصويت يف املرأة حق مثل أولية مسألة حتى أنه إىل نشري
الديمقراطية معقل سويرسا فيها بما العرشين، القرن يف إال تقره لم الدول معظم إن بل
الدول من دولة أي يف يكن ولم .١٩٧١ عام إال العديدة االستفتاءات تقره لم حيث الحقة،
نفس يف كانت حينما عامة انتخابية حقوق الغربية بالثقافة يعرف ما اليوم تجسد التي
سيحدث كان ما نتخيل أن لالهتمام املثري ومن الراهن. الوقت يف أفريقيا تنمية مستوى
من مئات عدة منذ مثايل نحو عىل ديمقراطية مؤسسات أقامت الغربية أوروبا دول أن لو
املرتفع املستوى ونفس اإلنتاج من املنخفض املستوى نفس يعانون كانوا عندما السنني،
يومنا يف فقًرا البلدان أشد يف الحال هو كما االقتصادية) باملسائل (والجهل األمية من
لكن الوسطى. القرون يف أوروبا يف وعامة حرة انتخابات إجراء سيعني هذا كان هذا.
حدثت قد التاريخ أحداث ألن األمر، هذا إليه سيؤدي كان ما معرفة من أبًدا نتمكن لن
املستنري. االستبداد وجد حيثما رسيعة بخطى تقدمت التنمية أن يخربنا هذا لكن بالفعل.
لوجدنا صحيًحا هذا يكن لم لو الكثري. االنتخابات مسألة تقدم لم الجهل كان حيثما أما

بها. نستشهد األقل عىل أمثلة بضعة
انعدام عىل دليًال املدنية الديمقراطية حقوق عىل االعرتاض يعترب الحارض الوقت يف
حديث أي هناك يكون لن التي العامة االنتخابات يف الحق سيما ال كليٍّا، السيايس الصواب
أال وينبغي الديمقراطية. وحدها تشكل ال — ذلك رغم — والتي بدونها، ديمقراطية عن
للتعقيدات نتيجة خاطئة خيارات أحيانًا املجتمعات تتخذ قائمة. فاملشكلة أنفسنا؛ نخدع
الجدل، وراء الكامن السبب يفهمون ال فهم وتطويره، االقتصاد بعمل املتعلقة التقنية
من كثري حول املعلومات من يكفي ما يملكون ال ألنهم املحك، عىل التي األمور ماهية أو
ينتخبون فهم أنفسهم، ترضهم ألنها سيئة يتخذونها التي الخيارات تكون لذا األمور؛

إذن؟ العمل فما الناخبني. مصلحة تخدم برامج ينفذون ال الذين السياسة رجال
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املناسبني األشخاص املطاف نهاية يف وينتخبوا الناس يفهم حتى االنتظار يمكنك
املمكن من كان التي التنمية من جزءًا أهدروا قد يكونوا أن بعد إال يحدث لن هذا (لكن
تميض البلدان بعض أن درجة إىل طويًال وقتًا يستغرق قد لألسف هذا ألن تحقيقها)،
الشعبية بالحكمة أبًدا نستهني أال وينبغي الفرصة. اآلخر البعض يضيع حني يف قدًما،
يعون ال السياسيني أن يبدو لكن بعد»، فيما غرز تسع توفر وقتها يف «الغرزة القائلة:
يصفون الذين — البولنديني أولئك إن الناس. عامة يعيها الذي بالقدر جيًدا الحكمة هذه
يدركون — هربت قد الخيول تكون أن بعد اإلسطبل باب إغالق يحكمون بأنهم أنفسهم

ضياعه. بعد إال اليشء تفتقد ال أنك أيًضا
القصري املدى عىل خاطئة االقتصادية السياسة تكون ال عندما بكثري أسوأ األمور تبدو
متتالية لسنوات حمقاء سياسات تتفوق وقد أيًضا. التاريخية الناحية من بل فحسب،
والجهلة، العلماء أشباه بعض قبل من إعالؤها ويتم رشيدة سياسات أنها اعتبار عىل
املنظمات فيها بما الحكومية غري واملنظمات اإلعالم ووسائل واألحزاب الفكر ومدارس
إيرنربج إيليا والصحفي والكاتب الكبري الرويس الشاعر كان والكنائس. القوية الدينية
يعني كان أنه ومع نظام. أي ظل يف ترتكب أن يمكن الحماقة إن يقول: (١٨٩١–١٩٦٧)
عىل القضاء يف بالتأكيد فشلت التي — السوفييتية الشيوعية ظل يف شهدها التي الحماقة
— التالية الثورة ال لكن التعميم. يف ا محقٍّ كان فإنه — محله حلت الذي النظام حماقة
ا حقٍّ إنها الحماقة. عىل القضاء يف نجحا الجديدة الليربالية نشوء وال — الشيوعية الثورة
الذي والنظام السيايس. االجتماعي النظام مسألة يتجاوز أمر عىل تعتمد عاملية ظاهرة
التطلع األجدر من يكون وربما كذلك، دائًما وسيظل مثايل، نظام تماًما الحماقات من يخلو
املصداقية، يكفل السوق ال الجميع. سعادة إىل الرامية اليوتوبيا إىل التطلع من بدًال إليه

الحكمة. تضمن الديمقراطية وال
املطروح السؤال فإن األحيان، أغلب يف األمور إليها تَئول التي الحال هي هذه أن وبما
حماقة تؤثر هل الحًقا. يحدث ما عىل ملموس رجعي أثر أي األمور لهذه كان إذا بما يتعلق
يف االستعمار بعد ما أنظمة أو االستوائية، أفريقيا يف للمستعمرين االقتصادية السياسات
صندوق أو السوفييتية، الوسطى آسيا يف الدول اقتصاد يخططون من أو العربية، البلدان
عىل أوروبا وسط يف الجديدة لليربالية املتعصبني أو آسيا، رشق جنوب يف الدويل النقد
من يعد لم أنه من الرغم عىل لكن باقية. السياسات تلك آثار ألن نعم، اإلجابة: املستقبل؟
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نعكس أن املمكن فمن للوراء، أيًضا املد إعادة وال الوراء، إىل الساعة عقارب إعادة املمكن
طرق عىل بتأثريه نستفيد وأن حدث، ملا االجتماعي التأويل أثر — خالق نحو عىل —

حدوثه. نريد وما حدوثه يمكن ما عىل ثمَّ ومن واملستقبل، الحارض يف التفكري
الذين أولئك السلطة بزمام يمسك أن إىل االنتظار، فرتة من لالستفادة بحاجة إننا
ألصدقائهم أو ليسألنفسهم بذلك، القيام ويستطيعون األفضل، إىل األمور تغيري يف يرغبون
هذه خالل منه االستفادة يمكن الذي الوحيد واليشء ككل. للمجتمع بل فحسب، املقربني
األفكار؛ لتوصيل وسيلة فهي أفعاًال، الكلمات تعني ولهذا، االقتصادي. التثقيف هو الفرتة
بوجه الناس يدرك أن األشياء أفضل والعقول. القلوب لكسب للكفاح بحاجة نحن لذلك،
يف خرباء الجميع يصبح أن نتوقع أن طبًعا املعقول غري من التنمية. عملية جوهر عام
أفضل إىل نتطلع أن والعميل الواقعي من لكن امللل. من الكثريين سيميت فهذا االقتصاد،

االقتصادية. اللغة شيوع من ممكن قدر
والدة عن بارز اقتصادي خبري كتب العرشين القرن من التسعينيات منتصف يف
لكني تفهمه.3 لم الناس لكن الوجود، حيز إىل ظهر قد إنه وقال روسيا، يف السوق اقتصاد
يمكن فال النظام، هذا يفهمون ال الناس كان إذا أنه أساس عىل الكالم هذا عىل أعرتض
الفكري األساسان يعوزه الزوال رسيع عابًرا كيانًا بل حقيقيٍّا، سوق اقتصاد اعتباره
الناس دعم نتوقع ألن مجال ال أنه إىل باإلضافة وللتنمية. الفعال لألداء الالزمان والثقايف
باإلكراه؟ ذلك أيكون تفهمه؟ ال اقتصاديٍّا نظاًما تدعم أن يمكنك كيف إذ كهذا، لنظام
التنمية، لتحقيق يكفي ال أيًضا هذا وعي؟ دون ذلك أيكون قبل. من الطريقة هذه ُجربت

واالقتصاد. املجتمع بني الالزم الخالق التفاعل يحرك ال ألنه
الناس من ممكن عدد أكرب لجعل وسعنا يف ما كل نبذل أن الجدير من ثم، من
تتطلب ال الجيدة فالسياسة االقتصادية، املسائل عن الحقائق من ممكن قدر أكرب يفهمون
التوفيق يتعذر الثقافة غياب وعند مثقًفا. جمهوًرا أيضا تتطلب بل جيدة، نظرية فقط

أشياء: ثالثة بني

العلمية. الحقيقة •
الحقيقية. الديمقراطية •

الفعالة. السياسة •
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بأكملها وجحافل السياسيني والديماجوجيني االقتصاد لدجايل وفري رزق مصدر وهذا
عىل قائمة االقتصادية السياسة تكون ال الحاالت هذه مثل ويف التافهني. السياسيني من

عىل: بل املعرفة،

األيديولوجية. الجعجعة •
الحماقة. •

النظر. قرص •
الطمع. •

املجتمع. مصلحة ال األفراد، مصالح •

والصحفيني االقتصاديني بعض هناك ألن العوامل، هذه عىل التغلب السهل من وليس
أيديولوجية، أغراض أجل من بآرائهم والتالعب الناس، لتضليل وسعهم يف ما كل يفعلون
فعل يف استمر نفعل؟ أن يمكننا ماذا إذن، خاطئة. انتخابية خيارات التخاذ واستدراجهم

لآلخرين. خاصة دوًما، به القيام عليك ما فهذا الصواب؛
بما — واملعرفة بالغة. صعوبة القرار وصناع االقتصاديني عىل األمور يصعب وهذا
لكن باملبادئ، وااللتزام بالثبات تتسم الحقيقة عن بحث مسألة — االقتصاد علم فيها
إعطاء تعني الجيدة السياسة إن واملرونة. الثبات بني لإلبحار الصعب الفن هي السياسة
الرائعة السياسة أما يريدون. ما منحهم تعني السيئة والسياسة يحتاجون. ما الناس
لكن نادر، يشء وهذا واحد. آن يف إليه يحتاجون وما يريدونه ما الناس تعطي التي فهي

التنمية. وتزدهر الركود ينتهي تحدث وعندما تحدث. املعجزات هذه مثل

واحًدا درًسا التاريخ لدى أن نرى والركود التنمية تاريخ عىل عامة نظرة نلقي عندما
–١٨٦٤) فيرب ماكس أدرك وقد حاسمة. مسألة الثقافة أن وهو إياه ليعلمنا وواضًحا
يف شك أدنى لدي وليس كالمه. صحة عىل بأكمله العرشون القرن ودلل هذا،4 (١٩٢٠
هذه أن تثبت سوف — يليه فما والعرشين الثاني القرن من بدءا — املقبلة القرون أن

فيها. جدال ال محسومة مسألة
مفهوم الثقافة ألن فقط ليس الترصيحات، هذه مثل سماع االقتصاد خرباء يحب ال
ما بل يشء، أي يشمل يكاد أنه حد إىل للغاية، وواسع دقيق نحو عىل قياسه يمكن ال رخو
لألبد، ثابتة ليست الثقافة أن املؤكد من فيها. مبالًغا حتمية يطرح الرأي هذا أن أسوأ هو
الذي فما والتنمية، الركود بني الفرق تصنع الثقافة كانت إذا لكن األجل. طويلة هي بل
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يكبلنا، يزال ال السابقة العهود من ورثناه الذي القيد إن الكثري. ليس نفعله؟ أن يمكننا
إىل أضف بالية. ونفسية وعرقية وقومية دينية أفكار تأثري تحت ونترصف نفكر فنحن
هناك تكون عندما خاصة دوًما، عنها الحديث يسهل وال صعبة املوضوعات هذه أن ذلك
السيايس املسار عىل زلنا ما أننا من ليتأكدوا يدور ما يراقبون املخدوعني من غفرية جموع

الصحيح.
يحبون الراديكاليون الليرباليون االقتصاديون حتى التغريات. علم هو االقتصاد
كالفائدة االقتصادية املعايري خالل من القصري املدى عىل سواء بالتغريات، التالعب
املؤسسات إصالح خالل من الطويل املدى عىل أو العمالت، رصف وأسعار والرضائب
التحكم السهل من ليس لكن فيها. املرغوب غري العمليات وتمنع املنشودة العمليات لتدعم
نحو عىل كثريًا تغيريها يمكن وال ببطء، تتطور فهي تاريخية، بنية باعتبارها بالثقافة

رسيع.
أن األنثروبولوجيا علماء بعض ويعترب بها. نتحكم مما أكثر بنا تتحكم والثقافة
الخصائص إىل آخرون ويشري عام، بوجه للتغيري قابلة غري معينة ثقافية خصائص هناك
فاالستمرارية جيل، بعد جيًال األجيال تتوارثها والتي أظافرنا نعومة منذ نستقيها التي
فهذا سلبية كانت إذا أما جيد؛ أمر فهذا إيجابية الخصائص كانت وإذا التغيري. من أكثر

سيئ. أمر
التنمية يف نؤثر أن يمكن فكيف تقودنا التي هي الثقافية املواءمة كانت إذا
يشء من وما الثقافة، وضعتها التي املسارات ببساطة التنمية تتبع ربما االقتصادية؟
طريق والتقاليد التاريخ يف املتأصلة الثقافة تحدد وربما ذلك. حيال به القيام يمكننا

منها. الخروج يمكن ال األمم عىل أطًرا وتفرض التنمية
األفراد، تطور يف الشخصية بدور قارناها إذا التنمية، يف الثقافة أهمية إدراك يسهل
عن تختلف جيكل الدكتور وشخصية هابيل، شخصية عن مختلفة كانت قابيل فشخصية
تصوير يف ستيفنسون لويس روبرت للمؤلف الخالية الرواية (بطال هايد السيد شخصية
ثقافة) (أو طابع له الشمال دول يف االجتماعي السوق واقتصاد والرش). الخري بني الرصاع
اليشء وينطبق الجديد، الليربايل الرأسمايل األنجلوساكسوني االقتصاد طابع عن يختلف

ونُخبتها. املجتمعات عىل نفسه
مختلفون؛ والناس الناس. عن نتحدث فنحن املجتمعات أو األمم عن نتحدث عندما
ويفضل الجرائد، تصفح أو التليفزيون أمام الوقت من الكثري قضاء لهم يحلو فالبعض
متأخر وقت يف ينام البعض بالحدائق. االعتناء أو الحياكة يف وقتهم قضاء اآلخر البعض
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مكاتبهم، حول التسكع له يحلو والبعض متأخر. وقت حتى يعملون وآخرون الليل، من
ولها ثقافيٍّا توجًها تعكس السلوكيات هذه كل والقال. القيل جلسات لهم تحلو وآخرون
يقترص وال القومي، الدخل إحصاءات بيانات بالرضورة تشملها ال اقتصادية، تأثريات
بالرضاء الشعور مستوى عىل أيًضا بل لالستهالك، الحقيقي املستوى عىل فقط تأثريها
العنان تطلق املال لديك يتوافر وعندما املفتاحان. هما واالبتكار الرباجماتية الحياة. عن
املال. عىل تحصل أن الصعب من فسيكون الخياالت سوى لديك يكن لم إذا لكن لخياالتك.
خصائص ننسب إننا األخرى. هي خيارات فأمامها أيًضا؛ الشعوب حال وهكذا
يف بجد، ويعمل دقيق ما شعبًا إن فنقول لألفراد، ننسبها كما تماًما للمجتمعات بعينها
التغافل للبعضوننسب النشط التجاري الحس وننسب وأحمق. كسول آخر شعبًا أن حني
من الشديد باألسف ونشعر وترتيبهم، لنظامهم بالبعض ونعجب اآلخر. للبعض والربود
الضيافة، بحسن تتسم الشعوب بعض دائًما. آخرون بها يترصف التي الفوضوية الطريقة
وجماعات شعوب وهناك اإلطالق. عىل شخص أي دعوة دون آخرين عىل سنوات تمر وقد
نربط أن اعتدنا وقد دائًما. والهدوء السالم تفضل غريها وهناك بالعدوانية، تشتهر عرقية
من عاليًا ا حسٍّ لألملان وننسب بالجورجيني. والتبذير باالسكتلنديني، اإلنفاق يف االقتصاد
تماًما. األملان عكس البولنديني ونعترب الدعابة، لروح التام افتقارهم جانب إىل االنضباط،
أفضل دائًما شعبه يعرف آخر وبلد رائعة، طرق به يكون قد ما بلًدا أن كيف يفرس وهذا
ومن الجريان، بني سيما ال هنا، النمطية الصور من العديد هناك أن الواضح ومن النكات.

نفسها. بالرذائل بعًضا بعضها يتهم أن املتجاورة الشعوب بني الشائع
حد يف املنزل من فالخروج ثقافية، بني بروابط الشعوب ارتبطت التاريخ فجر ومنذ
له الثقايف الرتابط وحس آخرين. بأناس مصادفة نلتقي قد ألننا ثقافيٍّا، امتزاًجا يعد ذاته
والدول. واألمم املجتمعات مستوى عىل أكرب وبعد الخاصة، ممتلكاتنا عند يبدأ صغري بعد
كالعالقات األمم أو املجتمعية الفئات أو األفراد شخصيات تغيري يستطيع يشء من وما

الثقافية. بني
بعضها والسلبية، اإليجابية السمات من متنوعة مجموعة من دائًما الشخصية وتتكون
من أن أيًضا نعلم لكننا ظلم، فما أباه أشبه من أن نعلم فنحن مكتسب، واآلخر وراثي
تنتقل ثم ومن الوراثة، طريق عن سماتنا نصف نحو تتحدد عليه. شاب يشء عىل شب
الطفولة. مرحلة يف خاصة حياتنا، مدى عىل اآلخر النصف ويتشكل جيل، إىل جيل من

بني ونتنقل والجامعة، واملدرسة الحي أرجاء بني ونتحرك املنزل يف نرتبى نحن
الشخصية تطور تعزز التي العادات ونكتسب واالجتماعية. والسياسية املهنية الدوائر
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بجوائز سيفوزون ومن تفسدها. التي تلك — لألسف — نكتسب مثلما ونضوجها،
األطفال، وروضة املدرسة يف اليوم يجلسون الحايل القرن من الثاني النصف خالل نوبل
سيصبحون ما يوًما أنهم يعرفون ال املستقبل؛ يف االقتصاد خرباء شأن ذلك يف شأنهم
طالبًا اليوم كانوا لو حتى مجرمني، إىل األطفال هؤالء بعض يتحول وقد اقتصاد. خرباء
مجرمي تحويل األرجح عىل تستطيع التعليمية العمليات فأفضل مهذبني، وأطفاًال مثاليني
زيادة أجل من الكثري تقديم تستطيع بالتأكيد لكنها نوبل، بجوائز فائزين إىل املستقبل
يجري بات الذي — االجتماعي والتفاعل فالتعليم الفاشلني، األغبياء ال األمناء، املثقفني عدد
يف فعًال يؤثرا أن شأنهما من — اإلنرتنت وشبكة اإلعالم وسائل خالل من اآلن فأكثر أكثر
كبرية ومجموعة اإلعالم ووسائل واألديان واملعلمون األرس تحاول ما وهذا الفرد. شخصية

النتائج. اختالف عىل فعله، املنظمات من
مختلفة، «شخصية» اقتصاد فلكل االقتصادات؛ عىل ما حد إىل ينطبق نفسه األمر
هذه من سمة كل نسبة تحديد نستطيع ال أننا مع «مكتسبة»، وأخرى «وراثية» وسمات
أن مع أكرب، فرًقا تصنع املكتسبة الصفات أن أشعر الحارض الوقت ويف بالضبط. السمات
أكرب، برسعة الصفات يكتسب بعضها كاألفراد؛ واملجتمعات آلخر. مجتمع من يختلف هذا
حني يف تقدمية، مجتمعات إىل تتحول املجتمعات وبعض ببطء. يكتسبها اآلخر والبعض
محافظ والبعض ثوابتها. عىل والبقاء الخاصة بعاداتها لالحتفاظ أخرى مجتمعات تميل

كاملة. قرون أو أجيال، مدى عىل يشء أي تعليمه تستطيع ال إنك حتى للغاية
والصني، تشييل عن املثال سبيل عىل ولنتحدث املقارنات. من الكثري عقد نستطيع
يمكننا واآلن، الهامة. االختالفات من الكثري ستُظهر كانت عاًما ٢٥ منذ بينهما فاملقارنة
عن الكثري تعلم البلدين كال ألن املشرتكة، والصفات التشابه أوجه من مزيًدا نلحظ أن
األرجنتني عىل نفسه اليشء وينطبق العوملة. تحكمه اقتصاد ظل يف بحكمة الترصف كيفية
منذ قصرية؟ أم طويلة فرتة تلك هل واحد. جيل سوى يستغرق لم فالتغيري واملجر،
االقتصادية، وثقافتهما البلدين نظام بني االختالف من كبري قدر هناك كان قرن، ربع
تشابه أوجه وهناك واملؤسسية. الهيكلية التشابه أوجه من العديد نالحظ أن يمكننا واليوم
األمر هذا باركر آالن الربيطاني املخرج استغل وقد والحقول. الشوارع يف تُرى ظاهرية
وبودابست األرجنتني عاصمة آيرس بوينس من كلٍّ يف «إيفيتا»5 فيلم أحداث صور عندما
تشابه أوجه أيضا وهناك باملجر. بوستا ويف باألرجنتني بامباس سهول يف املجر؛ عاصمة

ويتطور. االقتصاد به يعمل الذي األسلوب تفرس التي تلك فيها بما داخلية
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التبعية أو السيئة، والعادات املؤسيس، الجمود وآلية األجيال، عرب املوروثة الخصال
تشجع أخرى أحيان يف لكن الرضر، وتسبب طويًال وقتا تستمر أحيانًا الثبات. نحو تميل
الشديد األرجنتني توق أن الحظ مثًال، التجارية. املبادرة وروح والتقني العلمي التقدم
التي بريون خوان السابق األرجنتيني الرئيس زوجة بريون (إيفا جديدة» «إيفيتا لظهور
يفوق إيفيتا») «سانتا اسم عليها أطلقوا إنهم حتى واملساكني الفقراء معشوقة اعتُربت
بكل فازت كريشنر دو فرنانديز كريستينا إن حتى امللكي النظام لعودة املجر أبناء توق
— املجتمعات .٢٠٠٧ عام األرجنتني يف الرئاسية باالنتخابات األوىل الجولة ومن سهولة
عىل التغلب يستغرق وقد استياءها. تثري وأخرى تستهويها أمور لديها — األفراد مثل
التنمية. إعاقة يف سبب أنها الواضح من كان إذا حتى طويلة، سنوات األمور هذه بعض
الكثري لكن ذلك، عن تتوقف أن ينبغي الطعام؛ تناول يف اإلفراط ما حد إىل يشبه وهذا

يريدون. ال ببساطة أو يستطيعون، ال الناس من
نشطة، جديدة مؤسسات بناء أثناء التعلم طريق عن جديدة خصاًال تكتسب إنك
طريق عن تحقيقه يمكن مما الكثري وهناك فعالة. تنمية وسياسات اسرتاتيجيات واتباع
شخصياتهم، وتشكيل األفراد نفوس يف اجتماعيٍّا مرغوبة خصال غرس ويمكنك ذلك.
وإذا التنمية. مصلحة يف يصب بما االقتصاد يف إيجابية سمات تشكل أن أيًضا ويمكنك
التعليم، تطوير يف جهد من يمكنك أقىصما بذل فعليك طريقك املوروثة السمات اعرتضت
الثقايف الرتاث يسعفك لم وإذا واألمهات. اآلباء تربية سوء أو الحظ سوء تشكو أن من بدًال
إلقاء من بدًال االقتصادي، التقدم لتحفيز الجهد من مزيد بذل فعليك االقتصادي للتوسع

السابقة. الحكومة يف االقتصادي الفريق عىل أو املايض يف حدث ما عىل اللوم كل
الحظ سيئ كنت وإذا بأكملها. أجياًال التنمية تحقيق يستغرق فلن محظوًظا كنت إذا
االقتصاد، «شخصية» لتطوير الفرصة تفويت ا جدٍّ السهل فمن الزمن. هذا كل فسيستغرق
من الثنائيات بعض الحظ التنمية. إحداث يف قضاؤها املمكن من كان سنوات وإهدار
الدومينيكان جمهورية وهندوراس، كوستاريكا واألرجنتني، تشييل مثل: املتجاورة البلدان
قطر وكرواتيا، سلوفينيا وأوكرانيا، بولندا وغينيا، السنغال وزيمبابوي، بتسوانا وهايتي،
يف متشابهة والجغرافية الطبيعية الظروف وفيجي. ساموا والفلبني، ماليزيا والبحرين،
عنها األول البلد يف التنمية تفوق وراء السبب لنا يفرس آخر أمًرا أن بد ال لذا دولتني، كل

املايض. القرن ربع مدى عىل الثاني البلد يف
مثل ثمة والحافز. باإللهام وثيًقا ارتباًطا ترتبط — الشخصية مثل — والثقافة
هراوة.» صنع أو فنية قطعة نحت يمكنك نفسها الخشب قطعة «من يقول: قديم رويس
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والحوافز. اإللهام من مختلفة أنواًعا تتلقى لكنك املادة، بنفس تبدأ أن يمكن إنك أي
مؤهلون الجميع أن افرتاض عىل بالطبع هذا لعملك؛ النهائي الناتج يحدد الذي هو وذلك
ذلك ومع صحيًحا. ليس هذا لكن هراوة، تشكيل أو فنية قطعة لنحت القدر بنفس
أو الفنية القطعة إلنتاج الالزمة السبل لديه مجتمع وأي متنوعة، مهارات الناس لدى
يعتلون الهراوات لصنع املؤهلني أولئك أن يتضح وقد متفاوتة. بنسب كليهما أو الهراوة،
تسفر قد الحرة االنتخابات بل هراواتهم، استخدام طريق عن بالرضورة (ليس السلطة
أننا ذلك ونتيجة اإلبداع. رايات حمل عىل القادرين أولئك ويقمعون ذاتها) النتيجة عن
االقتصاد خرباء عليه يطلق ما وهو الفنية، القطع من والقليل الهراوات من الكثري سنجد
ترض وكلها والسيايس، االجتماعي الخلل إىل بدوره يؤدي ما رسعان الذي السوق خلل

االقتصادي. بالنمو
أو تبتكر — يشء أي فعل تستطيع ال فأنت رئيس، دور الحافز يلعبه الذي والدور
إال — تستهلك أو تبيع أو تخزن أو تنقل أو توزع أو تنتج أو تدير أو تنظم أو تصمم
من له تحفيًزا أكثر الفرد داخل من ينشأ الذي والنشاط ذلك. يف الرغبة لديك كانت إذا
ومن حدوًدا. األمر لهذا لكن االقتصادي، باإلكراه يعرف ما وهناك عليه. يفرض الذي ذلك
الجديدة) الليربالية انحراف (وليس للرأسمالية الليربالية النظرية أن عىل التأكيد الجدير
البرشية الطبيعة تناسب ألنها االقتصادية، اللعبة قواعد صياغة حيث من األفضل هي
هذه تستفيد إذ أخرى، نظرية أي من أكثر البرش لدى النفيس التحفيز آليات وتالئم
استحداث محاولًة الطريق تضل لم الحرة السوق فرأسمالية اآلليات، تلك من النظرية
التعاليم أو اإلسالم أو الشيوعية مثل األخرى اليوتوبيا نماذج غرار عىل جديد» «إنسان
سمات من الحرة السوق رأسمالية استفادت ذلك من بدًال الكاثوليكية. للكنيسة االجتماعية
وقرص والطمع والعدوانية التملك وحب األنانية، مثل أسوءُها ذلك يف بما الفطرية، اإلنسان
والحذر والبصرية الحيلة وسعة والجدية الطموح مثل: املحمودة السمات عن فضال النظر،

الجماعي. والتضامن
الرشكات، مستوى عىل الجزئي االقتصاد إدارة يف والنجاحات اإلنجازات أعظم
الكالسيكي، االقتصادي الفكر من تأت لم الدول مستوى عىل التنمية واسرتاتيجيات
والزعيم — للسيارات الكمي اإلنتاج طريق عن صناعية ثورة أحدث الذي — فورد فهنري
من الدافع برز بل باملنافسة، أعمالهما يف مدفوعني يكونا لم محمد مهاتري املاليزي
أخرى عديدة عوامل ولعبت منهما. بكلٍّ املحيطة االجتماعية الثقافة ومن شخصيتيهما

الدافع. لوال لتكفي تكن لم العوامل هذه لكن هذا، يف دوًرا
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ينطبق وهذا الرشيد. والترصف التجارية املغامرة روح ستختفي الدافع دون فمن
من الدافع ينبع أن يمكن والعلم الفن ففي االقتصاد، عن بعيدة أخرى مجاالت عىل
ينبغي االقتصاد مجال يف لكن والحقيقة، الجمال وراء السعي من أو بالقيم ذاتي شعور
فالتاريخ كافية، ليست وحدها والثقافة السلوك. ومبادئ بالحكمة الدافع يرتبط أن
من للخروج والسياسات القوانني إصالح — ثقافة أي يف — الرضوري من أنه يبني
وقد تباطئها. دون للحيلولة األقل عىل أو وتريتها، من لإلرساع أو التنمية، إىل الركود
الرشقية، أوروبا يف االشرتاكية بعد ما بلدان ويف آسيا، رشق جنوب يف حديثًا ذلك شهدنا
الالتينية أمريكا ويف السوفييتي، االتحاد انهيار بعد الوسطى آسيا يف أضيق نطاق وعىل
األوسط الرشق يف مستوياته أقل يف لكن أيًضا ذلك وشهدنا الكاريبي. البحر ومنطقة
العلم عىل التجارية املغامرة روح تعتمد الفردية امليول إىل باإلضافة وأوشيانيا. وأفريقيا
املغامرة، روح تحفيز يف األهمية بالغ (السياسة) األخري والعامل والسياسة. والتكنولوجيا
فال ويقمعها، يرضها قد — الرسيعة التاريخية جولتنا يف رأيناه كما — ناحية من فهو
اخرتاق عىل قادرين والتكنولوجيا العلم يكون ال قد أخرى ناحية ومن الركود. إال نحصد
لتحفيز وسيلة توجد وال للمساعدة. بحاجة فهما دعم، دون من وحدهما اإلنتاج مجال
أدوات طريق عن مبارش غري نحو عىل الدافع تعزيز من أفضل التجارية املغامرة روح
نشاط أي يعود صحيًحا استغالًال األدوات هذه تستغل فعندما االقتصادية، السياسة

التجارية. األنشطة إقامة عىل اإلقبال عىل األفراد سيشجع مما بالربح، تجاري
توهب لم أنها من الرغم عىل — برشية سمة كونها بني تجمع التجارية املبادرة وروح
املهارات لكن ألصحابها، مفيدة الفطرية املواهب تكون ودائًما أيًضا. ومهارة البرش— لكل
التجارية. املغامرة بروح يتعلق فيما ما حد إىل صحيح هذا وتعلمها. تدريسها يمكن
أفضل يف حتى للدراسة يمكن ال إذ الخصوصية، بالغة بأنها املهارة هذه تتسم ذلك مع
طريق عن تعلمها من بد ال االقتصادية. املهارات املرء اكتساب تضمن أن التجارة كليات

العملية. والتجربة املمارسة
وعندما والسياسات. والقوانني الثقافة بني التفاعل عىل بظاللها املشكلة هذه تلقي
يجري املستقبل أجل من الكفاح أن نرى ا جدٍّ طويلة زمنية فرتة مدى عىل التنمية إىل ننظر
لبلدان الربوتستانتية الثقافة تشجع حني ويف الثالث. املهمة الفئات تلك بني العالقة ضمن
أو للعرب اإلسالمية الثقافة تفعل مما أكثر التنمية الشمال بلدان سمات أو البينيلوكس
نستطيع فإننا — السابقة القرون مدى عىل شهدنا كما — األفريقي الساحل لسكان
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نحو عىل اإلسالمية الثقافة بلدان حالة يف حتى والسياسات القوانني استخدام تصور
إيجابية نتائج من ذلك عىل يرتتب ما نشهد وأن بنجاح، تتطور املناطق هذه شعوب يجعل
ينعكس مما هناك بالوضع جميًعا نتأثر يشء كل رغم إننا واقتصاده. العالم منها يستفيد

والنمو. واألمن الهجرة مثل أمور عىل
إندونيسيا مثل — العربية غري اإلسالمية البلدان بعض يف كربى إنجازات تحققت وقد
مختلف تتعايش فهناك، ماليزيا، يف الحال هو مثلما الثقايف الثراء يوجد حيثما وخاصة —
وهندوس صينيون أيًضا هناك يعيش املاليزيني وبجانب سالم. يف والديانات القوميات
أيًضا وهناك واسع، نطاق عىل املسيحية تتعايش اإلسالم وبجانب األوروبيني. من وقلة
خاص نحو عىل مالئمتان تحديًدا األخريتني الديانتني فلسفتي أن إال والبوذية. الطاوية
نفس األديان من مماثل مزيج يحقق لم اإلندونييس، آتشيه إقليم يف الجوار، ويف للتنمية.
الحروف تجمع باإلنجليزية آتشيه كلمة إن بقولهم هناك الناس ويمزح النجاح. من القدر
التعدد تعزيز من الرغم عىل لكن هندويس». أوروبي، صيني، «آسيوي، الكلمات من األوىل
أخرى أساسية عوامل غياب بسبب لها، حرص ال رصاعات فتيل أشعل فإنه للتنمية، الثقايف
تملك التي السياسية والقيادة الدائم السالم سيما ال إيجابية، حرجة كتلة لتحقيق الزمة
فاملسألة العوامل، بهذه وتتمتع الكفاية فيه بما محظوظة األماكن بعض أوهاًما. ال رؤى،

سعيدة. مصادفات مسألة بعيد حد إىل
االقتصادي بالركود شعبها عىل ما ثقافة تحكم قد جانبًا، املصالح تضارب نحينا وإذا
وتعرتض التنموي، التوجه ذات املؤسسات بناء الثقايف بالتعصب تتعلق عوامل تعوق عندما
مسئولية من يعفينا ال لكنه ندركه، بأن جدير وهذا رشيدة. سياسة أي تنفيذ سبيل
العجز حاالت عىل التغلب يف املساعدة بإمكانها تنمية لنظرية للتوصل السعي يف االستمرار

عميل. أساس عىل الركود حالة من الخروج وعىل هذه،
والثقافة عليها. املرتتب البرشي والسلوك القيم من نظام صورها أشمل يف الثقافة
الظروف من بها يحيط ما ذلك يف يشاركها بل االقتصادية، التنمية مصري تقرر ال وحدها
مردود أحيانًا األخرى هي لها يكون التي والتكنولوجية واالجتماعية الطبيعية املادية
ال لكنه والتكنولوجية، االجتماعية الظروف عىل أكثر ينطبق هذا نفسها. الثقافة عىل يؤثر
بل وحدها، تعمل ال الظروف وهذه املحيطة. الطبيعية الظروف عىل القدر بنفس ينطبق
أو التنمية يشجع أن إما مادي مزيج يف املرتبة األخرى العوامل من العديد مع بالتنسيق
يخرس، ومن يفوز من — الطويل املدى عىل — تحدد التي هي فالثقافة ذلك، مع الركود.
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الركود، سيواجه ومن اقتصاده سيزدهر ومن الفقر، سيعاني ومن غنيٍّا سيصبح ومن
األخرى الظروف كل ألن هذا والخمول. للبالدة سريكن وأيها بالرخاء ستنعم البلدان وأي
وأحيانًا، الثقافة. إطار ضمن تتجمع ولإلنتاجية البرش لدى املغامرة لروح األهمية ذات
األوجه متعددة نفسها الثقافة ألن تعيقهما، أخرى وأحيانًا الهدفني، هذين الثقافة تدعم

األخرى. اإلضافية العوامل من كثري من وتنشأ
وأساليب املستقبل يف التفكري عند االعتبار يف العامة الثقافية األحوال وضع يجب
املسائل عىل نركز أن ينبغي لكن االقتصادية، الناحية من املرغوب النحو عىل تشكيله
ودائًما ثقايف، محيط ضمن األشياء تحدث فدائًما بالواقع، ارتباًطا أكثر تكون التي املادية
للنماذج بد ال الذي األمر وهو واقتصادي، مادي واقعي سياق ضمن القرارات تتخذ
والخطوات الدراسات من الرغم عىل لكن واقعي. نحو عىل االعتبار يف تأخذه أن النظرية
والتنمية للنمو الحالية النظريات جميع تكون ال فقد الصحيح، االتجاه يف تنتهي ال التي
بعض بتحليل نقوم وعندما والتنمية. الركود جوانب كل تفرس ال فهي املنشودة؛ بالكفاءة
موجود هو ما مع يتناسب ال الواقع أن نرى أو تفسريية، صعوبات دائًما نواجه الحاالت
أن ينبغي النظري للنموذج وفًقا فمثًال، معها.6 يتناقض األحيان بعض يف أو النماذج، يف
العكس. هو الواقع يف يحدث ما لكن الفقرية، الدول نحو الغنية البلدان من ما يشء يتدفق
ما هذا لكن غرة، حني عىل األزمات تأخذنا أال ينبغي الحاالت من كثري يف يحدث وكما

يحدث.
يف اإلجابة سنجد نفعل؟ أن يمكن وماذا النحو، هذا عىل قائم الوضع أن يف السبب ما
والتنمية. االقتصادي االجتماعي النمو لعمليتي اآلن سنقدمه الذي النظري التفسري منهج
الجديدة، لليربالية املثالية للنظرية القديمة األسطوانات من للتخلص الوقت حان لقد
تتناول بالتنمية خاصة مصادفة نظرية إىل حاجة يف فنحن جديد، نموذج والقرتاح
هذه عىل قائم جديد براجماتي نهج إىل حاجة يف أيضا نحن لالقتصاد. الوصفي املستوى
السابقة املنهجية املالحظات إىل وبالرجوع املعياري. املستوى مع يتالءم أن عىل النظرية،
التي اآلليات وما األشياء، تبدو كيف — الوصفي باملعنى — النظرية هذه لنا ستفرس
به القيام يتعني بما ستخربنا املعياري وباملعنى االقتصادية، العمليات ظهور يف تتحكم

األمور. لتحسني
كما اإلبداعي التفكري تعيق التي الدوجماتية من أنفسنا نحرر أن بد ال يشء كل قبل
الدوجماتية أن نكرر دعونا األحيان. بعض يف أكرب بقدر حتى أو تماًما، الجهل يفعل
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عن البعد هي هنا األساسية والعوامل العلم. يف ليس لكن الدين، يف جيًدا أمًرا تكون قد
األفكار ال واإلصالح، للتعديل تصلح التي واألفكار قدًما، امليض يف واالستمرار التقليد،

واملحافظة. التقليدية
بالفائدة. علينا تعود — الفعلية قيمتها عن بعيًدا — لكنها تُشرتى، ال الثقافة
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التاسع الفصل

التنمية، يف املصادفة نظرية
اجلديدة والربامجاتية

تحسينهما يمكن وكيف االقتصادية، والتنمية اإلنتاج نمو يعتمد عالم

كافية. غري لكنها عنها، غنى ال السعيدة؛ للحياة وصفة بالتنمية املتعلقة املعرفة تشبه
التي السائدة املذاهب مؤسيس جنازات تشييع بعد يحدث االقتصاد تطور إن يقال
حالة يف بوضوح ذلك بدا السابق يف صحيحة. أنها — يعرفون التي ال — األفراد يظن
حركة يشل عبئًا صارت التي النقدية نظرية عىل ذلك ينطبق واآلن الكينزية. النظرية
التي املراجعة لجان وداخل الكربى النرش دور يف شيعتها النظرية ولهذه االقتصاديني.
كتاب ويف بحثية. منح من يُمنح وما مؤلفات من يصدر فيما للبت األخرية الكلمة تملك
أنهم «طاملا أنه عىل سائد فكر أي أنصار يرى نجده البرشية نهاية عن فوكوياما فرانسيس
األقران، مراجعة هيئات مثل السن، تدرج عىل القائمة الهرمية السلسلة قمة عىل مرتبعون
ال راسًخا القديم النموذج سيظل فغالبًا املؤسسات، أمناء ومجالس األداء، تقييم ولجان
نموذج من يتضح كما صعب أمر بالتأكيد فهو تعجيزيٍّا ذلك يكن لم إذا وحتى يتزعزع.»1
اآلراء اقتباس هوس خالل من الدوجماتية النزعة نرى أن أيًضا يمكننا الجديدة. الليربالية
بعضهم االجتماعية حتى أو الفكرية الدوائر لنفس ينتمون الذين األشخاص يتبادله الذي
تتحول وهكذا ال. أم باملوضوع صلة ذات االقتباسات هذه هل النظر برصف بعض، عن
الناحية من مالئمة غري العقيدة تصبح ثم عقيدة، إىل املذهب ويتحول مذهب، إىل النظرية
وقت عليه كانت الذي حالها عىل تعد لم البيانات وألن يتغري، الزمن ألن نظًرا النظرية

النظرية. وضع
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مسألة ليست وهذه وللسياسة. لأليديولوجية االنصياع من للهروب أيًضا بحاجة نحن
الذاتية، القرارات إصدار مواجهة يف ونستمر التنمية، عن نتحدث عندما خاصة بسيطة،
التنمية لنماذج ينبغي وال وسياسة. فكر حتًما هناك سيكون قيم هناك كانت فحيثما
تحررية، أو جماهريية يمينية، أو يسارية تكون أن — والسياسة الفكر عكس عىل —
تكون أن األهم جمهورية. أو ديمقراطية أو عمالية، أو محافظة إسالمية، أو مسيحية
ال االقتصادي، االجتماعي الواقع عن محددة أسئلة بطرح معنية ثمَّ ومن للتطبيق، قابلة

األيديولوجية. النزعات باستعراض
حلها. ينبغي املشكالت من كامًال نطاًقا االقتصادي النشاط أنواع من نوع كل يطرح
من مجموعة تعقيدات أن من — أيًضا املفاهيمية والجاذبية — الحقيقية الصعوبة وتنشأ
وقت ال التاريخ. شأن شأنها أبدية مسألة وتلك جديدة. مشكالت ظهور إىل تؤدي املشكالت
االنهماك من وبدًال الجديدة. املشكالت من سيل يجتاحك فقد املايض، أمجاد إىل للركون
بحاجة أنت منها، طائل وال عقيمة غالبًا تكون أيديولوجية وحروب سياسية نزاعات يف
نحو أفضل عىل ذلك عن شياوبينج دنج عرب حل. إىل والتوصل بدقة املشكلة تشخيص إىل
يهم؛ ال أسود أو أبيض القط كون إن يقول الذي القديم الصيني باملثل استشهد عندما
كل نعرف لكننا دنج، قط لون نجهل نزال ال إننا الفرئان. صيد يف ماهًرا يكون أن املهم

قدراته. عن يشء
يف االقتصادي، للنمو التعميمية والنظريات الشمولية نتجنب أن أيًضا الجدير ومن
واحدة نظرية هناك إن — أخريًا — نكتب أن يف القوية رغبتنا فيه نستنكر الذي الوقت
— الحاالت جميع يف للتطبيق قابلة كانت إذا — كهذه فنظرية يشء، كل توضح عظمى
قيمة ذات غري معه تكون حد إىل تعميمية يجعلها بما للغاية تجريدية بالرضورة ستكون
تعتمد اإلنتاج زيادة أن يوضح الذي النموذج فمثًال، وتشكيله، االقتصادي الواقع وصف يف
نحو عىل م معمَّ هو ما بقدر عموًما صحيح العمالة إنتاجية وزيادة التوظيف زيادة عىل
يمكن من هناك كان (إذا التوظيف زيادة كيفية يف تكمن الحقيقية القضية ألن مطلق،

العمالة. إنتاجية زيادة كيفية ذلك من واألهم توظيفه)،
تظهر الكينزية الحالة مثل عمليات أو معينة ألحداث تفسريات لدينا النقيض عىل
أو اإلنتاج، ومستوى اإلنتاجية القدرة زيادة أجل من االستثمار ل ُمعجِّ استخدام يمكن أنه
التضخم. ومعدل النقود عرض يف التغريات بني االرتباط بدقة توضح التي النقدية الحالة
نفسها هي متغريات باعتبارها املطروحة العمليات أن نعي أن ينبغي الحالتني كلتا ويف
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عىل كالهما النقدية والنظرية الكينزية ومؤيدو األخرى. الدوافع من مجموعة عىل تعتمد
األخرى؛ دون املدرستني إلحدى االنضمام إىل حاجة يف لسنا لكننا الحالتني، هاتني يف حق

مًعا. كليهما من االستفادة كيفية نعرف أن فالذكاء
يعيدنا ربما — األخرى النظريات من مفيد هو ما كل استنباط أعني — وهذا
مختلفة ظروف تصادف أن عىل تؤكد التي الكتاب، هذا مدار عىل املطروحة النظر لوجهة
هي األنواع مختلف من املتزامنة فالظروف ما، عملية تحفيز أو ما، ظاهرة لنشوء يؤدي
والعمليات. الظواهر هذه نشوء إىل تؤدي التي الحرجة الكتلة تشكل التي األشياء تحديًدا
دائًما األخرى النظريات ألن نظًرا بمكان، األهمية من الظروف من األنواع هذه وتمايز
عن التغايض إىل تميل لذلك ونتيجة املتماثلة. الظروف عىل تركز ما وكثريًا للتبسيط تعمد
واحدة. مرة سوى تظهر لم وعوامل كثرية، استثنائية ظروف وتجاهل الثقافية التفاصيل
املبسط التماثل عن االبتعاد أهمية عىل بقوة يشددون الكتاب بعض كان مؤخًرا،
عن مجازي نحو عىل كتاباته يف رودريك داني ويعرب االقتصادي. النمو نماذج بني للغاية
حاجة فهناك غناء، حديقة يف كأزهار للنمو2 نموذج ألف بازدهار السماح إىل الحاجة
املستويات وتحسينات اإلنتاج نمو إىل تؤدي التي تنوًعا، األساليب أكثر عن نبحث ألن
يستطيع فلسفة وهذه األساليب. هذه ندعم وأن الرخاء، وزيادة الفقر ومحاربة املعيشية،

فيها. الجميع يشارك أن
بالطريقة تحدث األمور بأن — مقولتنا نفهم أن االعتبارات هذه كل بعد يمكن وهكذا
ففي شموًال، وأكثر مختلًفا فهًما — واحد آن يف يحدث منها الكثري ألن بها تحدث التي
حددنا لو وحتى واحد. سببي عامل عن اإلنتاج ينجم ما نادًرا الحقيقي االقتصاد آليات
أيًضا، أخرى عوامل هناك واقعي. محيط ضمن يترصف أنه الواضح فمن العامل، هذا
لوال كهذا دوًرا لتلعب تكن لم ألنها العوامل، هذه لبعض إال سببيٍّا دوًرا ننسب ال لكننا
بعينه واحد حدث وليس — العوامل هذه امتزاج إن الوقت. نفس يف أخرى عوامل وجود

الحركة. يسبب الذي هو —
أجزائه ومعرفة ينبغي، كما العوامل من املزيج هذا تحديد يف الصعوبة وتكمن
ربما التي الظروف من األخرى املجموعات طبيعة فهم أيًضا الرضوري ومن األساسية.
أو مشرتكة مجموعات يف تحدث أن يمكن األجزاء هذه ألن «ربما» وأقول بينها. تربط

بعض. عن بعضها بمعزل أي مستقلة،
نماذج إنشاء يتطلب وهذا وقياسها. مقدارها تحديد — أمكن كلما — الرضوري ومن
وتقدير املتغريات، وتحديد النماذج، هذه مثل صياغة إمكانية يف شك من وما رياضية.
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هناك أن يف أشك وال أخرى. ملناسبة ذلك رشح نؤجل أن علينا لكن وقياسها. معايريها
بشغف. املهمة هذه عىل سيقبلون علماء

أو الحديث االقتصادي التاريخ مع ما حد إىل الحال هو مثلما — املصادفة نظرية ترتبط
تحليالتها وتستخدم األخرى املعرفية الفروع مع وثيًقا ارتباًطا — الجديدة املؤسساتية
ويربز كبرية، بدرجة املالحظة مجال يثري التخصصات متعدد النهج إن وتركيباتها.
يحد قد هذا أن صحيح واملعياري. الوصفي وللتناول والتجميع، للتحليل جديدة قيًما
النظر يمعنون سوف الذين أولئك أن يعني لكنه املدربة، غري للعني الصورة وضوح من
التحليل دون فمن وضوًحا، أكثر نحو عىل األمور سريون بل فحسب، أكثر يروا لن بانتباه
النفيس التحليل دون ومن للتنمية. الثقافية العوامل أهمية إدراك املستحيل من التاريخي
الفاعلة األطراف توقعات طبيعة يف التغريات عن معقول يشء أي استنتاج املستحيل من
االقتصاد علم من يتفرع لم حديث فرع — اإلدارية الدراسات دون ومن االقتصادية. للعبة
واأليدي املال رأس من كلٍّ إنتاجية يف الدويل التمايز دراسة املستحيل من — مؤخًرا إال
النظرية لتطبيق طريقة من ما املبتكرة املستقبلية الدراسات عىل اإلقبال دون ومن العاملة.

مؤثرة. صياغة املستقبل صياغة بهدف مبتكر نحو عىل االقتصادية
التنمية، يف املصادفة نظرية يف رضوري منهجي مكوِّن املقارن االقتصاد علم إن
والرشكات، االقتصاد بني محدد فارق وجود عدم يبني منطقي رشح تقديم املمكن فمن
عند لكن للمقارنة. تخضع لم دامت ما واملؤسسات، الفئات بني أو والعمليات، والظواهر
الحقيقة الصورة رؤية من سنتمكن الخلفية، هذه ضوء وعىل التباين، وكشف املقارنة
بانتقاء تسمح ألنها القيمة، فائقة بحثية أداة فاملقارنة يفهم؛ ال يقارن ال من لألمور.
تقرر التي — والتنمية للنمو الالزمة الظروف من كاملة سلسلة ضمن — الهامة العنارص
أنه مالحظتنا لدى مراًرا نتفاجأ املنهجي املنظور هذا خالل ومن عملية. أو ظاهرة نشوء
الظروف ملجمل حيويٍّا يكون فقط واحد إضايف عامل بتحريك الفعلية املشكلة حل يمكن

املتصادفة.
محيط يف التكيف عىل القدرة إنها لنظريتنا؛ أخرى جوهرية خاصية مع يرتبط وهذا
وثقافية وجغرافية تاريخية كونها بني وتتنوع مادية، األبعاد وهذه األبعاد. متعدد معني
قدًرا أن جيًدا أوضحنا أن سبق وقد موضوعية. وحقائق واجتماعية وسياسية ومؤسسية
هو وهذا واحد. بعد من أكثر ضمن تقع دائًما نفسها الثقافة لكن الثقافة، عىل يعتمد كبريًا
وتعريفها، تناولها، عند السليم للنهج تخضع أن يجب تقريبًا القضايا جميع أن يف السبب
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غري من يصبح ثم، ومن األبعاد. متعدد الفضاء هذا يف معينة نقطة عند موقعها وتحديد
عىل التغلب إن تقول التي الحمقاء الفكرة فخ يف — املثال سبيل عىل — الوقوع املمكن
ذات النقدية للنظرية (طبقا النقود عرض تقليل من مناسبًا قدًرا إال يتطلب ال التضخم
كل إن أو النقود)، سوى يشء أي عىل تنطبق أن يمكن ال الظاهرة هذه الواحد، البعد
بأرسع بخصخصتها القيام هو للرشكات التنافسية القدرة لتحسني به القيام عليك ما
كاف هذا أن الجديدة الكالسيكية مبادئ (ترى املهمة ببقية السوق وسيقوم ممكن، وقت

املؤسسية). الخصائص عن النظر برصف
لوال معروف، ألنه بالذكر جديًرا يكون ال قد حتى أهمية أكثر آخر أمر هناك وأخريًا،
العملية الناحية ومن النظرية، الناحية فمن علينا، يختلط تجعله األخرى النظريات أن
التمييز هذا وسبلها. االقتصادية السياسة غايات بني بدقة نميز أن الرضوري من تحديًدا،
عن أوسع نطاق عىل نتحدث فعندما والتنمية، النمو عن نتحدث عندما أيرس يكون
بني الخلط فيها يجري حاالت هناك أن نالحظ — اآلن نفعل كما — االقتصادية السياسة
إرصار هو البني الخطأ وهذا ببعض. بعضها تشبيه يجري حتى أو والغايات، الوسائل
عىل (أو املوازنة توازن عىل — االجتماعية للتكاليف اعتبار دون — الجديدة الليربالية
معدل انخفاض أو املوازنة) يف العجز من ممكنة درجة أدنى إىل إال الوصول عدم األقل
السياسة. لتلك أدوات كليهما أن حني يف االقتصادية، السياسة غايتي باعتبارهما التضخم،
امليزانية لتحويالت معينة عمليات يف للتوسع الشعبي التناول يف يتمثل مماثل خطأ هناك
ال أخطاء ارتُكبت وقد للسياسة. وسيلة إال ليس أنه حني يف ذاته، حد يف غاية بوصفه
نتذكر أن الجدير ومن التاريخ. مر عىل االقتصادية النظم مختلف يف النوع هذا تُحىصمن
غاية لكن لإلنتاج. هدًفا أو غاية الربح تعظيم اعتربت الكالسيكية الرأسمالية حتى أنه
تكون أن بد ال التي املتوازنة التنمية تحقيق لضمان كافية تكن لم هذه الجزئي االقتصاد

االقتصادية. للسياسة الرئيسية الغاية هي
حتى للغاية صعب أمر والوسائل الغايات بني التمييز قاعدة تطبيق أن نالحظ وربما
— األكسيولوجيا ألن ما، حد إىل مستعصية املشكلة هذه تعترب التنمية نظريات بعض إن
الغايات ثمَّ ومن — األخرى هي والقيم بعض، عن بعضها تختلف — القيم نظريات أو
التنمية. سياسة تقود التي القيم عىل أيًضا ينطبق وهذا أيًضا. تختلف قد — منها املستمدة
واقتصاديٍّا اجتماعيٍّا واملتوازنة الشاملة التنمية فإن السعادة، هي الغاية أن افرتضنا وإذا
أو الغاية، هي التنمية أن اعتربنا إذا ذلك ومع الغاية. هذه لتحقيق وسيلة سوى ليست
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النمو أن اعتربنا إذا لكن لتحقيقها. أساسية وسيلة اإلنتاج نمو سيكون شك فبال الهدف،
بد وال الهدف. هذا لتحقيق وسيلة باعتبارها اإلنتاجية لزيادة ينظر أن بد فال الهدف، هو
يف تعمل مؤسسة إلدارة أو للدولة، الصناعية للسياسة هدًفا اإلنتاجية زيادة تكون أن
عىل سيما ال العنارص، هذه كل بني املتبادلة العالقات تقدير يف املهارة وتكمن سوق. أي
ويف االقتصادية السياسة يف املناسب لالنسجام والتوصل البعيد، املدى وعىل القريب املدى
وما آخر، شخص وسيلة نفسه الوقت يف هي شخص أي غاية إن التجاري. العمل إدارة
يجب ثمَّ ومن آخر. زمني إطار ضمن غاية يعترب قد ما زمني إطار ضمن وسيلة يعترب
شديدة تكون والتي — لذلك نتيجة تنشأ التي االختيار ملشاكل الواقعي الحل يقترص أال
أيًضا تُشتق بل التنمية، ملؤرشات العلمية التعريفات عىل القائم املنطق عىل — التعقيد
منظم عام نقاش طريق عن إال تحديده يمكن ال ما وهو االجتماعية، التفضيالت من
اإلجابات تقديم يمكنها وحدها املركزية السلطات أن نصدق أن الوهم ومن جيًدا. تنظيًما
يحدث الذي العادي التفاعل بأن القناعة هو اآلخر الوهم إنما األسئلة، هذه عن الصحيحة

اإلجابة. لنا تقدم أن يمكن منه، ترد التي والعالمات السوق، يف
إنه نقول أن ويمكننا ابتداعي. بأنه التنمية يف املصادفة لنظرية املميز املنهج يتسم
االقتصاد عىل تهيمن التي الواحد بالرأي االنفراد سمة عكس عىل — ألنه التقليدية، ضد
الخزانة يف األدراج من العديد فهناك النمو، عوامل أنواع شتى دور عىل يؤكد — التقليدي
مروًرا واملؤسسية واملوارد) (املناخ الطبيعية الظروف بني تتنوع التي العوامل هذه تحوي
تحديًدا الرتكيز مع والتكنولوجية، والتقنية والسياسية، واالجتماعية الثقافية بالظروف

واالقتصادية. املالية الظروف عىل
مادية مواقع يف أي واملكان، الزمان ضمن الظروف هذه املصادفة نظرية تبحث
نحو عىل تترصف متماثلة تبدو التي العوامل أن اآلن ندرك بتنا ألننا مختلفة، وتاريخية
يسهل التناول هذا واألوقات. األماكن باختالف مختلف نحو عىل ترصفت أو مختلف،
قيد فيها االقتصادية املشكلة تكون التي الحاالت مع تشابًها الحاالت أكثر عن البحث
اإللهام فإن واللحظة، التو يف االقتصادية املشكلة حل علينا غالبًا يتعني أنه ومع النظر.
لليربالية النموذجي الفكر عكس وهذا أخرى. مشكلة مواجهة عند بعدئذ يوجد قد بالحل
يناسب ال واحًدا مقاًسا إن كال، الجميع». يناسب واحًدا «مقاًسا أن إىل يذهب الذي الجديدة
السياسات أو التفسريات نوفق أن نستطيع دمنا ما لنا، مناسب نموذجنا لكن الجميع،

تناسبها. التي املشكلة مع الصحيحة
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الخاصة املصادفة لنظرية املميزة الرئيسية الثماني املكونات أن القول خالصة
هي: بالتنمية

عن البحث قدرة من بشدة يحد فكريٍّا قيًدا باعتبارها الفكرية الدوجماتية رفض (١)
محددة. ألسئلة إجابات

الحقيقة عن البحث مع سيايس، أو أيديولوجي خط ألي األعمى الخضوع رفض (٢)
اآلراء. إجماع أو التقليدية، للحكمة النظر دون املادية

االقتصادي، للنمو وعاملية عامة نظرية تقديم إىل الرامية التعميم محاوالت تثبيط (٣)
يف اإلنتاج إعادة عن تنفصل ال معينة وعمليات وظواهر خصائص عىل الرتكيز طريق عن

الكيل. االقتصاد
الفروع من مستمدة بحلول االقتصادي الفكر يثري التخصصات متعدد منهج (٤)
وعلم والقانون، والجغرافيا، املستقبل، ودراسات التاريخ، سيما ال األخرى، العلمية

املعلومات. شبكة ودراسات اإلدارة، وعلم النفس، وعلم االجتماع،
االقتصادي. للتحليل املقارنة لألساليب النطاق واسع تطبيق (٥)

والثقايف والجغرايف التاريخي الواقع يشمل األبعاد متعدد فضاء ضمن التحرك (٦)
والفكري. واالجتماعي والسيايس واملؤسيس
ووسائله. الفعل غايات بني التمييز (٧)

التي املناسبة الوسائل عن االتجاهات املتعدد البحث عىل منفتحة أدائية مرونة (٨)
حدة. عىل موقف كل تالئم

الرباجماتي املنهج رضورة عىل نشدد أن ينبغي أوًال، األخرية. النقطة عىل تعليق يل
منهج إىل الحاجة يفرس وهذا التنمية. يف املصادفة نظرية عىل تماًما غالبة سمة باعتباره
(وهذا اآلن للجميع واضًحا بات أنه يُفرتض كما — فحسب التخصصات متعدد يكون ال
متنوعة. نظريات ليشمل أيًضا يمتد بل — وتطبيقه) فهمه السهل من أنه إطالًقا يعني ال
مع بعضها تتعارض ال النظريات هذه تقرتحها التي الحلول أو التفسريات دامت وما
ويف الوقت نفس يف وتخفيضه الفائدة سعر رفع املثال سبيل عىل تقرتح (كأن — بعض
ينبغي — الحمائية) إلجراءات إخضاعها مع الخارجية التجارة تحرير أو املكان، نفس
ا جدٍّ املمكن فمن ذلك، يعارضون املتعصبون مؤيدوها كان إذا حتى مًعا، ندمجها أن إذن
يف املناسبة العنارص مع ودمجها العرض جانب اقتصادات من شتى عنارص استعارة
بذلك القيام نستطيع كنا أننا الحظ الجديدة. الكينزية باملدرسة الخاصة الطلب نظرية
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يف االقتصاد وترية تهدئة إبان ليس لكن بولندا، اسرتاتيجية نطبق كنا حينما بولندا يف
البلدان تستطيع وقد النقدية. نظرية نماذج أساس عىل قائمة كانت التي الالحقة السنوات
ذلك ستفعل أنها سوى ليشء ال أفضل، نحو عىل التغيري من النوع هذا إجراء أيًضا األخرى
الربازيل. يف ومؤخًرا وتشييل، وماليزيا الصني يف الحال هو كما أطول، زمنية فرتة خالل
مالءمة التنمية اسرتاتيجيات أكثر عن أبحث كنت عندما أنني هنا أضيف أن ويمكن
استعنت العرشين، القرن من التسعينيات خالل االشرتاكية بعد ما مرحلة إبان بولندا لواقع
الجديد الكالسيكي االقتصاد من واملستمدة عامليٍّا بصحتها املعرتف بالقواعد الحال بطبيعة
تماًما، بعيدة أماكن من املستخلصة العملية الخربات أيًضا ألهمتني لكن الجديدة، والكينزية
املفيد من كان ناحية، فمن الزمني، العامل حيث من للغاية قريبة كانت أنها من الرغم عىل
االستقرار وسياسات الهيكلية اإلصالحات تنفيذ ملحاولة السلبية التجارب إىل النظر ا جدٍّ
قدر هناك كان أخرى، ناحية ومن الالتينية. أمريكا يف واشنطن» «توافق اقرتحها التي
رسيع نحو عىل املتنامية لالقتصادات اإليجابية الخربات من به االستفادة يمكن مما كبري
اقتصاد مؤسسات بناء يف الدولة بدور تتعلق التي الخربات سيما ال آسيا، رشق جنوب يف

والتجارية. الصناعية السياستني وتوجيه السوق،
أجل من ال الجوهري مضمونها أجل من واسع نطاق عىل مطلوبة الرباجماتية إذن،
أن يجب ألنها نظًرا الجديدة»، «الرباجماتية وأسميها أتجارس أن أستطيع أيديولوجيتها.
جديدة كونها عن فضًال والنظري، التحلييل املوقفني من مستمد جديد تناول عىل تقوم
واستجدت تغريت التي الجديدة االقتصادية األحوال شامل نحو عىل الحسبان يف تأخذ ألنها
يجري حاملا — ناحية من بالتنمية الخاصة املصادفة نظرية تتضافر سوف للعوملة. نتيجة
تواجه التي التحديات من معينة أنواع مع التعامل طريقة مع — كامل نحو عىل تفعيلها
لحل الرباجماتي العمل فعالية من فائقة درجة إيجاد أجل من أخرى، ناحية من التنمية
لكنها النظرية، يصاحب الذي التحليل هي الجديدة الرباجماتية لذلك املشاكل؛ من العديد
االقتصادية. والسياسة التنمية، اسرتاتيجية مناهج ألحد جوهًرا تشكل ألنها ذلك، تتعدى
جديد منهج إىل الحاجة إنها هذه؛ التفكري لطريقة أخرى منطقية نتيجة أيًضا هناك
ينبغي لكن اإلنتاج، عمليات يف التدخل من ذلك يتشكل أن يمكن ال الدولة. تدخل ملسألة
أدرج لم لذلك تحديدها؛ فور برباعة، اإلنتاج ظروف معالجة عىل يقترص أن ذلك من بدًال
الثمانية السمات مع تتداخل فهي منفصلة، خاصية باعتبارها الجديدة التدخل سياسة

عليها. وتعتمد سابًقا املذكورة
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والتوازن الكيل، االقتصاد توازن الحرصعىل عىل الدولة يقترصدور أن كافيًا يعد لم
عىل الحرص أيًضا كافيًا يعد لم العملة. واستقرار التضخم، وانخفاض للموازنة، النسبي
أن بد ال إذ الطبيعية)؛ البيئة ذلك يف (بما للدولة التحتية والبنية االجتماعي املال رأس
حدة تخفيف أجل من االقتصادية، الكيانات لنشاط الفعال التنظيم يف الدولة تشارك
تنشئ أن كله، ذلك من واألفضل الكيانات، هذه بني بالرضورة تنشأ التي الرصاعات
الجديدة الرباجماتية تتطلب لذلك الرصاعات؛ هذه نشوء دون تحول مؤسسية أطًرا الدولة
أعقاب يف نشأت التي الكينزية التدخل سياسة عن تختلف ووسائل غايات ذا جديًدا تدخًال

.١٩٣٣ عام إىل ١٩٢٩ عام من الفرتة يف الكبري الكساد
الصواب انعدام تخىش وال األيديولوجية، باملحظورات الجديدة الرباجماتية تعرتف ال
الدوالنية تعارضت املحظورات لهذه بشدة تبايل السياسة كانت فعندما السيايس،
يربرها. ما لها عقالنية وهي الجزئي، االقتصاد يف الخصخصة عقالنية مع والجماهريية
بدوافع املدفوع الصياح أدى الجديدة، لليربالية زائًدا تقديًرا تمنح السياسة كانت وعندما
االجتماعية التحويالت بعض زوال إىل الدولة، دور تقليص إىل والداعي أيديولوجية
الالزم االجتماعي املال رأس نوعية عىل ضارٍّا تأثريًا أثر مما امليزانية، من تقتطع التي
«بالوطنية تنادي التي القومية للدعوات السياسة تخضع وعندما متوازنة. تنمية لتحقيق
تعوق التي الحمائية سياسة أمام مرصاعيه عىل أخرى مرة الباب ينفتح االقتصادية»
لون تفوق حول عقيمة جداالت وسط تحارص أن ترفض الجديدة الرباجماتية لكن النمو.
كثرية فرئان هناك الفرئان. اصطياد يف ينجح القط دام ما آخر، عىل االقتصاد ألوان من
جميعها تماًما ثانوية وأخرى كربى مشاكل صورة يف هذا ويتمثل اصطيادها، من بد ال

عاجل. حل إىل بحاجة
ألنهم االقتصاديون، يتشاجر أن السهل فمن الحارض، الوقت يف كثرية املشاكل هذه
كلٌّ يقلل أن إىل يميلون وهم أوطانهم. يف املشاكل من عدد أكرب يشهدون وعادة كثريون.
يبالغ الوقت نفس ويف فيها، الصعوبات تقدير يف يبالغ وأن بلده إنجازات شأن من منهم
تماًما املشكالت تختلف النهاية ويف مشاكلها. من والتهوين أخرى بلدان منجزات تقدير يف
املجر يف النمو تعرقل التي والحواجز والربتغال. إريرتيا ومرص، كندا والنرويج، تشاد يف
فرنسا يف الرئيسية املشكلة تختلف وقد جورجيا، يف النمو تعرقل التي تلك عن تختلف
األحيان بعض يف يلجئون األمر هذا الناس يدرك ال وعندما املتحدة. الواليات يف عنها تماًما
مشكالتهم مع مشورتها تتناسب ال التي الخطأ البلدان إىل والخرباء املستشارين إرسال إىل
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هذه فستعد الخاطئة العناوين إىل الرسائل من العديد الربيد مكتب سلم إذا الوطنية.
فضيحة.

األعمال ورجال السياسيون هم أخرى بلدان إىل املستشارين يبعثون الذين لكن
وتتأرجح بعينها. نظرية تطبيق عىل ال الشخصية، املصلحة عىل الحرص من انطالًقا
يف املنظمة. والجريمة املنظم التمويل بني الفاصل الخط جانبي عىل املصالح هذه بعض
بني التمييز يستطيعون ال غربيون مبعوثون هناك كان العرشين القرن تسعينيات مطلع
الكتف. تؤكل أين من يعرفون كانوا لكنهم وليتوانيا، التفيا بني أو وبودابست بوخارست
والعرب، الفرس وبني البلطيق، ودول البلقان دول بني يخلط بعضهم يزال ال اليوم وحتى

الصينية. والهند والصني الهند وبني والصني، الهند بني أو
تجميع وراء من الوحيد والغرض ودقيقني. واقعيني نكون أن ينبغي جدية بكل
قدر منها والتخلص اكتشافها عىل ذلك بعد قادرين نكون أن هو الفكرية التعقيدات
فهمها يمكن ال املصادفة فنظرية معقولة، اقرتاحات ظهور إىل يؤدي مما اإلمكان،
األدوات مختلف استخدام نواصل أن علينا بل السطحي. التبسيط خالل من وتفسريها
نفس وكأنه يبدو ما إىل أخرى مرة للنظر نعود فعندما الحاالت، مختلف لدراسة الالزمة
املقياس نفس باستخدام أخرى مرة للقياس نعود وعندما مختلفة. أشياء أحيانًا نرى األمر،
عن بالرضورة يسفر مرة كل يف الوسيلة نفس فاستخدام مختلفة، نتيجة إىل أحيانًا نصل

أيًضا. مختلفة وإجابات مختلفة، وأبعاد مختلفة، موضوعات
وبريطانيا كبرية بدرجة التأميم يسودها التي تشيكوسلوفاكيا من كلٌّ احتاجت
وخطة بعض. عن بعضها تماًما مختلفة خصخصة أساليب إىل كبريًا تطوًرا املتطورة
كانت — ٪١٠٠ بنسبة للدولة مملوكة البنوك حيث — بلغاريا يف البنوك أحد خصخصة
الثقافية الظروف واختالف املختلط. االقتصاد ذات بريو يف الخصخصة خطة عن مختلفة

ونيكاراجوا. موريتانيا من كلٍّ يف التصنيع شكل تباين إىل أدى والطبيعية
وأن يشء، التكنولوجي التقدم يف االستثمار زيادة يف املوازنة عجز من تستفيد أن
يختلف أن وينبغي آخر. يشء العسكرية املعدات استرياد يف العجز هذا نفس تستخدم
تسفر التي املحاصيل إنتاجية انخفاض إىل تؤدي الجفاف من موجة مواجهة يف فعلك رد
السلع أسعار مؤرش ارتفاع إىل يؤدي مما الغذائية املواد من املعروض قلة عن بدورها
املرة هذه لكنه االستهالكية، لألسعار مساٍو ارتفاع يحدث عندما فعلك رد عن االستهالكية،
يف نفًعا يجدي فما اإلنتاجية. نمو رسعة معدل من أرسع بمعدل األجور ارتفاع عن ناتج
الناشئة األسواق يف نفًعا يجدي ال الرأسمالية، القتصادات املتطورة املالية األوراق أسواق

368



الجديدة والرباجماتية التنمية، يف املصادفة نظرية

عىل رشكاؤك يكون عندما املحلية أسواقك إىل الوصول وتحرير مؤسسية. ألسباب نتيجة
الشعور يف رشكاؤك يبدأ عندما ذلك فعل عن يختلف نفسه اليشء يفعلون العاملية الساحة
الدويل النقد صندوق فرضها التي التدابري من وبدًال الحمائية. سياسة تطبيق يف بالرغبة
امليزانية أن يالحظ أن ينبغي كان العرشين، القرن من التسعينيات أواخر يف إندونيسيا عىل
ميزان اضطراب يف املتسبب هو يكن لم الحكومة إنفاق أن يدرك وبالتايل متوازنة، كانت
املقرتح. العالج فعالية إلبطال ا جدٍّ كافيًا املزيج عوامل أحد إغفال يكون أحيانًا املدفوعات.
الخطأ. املرض لعالج يقدم لكنه الصحيح، العالج هو العالج يكون األحيان بعض ويف

الزالت. هذه مثل تجنب يف العقائديني املمارسني عىل متفوقون الرباجماتيون
انتقائي. نحو وعىل باعتدال االقتصادية السياسة يف املتاحة األدوات استخدام وينبغي
جميع عىل االقتصادية العمليات إدارة عىل وتنطبق البسيطة املالحظة هذه وتمتد
مع كله. البلد اقتصاد عىل القرارات تؤثر حيث الوطني املستوى وأهمها مستوياتها،
املستويات وتتمثل والدنيا. العليا املستويات كال عىل أيًضا الحرص التزام من بد ال ذلك
التكاملية املنظمات يف العليا املستويات وتتمثل املحلية، والحكومة املحيل املستويني يف الدنيا
مناسب مؤسيس تنظيم إىل حاجة هناك ككل. العاملي الصعيد وعىل الدول، مستوى عىل
نظاًما الجديدة الرباجماتية تتطلب اآلن، لالقتصاد العاملي للبعد ونظًرا العالم. القتصاد
تلبي أن ويجب التنمية. تحديات مواجهة عىل قادًرا يكون األنظمة وضع من جديًدا
ترسانة من عشوائي اختيار مجرد تكون أن ال العاجلة، الفعلية الحاجات الحلول هذه

املنرصمة. األزمنة يف القديمة الدولية املنظمات بريوقراطيو وضعها التي التسويات
يف أمًرا معينة مشاكل حل أجل من االقتصادية لألدوات املرن االستخدام بات لقد
استجدت حني يف الحارض، الوقت يف ا جدٍّ قليل األدوات هذه من لدينا ما ألن األهمية، غاية
واالنفتاح الحارض، الوقت يف االقتصادية العالقات تحرير وعملية لها. نهاية ال مشاكل
وتحقيق واالستثمار، التجارة مستويات زيادة طريق عن الوطنية االقتصادات بني املتبادل
تغيريات هذه كل العام؛ القطاع وانكماش الخاص، القطاع وازدهار الدولة، المركزية
الطويل، املدى عىل والتنمية النمو تشجع بالرضورة وهي بعيد. حد إىل منشودة هيكلية
بالرضورة التنمية يحفز ال لكنه اإلنتاج، نمو يحفز وبعضها نفسه. بالقدر يكن لم وإن
يؤدي أن شأنه من التغيريات هذه عن والناجم اإلنتاج يف الكمي النمو لكن تلقائيٍّا). (أو
بالبيئة اإلرضار إىل أو — اآلن بالفعل املرتفعة — الدخل تفاوت مستويات يف ارتفاعات إىل

الطبيعية.
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أمامه املتاحة األدوات من نسبيٍّا القليل العدد بفضل االقتصاديني أحد يتشجع وقد
يف األخرق بتدخلها الحكومة تتسبب قد الحالة هذه (يف اقتصادية سياسة تنفيذ عند
إن (مع األدوات هذه من ا جدٍّ القليل إال هناك ليس أنه من آخر ويتخوف أقل)، رضر
الرباجماتي النهج يرى األدوات). هذه لديها توافرت إذا أكثر أموًرا تصلح قد الحكومة
من التخلص ينبغي إذ األوقات؛ كل يف ثابتًا ليس السياسة أدوات صندوق محتوى أن
املهم قلتها؛ أو األدوات هذه كثرة يهم ال أخرى. أدوات واستحداث األدوات، هذه بعض
املبارشة الدولة مشاركة تماًما رفضنا ناحية فمن املشكلة؛ لحل ومالئمة صالحة تكون أن
الرشاكة إىل لجوءنا يزداد أخرى ناحية ومن األسعار. يف التحكم أو اإلنتاج عمليات يف
خدمات لتوفري أو التحتية البنية مرشوعات تنفيذ أجل من والخاص العام القطاع بني
عن تعرب التي األمثلة أفضل هي الرشاكة هذه لكن مثًال). والسجون (املستشفيات معينة
العقيمة املناقشات يف الوقت إهدار دون من املشاكل حل يف تساعد ألنها نظًرا الرباجماتية،
ما سلعة تصنيع ينبغي كان إذا ما حول البلدان) بعض يف يحدث ذلك يزال ال (مثلما
قبل من الخاص، القطاع أم العام القطاع قبل من ما خدمة تقديم ينبغي كان إذا ما أو
أدوات بها ونستبدل جانبًا، األدوات بعض طرح إىل بحاجة إننا األعمال. رجال أم الحكومة

مالءمة. أكثر أخرى
التي أو االقتصادي النمو تحقيق دون تحول عوائق تتضمن التي الحاالت جميع ويف
اتخاذ يتعني التي املادية الظروف فحص الرباجماتي النهج يفرض تدعمه، ظروًفا تتضمن
علينا كلها العوامل بني السليم املزج يف يكمن املفتاح أن نعرف وألننا ظلها. يف ما إجراء
الستكمال العنارص من قليل لعدد حاجة يف نكون أحيانًا ناقص. عنرص أي توفري محاولة
إىل للوصول فقط واحد لعنرص إال حاجة يف نكون ال أخرى أحيان يف لكن املزيج، هذا

املنشود. الهدف تحقيق تحفز التي الحرجة الكتلة
السوق القتصاد فوفًقا مختلفة، بعضبطرق مع بعضها تعنينا التي الظروف تتجمع
تركناها وإذا أحد. من تدخل دون وعفوي مستقل نحو عىل الظروف هذه تتجمع عادة
مصلحة يف األحيان بعض يف يصب الذي الفوىض من النوع ذلك فسنشهد الحال هذا عىل
االقتصاد توسع يعوق ارتباك إىل فيها الفوىض تتحول أخرى حاالت هناك لكن التنمية.
دونها من يمكن ال التي الظروف نشوء سبيل باعرتاض أو لتوازنه، قاضية رضبة بتوجيه
تدخالت إجراء الرضوري من لذلك والنتائج؛ املسببات من املطلوبة السلسلة تتحرك أن
تلقاء من يظهر لن ما عامل تنشيط أو استحداث يف يساعد بما املزيج تركيبة يف انتقائية

نفسه.

370



الجديدة والرباجماتية التنمية، يف املصادفة نظرية

الكيل االقتصاد سياسة ومعايري املؤسسية للحلول أمثل نظام هناك النظرية الناحية من
يف النمو معدالت من مرتبة مجموعة عىل وتعتمد الذهبية». «السلسلة اسم عليه أُطلق
االقتصاد نمو لتحقيق املالئمة الظروف تنشأ بحيث الكيل، لالقتصاد األساسية الفئات
تلبية عن الرضا درجة يف ملموس تحسن فيه يحدث الذي الوقت نفس يف املستقبل يف

هي: مرتابطة أساسية فئات ثماني ثمة االجتماعية. الحاجات

االستثمار. (١)
الصادرات. (٢)

اإلجمايل. املحيل الناتج (٣)
الفردي). باالستهالك يعرف (الذي الشخيص الدخل من االستهالك (٤)

العمالة. إنتاجية (٥)
الدولة. ميزانية مصادر (٦)

الجماعي). االستهالك باسم يعرف (الذي العامة األموال من املمول االستهالك (٧)
امليزانية. نفقات (٨)

ترتيب حسب متدرجة الفئات، هذه يف النمو معدالت من الذهبية» «السلسلة تتألف
هي نمو نسبة أعىل تكون ثم، ومن األخرية. إىل األوىل الفئة من السابقة القائمة يف إدراجها
تمولها)، التي (والواردات الصادرات يف النمو يليها االستثمار، مجال يف تتحقق التي تلك
هذه جميع تنمو إذ امليزانية؛ ونفقات الجماعي االستهالك من كلٍّ يف النمو إىل ووصوًال
معدالت تتغري ثم ومن مختلفة. بمقادير لكن بالسنوات، تقدر فرتة مدى عىل الفئات
ملصالح خاضًعا التغري هذا يكون الذهبية»، «السلسلة حالة يف أنه إال ككل، االقتصاد

األجل. طويلة متوازنة تنمية تحقيق حتمية ووفق شاملة اجتماعية
من يظهر ما وهو االقتصاد، فعالية يف تحسن حدوث إىل الذهبية» «السلسلة تشري
يف زيادة شكل يف ينعكس وهذا املعيشة. مستوى وارتفاع العمالة إنتاجية زيادة خالل
وتشري البرشي. املال رأس يف لالستثمار املخصصة الدولة ميزانية تمويل ويف االستهالك،
خالل من يظهر وهذا املستقبل، يف االقتصادي النمو لتحقيق راسخة أسس إرساء إىل أيًضا
معدالت ترتيب إن الصادرات. زيادة طريق عن الخارجية األسواق واخرتاق االستثمار نمو
نتيجة املؤسسات، عمل ظروف تحسني يف إضافية مساهمة يساهم النحو هذا عىل النمو
امليزانية، توزيع إعادة بانخفاض أيًضا يرتبط وهذا الرضيبية، السياسات نطاق لتقلص

للتنمية. الحافزة العامة النفقات بنية وبزيادة
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فاالقرتاب الواقعية، التنمية عمليات يف الحدوث نادرة ظاهرة الذهبية» «السلسلة
أوقات يف سيما ال قصرية، لفرتات إال يحدث ال الكيل االقتصاد ملعايري الرتتيب هذا من
من عاٍل وبمستوى االجتماعي التالحم من عالية بدرجة تتميز التي الدول ويف االزدهار،
مالحظة ويمكن األوروبي. الشمال دول يف صوره أوضح يف يظهر وهذا السياسية. الثقافة
لكن االجتماعي. السوق اقتصاد نظام تطبيق تحاول أخرى دول يف املظاهر هذه بعض
سنوات عدة الذهبية» «السلسلة أسلوب انتهجت التي بولندا يف تتمثل فريدة حالة هناك
االقتصاد معايري يف مهمة تغيريات إجراء أعقاب يف بولندا اسرتاتيجية تطبيق فرتة خالل
يف ملحوظة زيادة ذلك أعقب .١٩٩٤ عام يف للتنمية داعم مؤسيس تحول وإجراء الكيل،
عىل متوازن ديناميكي بنمو ١٩٩٧ إىل ١٩٩٥ من الفرتة واتسمت اإلنتاج، نمو معدل
بمعدل ٪١٧٫٠ والصادرات ٪١٩٫٣ بنسبة االستثمارات نمت إذ الذهبية»؛ «السلسلة طول
وإنتاجية الفرد استهالك كان حني يف املتوسط. يف ٪٦٫٨ اإلجمايل املحيل الناتج نمو يفوق
ويف ٪٢٫٦ امليزانية إيرادات يف النمو وبلغ التوايل. عىل و٤٫٧٪ ٪٦٫٧ بطئًا؛ أقل العمالة
بني األقل ٪١٫٢ امليزانية نفقات كانت حني يف مماثلة، بمعدالت ٪٢٫٧ الجماعي االستهالك

النسب. هذه كل
تتوافر عندما العمالة إنتاجية نمو معدل عن الفردي االستهالك نمو معدل يزداد
من مموًال — الفرد استهالك يف النمو فإن األوقات هذه مثل ويف جديدة. عمل فرص
األرسة دخل نمو عن الناتج النفقات نمو عن ما حد إىل ناجًما يكون — الشخيص الدخل
عن املتعطلني األرسة أفراد أحد ألن يحدث وهذا لألفراد. الوظيفية الحالة تغري بفضل
تكون أن إىل يدعو الذي املبدأ يكون أخرى حاالت يف لكن راتبًا. عليه يدر عمًال وجد العمل
زاد الذي الوقت ففي حق، عىل الفردي االستهالك نمو من أعىل العمالة إنتاجية نمو زيادة
١٩٩٧ عام حتى ١٩٩٤ من سنوات األربع فرتة أثناء ٪٦٫٤ بمقدار التوظيف معدل فيه
٪٢٫٣ بلغ سنوي بمعدل ١٩٩٧ عام حتى ١٩٩٥ عام من الفرتة أثناء نموه كان ضمنًا،
من املمول االستهالك يف النمو معدل أن يف السبب تماًما يفرس وهذا املتوسط. يف فقط
يف أما العمالة. إنتاجية يف النمو معدل من أعىل كان للترصف القابل األرسة دخل صايف
تماًما. ذلك من العكس عىل األمور فتكون التوظيف مستوى يف النسبي االستقرار حالة

الالزمة الحرجة الكتلة مرحلة إىل تصل كي الحافز، من نوًعا دائًما التنمية تتطلب
هناك فليس التبسيطية، النظريات تزعمه مما الرغم وعىل املنشودة. العمليات لتحريك
وإن االقتصاد. خرباء يالئم مما أكثر الكيميائيني يالئم مفهوم وهو سحري»، «حجر أي
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املختلفة العوامل مزيج يف التفكري أسلوب يف يكمن فهو «السحر»، من نوع أي هناك كان
مختلفة. بظروف املتعلقة

األدوات من كبري عدد بني من مجموعة أي أن يتضح قد بعينها ظروف عىل واعتماًدا
يختلف وهذا العملية. لحفز الالزم العوامل مزيج تعطينا التي املجموعة هي لدينا املتاحة
هذا، يف دوًرا للحظ أن األحيان بعض يف يبدو وقد املرحلة. الختالف تبًعا آلخر اقتصاد من
نهاية ففي الهامة، املسائل هذه مثل يف الحظ يلعبه الذي بالدور يعرتف ال التاريخ لكن

املدروس. باالختيار األمر يتعلق املطاف
عملية يف الحافز العامل هو ما نظام طبيعة تغيري يكون ربما الحاالت إحدى يف
الحقيقية. املوارد أو الطبيعة أو البرش إمكانات — يحرر ببساطة أو — يحفز فهو التنمية،
األمر يتعلق وربما الكيل. االقتصاد سياسة هو الحافز العامل يكون ربما أخرى حالة ويف
روح زيادة مثل املنشودة، الثقافية الخصائص لتشكيل الجهد من كبري قدر بتكريس
هو اإلدارة تدريب أن يتبني وقد املخاطرة. من النفور من الحد أو التجارية، املبادرة
الحكومة. من املدعوم اإلسكان أو والتطوير، البحوث تمويل زيادة أو الفرق، يحدث ما
أسعار أو الرضائب معدالت تخفيض طريق عن الصحيح للمزيج الوصول يكون وربما
استغالل مع بالتزامن الواردات عىل الجمركية التعريفات تخفيض ينبغي وربما الفائدة.
إذ أيًضا، الطب حال هو ذاك املحلية. العملة قيمة تدهور دون للحيلولة النقدية األدوات
ليست لكنها جذريٍّا، اختالًفا مختلفة ليست مختلفة؛ عالجات املختلفة الحاالت تتطلب
تنوًعا أكثر التشخيص يكون االقتصاد مجال يف أنه الناس من الكثري يدرك وال متطابقة.

بكثري. أصعب العالج يكون وبالتايل بكثري،
السابق ففي للدولة، املستنري التدخل سياسة من مطلًقا تنفر ال الجديدة والرباجماتية
ْلم السِّ عىل الحفاظ بغرض هذا كان لقيرص. لقيرص وما هلل هلل ما دع مفهوم: هناك كان
بالركود). تتسم كانت األزمنة هذه لكن أيًضا، التنمية بغرض هذا يكون أن يمكن (وكان
ما دع أي الحارض. الوقت يف الدولة تدخل بحتمية القبول وراء التفكري هذا نفس ويكمن
الوقت يف ملن؟ للجمهور ما دع السؤال، هو ذاك حسنًا، ل…؛ للجمهور وما للسوق، للسوق
زمن يف ناقص تدخل فهو الوطني؛ الصعيد عىل يقترص الذي التدخل يكفي ال الحارض
الدول بني املمتدة الكيانات عمل يف للتدخل أيًضا حاجة هناك ألن نظًرا املتقدمة، العوملة

االقتصادية. اللعبة يف املشاركة الدولية األطراف أداء وطريقة
تطبيق من بد فال واإلخفاقات، اإلنجازات بني يتفاوت الذي التاريخ من الرغم وعىل
النجاح بني مزيًجا التاريخ لكون تحديًدا يُعَزى وهذا املستقبل، يف الدولة تدخل سياسة
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التدخل نظام ينجح وسوف الدولة. تدخل فيها نجح فرتات هناك كانت فقد واإلخفاق.
وألغراض أيديولوجي، ال براجماتي نحو عىل استخدامه جرى إذا االختبار يف للدولة املستنري
يف املصادفة لنظرية سليم إدراك عىل التدخل هذا يؤسس أن ويجب سياسية. ال اقتصادية
نحو عىل إال الكيل االقتصاد يف اإلنتاج إلعادة االجتماعية اآللية يف التدخل يمكن وال التنمية.
والتي فقط التنمية تحفز التي العنارص اختيار تعني و«انتقائي» للغاية. ودقيق انتقائي
للغاية، محدد نحو عىل تعني و«دقيق» نفسها. تلقاء من تعمل لكي التدخل إىل تحتاج
الواقع يف فيها. التحكم يمكن ال التي السلبية الجانبية اآلثار لتحايش وهذا عشوائي، ال
النتائج فيها بما مختلفة، نتائج تعطي أن حوزتنا يف التي األدوات من واحدة لكل يمكن
فعل والعاملية واإلقليمية املحلية التدخل أدوات استخدام فن ويتضمن فيها. املرغوب غري
وعندما فيها. املرغوب غري تحايش مع املرغوبة، والعمليات الظواهر يُحدث نحو عىل ذلك
ممكن. حد أدنى عند فيها املرغوب غري التأثريات عىل الحفاظ األقل عىل يجب هذا يستحيل
املايض أن من الرغم وعىل قدًما. امليض نحو ه موجَّ تقدمي نظام الجديدة الرباجماتية
السابق يف املستقبل. نحو اآلن األسايس التوجه فإن التقدم، إحراز يف كبري بدور يسهم
إجراء عىل بالقدرة التاريخية التنمية عملية قيادة يستطيع بمن الخاص السؤال ُحسم
إىل الصدفة، وليدة باكتشافات األحيان بعض يف املدفوع التكنولوجي التقدم من التحول
الذي — املستقبل ويف متينة. نظرية أسس عىل القائمة املنهجية بالبحوث املدفوع التقدم
بلدان (بعض البعيد أو القريب املايض يف يعيشون الذين أولئك يكون لن — بالفعل بدأ
أولئك بل القيادة، زمام يأخذون من هم التوايل) عىل العربية البلدان أو االشرتاكية بعد ما
عىل قائمة رؤية فامتالك مستقبلية؛ رؤية أساس عىل قائم واقع صياغة عىل القادرون

ذلك. لتحقيق السبيل هي علمي أساس
الذي هو واملستقبل املايض بني التفاعل الواقعية، واالقتصادية االجتماعية اآلليات يف
من يجري ما ويحدد حياتنا، يف يؤثر املايض زال ما اآلن فحتى الحارض. شكل يحدد
متزايد نحو عىل ستحدد التي هي للمستقبل الواقعية الرؤية فصاعًدا، اآلن من لكن حولنا،
أكثر فنلندا يف نراه كما — بعيد حد إىل بالفعل صحيح وهذا فيه. نعيش الذي العالم شكل
يحدث أنه ذلك من واألهم — الجنوبية أمريكا من أكثر الشمالية أمريكا ويف بولندا، من

ثقافية. العتبارات نتيجة
املستقبلية والخطط الرؤى بها تؤثر التي الطريقة يف املسألة هذه جوهر ويكمن
عىل طموحة) لتحقيقها خططنا تكون أن ينبغي التنمية، تحقيق تمنينا (إذا الطموحة
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بعض يف الراهن. الوقت يف انتهاجها يجري التي والسياسة تقام، التي املؤسسات شكل
التوقعات أساس عىل الفائدة أسعار كتحديد عادية؛ بسيطة أمور يف هذا يكون األحيان
األحيان بعض ويف املايض. اتجاهات محاكاة أساس عىل ال التجارية لألعمال املستقبلية
عىل ال املستقبل، حاجات تقدير أساس عىل الجامعي التعليم كبناء عميقة؛ أمور يف يكون

منها. األفضل حتى ولو القديمة، االجتماعية األعراف أساس
يف التنمية عن محارضة إللقاء ١٩٩٧ عام بوخارست إىل مسافًرا كنت أنني أذكر
«األجانب» (أو الدوليني للمستثمرين تريبيون» هريالد «إنرتناشونال مجلة نظمته مؤتمر
الجمع هذا كونستانتينسكو إميل الروماني الرئيس ف رشَّ وقتئذ). عليهم يُطلق كان كما
بينها من ألسباب بالده يف االستثمار إمكانية يف النظر عىل الحارضين وشجع بحضوره،
أي تستفيد وقد العنرب. وطريق الحرير طريق تقاطع عند تقع فهي للغاية؛ املميز موقعها
بعض لتنمية عظيمة فرصة والسياحة سياحي، جذب عامل باعتبارها امليزة هذه من دولة
لبناء املناسب الوقت هو اآلن املنافسة. بها تخوض أخرى مميزات أي تملك ال التي املناطق
ولو باملايض. االنشغال من بدًال مستقبل، إىل الحارض تحويل طريق عن التنافسية القدرة
الشمالية. أمريكا من للمستثمرين جذبًا أكثر األوسط الرشق لكان ذلك عكس األمر كان
من يتحول الذي — أقرتحه الذي النموذج يحملها التي الثمار تكون أن وينبغي
وسياسات اسرتاتيجيات وبناء العوامل، بني املصادفات عىل الرتكيز إىل املسببات عىل الرتكيز
مادية — ممكن قدر بأقىص املصادفة لعنرص البارعة املعالجة خالل من فردية تنموية
من األهم لكن والتحليل، للمالحظة جديدة مجاالت يفتح الجديد فالنموذج أيًضا. وفكرية
الدور ظل ويف العوملة تسوده عرص يف االقتصادية للممارسة جديًدا نهًجا يحدد أنه ذلك
عام. بوجه الثقافة أو املعرفة سيما ال التنمية، بعملية الخاصة املعنوية للعوامل املتنامي
أشياء يف تستثمر أن عليك والتكنولوجيا؛ االقتصاد بني التشابه أوجه بعض هناك
عليك انتظارك أثناء ويف تنتظر. أن عليك يكون وأحيانًا الحق. وقت يف ثمارها تؤتي سوف
يعمل محرًكا بالفعل وات جيمس امتلك فقد حق، عىل كنت أنك إلثبات الكفاح تواصل أن
وقتًا ينتظر أن عليه كان ذلك ومع األمم»، «ثروة سميث آدم كتاب صدور قبل بالبخار
يجلس لم وات لكن العالم. وجه غريت التي الصناعية الثورة بدء يشهد أن قبل طويًال

الطريقة. بهذه يشء أي تنجز أن املستحيل فمن فحسب؛ وينتظر
والدفع الركود مكافحة أجل من للنمو مؤيدة ضغط جماعة هناك تكون أن يجب
الضغط وجماعة نادًرا. يزال ال املصالح جماعات من النوع هذا لكن التنمية، إحراز نحو
أن عىل النمو، لتحقيق بالطبع تسعى األيديولوجيني ورفاقهم الجدد الليرباليني تضم التي
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ويف الناس. عامة حساب عىل محدودة فئات عىل بالفوائد يعود وحسب، جزئيٍّا نموٍّا يكون
املزدهرة، والديمقراطيات القوية، واملؤسسات املتقدمة، االقتصادية الثقافة ذات البلدان
لتحقيق األحيان بعض يف واملمولني واملصنعني املحليني املستثمرين جمعيات جهود تتوحد
الخاصة، املصلحة أجل من لكن هؤالء كل جهود تتوحد عادة الحاالت معظم يف لكن النمو.
لتحقيق وتهدف الكيل االقتصاد سياسات من باعتبارها تمريرها يحاولون وهم حتى
للنمو، الرضوري االستثمار عن األجنبية الضغط جماعات تتحدث وغالبًا العام. الصالح
والرخاء اإلنتاج مستوى عىل ال الخاصة، ممتلكاتهم قيمة عىل ينصب الدائم حرصهم لكن
أن اإلطالق عىل تستطيع ال الحكومية البريوقراطية إن فيها. يستثمرون التي البلدان يف
ضد أنها يعني وهذا سالم، يف تُرتك أن هو تريده ما كل ألن ضغط، كجماعة تترصف

التنمية. تحقيق أساس يشكل الذي التغيري
اجتماعية مجموعة أي عىل تقترص أن يمكن وال حتمي. أمر الضغط جماعات وجود
أنفسهم عىل يطلقوا أن يحبون (الذين املستنريين الرأسماليني عىل حتى أو وحدها، مهنية
يف عجًزا تعاني أو البطالة، معدالت فيها ترتفع التي البلدان يف حتى العمل»، «أرباب
هذا من ضغط جماعة أي من جزءًا هؤالء يكون أن رضورة من الرغم عىل التوظيف)،
االجتماعية والطبقات للكيانات تمتد متنوعة هذه الضغط جماعة تكون أن ويجب القبيل.
االقتصاديني واألكاديميني، الساسة النظريات، وأصحاب املمارسني وتضم التقليدية،
يفوق نحو عىل املستقبل نحو يتطلعون الذين الشباب أولئك من أكرب وعدًدا واملحامني،
عىل حرًصا أكثر يكونوا أن يجب وبالطبع املايض. بأعباء واملثقلني سنٍّا األكرب أولئك تطلع
الثاني األمر أن ومع الخاصة. ثرواتهم نمو عىل حرصهم من والتنمية االقتصادي النمو

باألولويات. التمسك من بد ال فإنه األول، عن ينجم أن يمكن
أن هي املشكلة تحقيقه. نحو بالسعي جدير أمر النمو تحفز ضغط جماعة وجود
وبذلك، غالبًا. مختلفة اتجاهات يف يعملون الجماعة هذه أعضاء يشكلوا أن يحتمل الذين
لتحقيق القوى وتضافر املفاهيم تشارك يف يبذل أن املمكن من كان الذي الجهد يضيع
بها يُفرتض التي — اإلعالم لوسائل ويروق سياسية. ونزاعات خالفات يف ويتبدد النمو،
الخالفات. هذه تغطية — كهذه ضغط لجماعة نقاش ساحة تكون أن مثايل عالم أي يف

عالج. دون امللحة املشاكل وتظل شديد، ببطء االقتصاد يتحرك حني يف الوقت، يمر
غري استخداًما التنمية يف املصادفة نظرية استخدام توقعات أن الواضح من
يف إال يحدث أن يمكن ال فهذا ساذجة، توقعات هي إنما سيايس وغري أيديولوجي
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خسارة سيشكل وهذا الكربى، الفكرية املجادالت من تطهر قد سيكون الذي املستقبل
القدر. بنفس خسارة تشكل لن التي واأليديولوجية السياسية الرصاعات ومن كبرية،
نتمنى أن نستطيع أننا مع به، التنبؤ يمكن الذي املستقبل بعد األمور هذه تتحقق سوف
بطرق تُفرس النظريات أن يعلمنا التاريخ إن املايض. من دموية وأقل سالًما أكثر مستقبًال
النظريات. هذه وضعوا من نوايا عن البعد كل بعيًدا تفسريها يكون وغالبًا مختلفة،
واألفكار أيًضا. مهمة عنها للتعبري تستخدم التي الكلمات لكن مهمة، الحقائق أن صحيح
الخاطئة. لألفكار به يُروج الذي الحماس قدر بنفس عنها ندافع بأن جديرة الصحيحة
السياسية الرصاعات عىل للقضاء طريقة من ما ألنه املستقبل، يف يتغري لن هذا من أيٍّا إن
ظهور ويشجع النزاعات هذه حدة من إليه أدعو الذي النهج يهدئ وربما واالقتصادية.
املدينة يف إال يحدث أن يمكن ال فهذا تماًما، عليها القضاء عىل قادر غري لكنه دولية، حلول
القائم الجديد» «االقتصاد مثل لليوتوبيا، جديدة نماذج نرى وسنظل «اليوتوبيا»، الفاضلة
أو والعرشين، الحادي القرن يف الالتينية أمريكا اشرتاكية عن ناهيك اإلنرتنت، شبكة عىل
ندعو أن يمكننا بالطبع رصاعات. بال عامًلا تصور والتي الباباوات لها يروج التي النماذج

تحققه. نتوقع أال يجب لكننا القبيل، هذا من يشء حدوث أجل من
طويلة تنمية لتحقيق وسيلة بوصفها — الجديدة الرباجماتية أن أيًضا الواضح من
األيديولوجية املغريات عن بمنأى تكون لن — وبيئيٍّا واجتماعيٍّا اقتصاديٍّا ومتوازنة األجل
تشكيل بهدف رحلته االقتصادي الفكر مدارس من به بأس ال عدد بدأ فقد والسياسية،
واستخدمتها فكريٍّا، استغاللها أيسء ذلك بعد لكن اإلنتاج، نمو يتضمن الذي الواقع
إليه يرمي كان مما تماًما العكس عىل تكون غالبًا أغراض لتحقيق وسيلة السياسة
للغاية النطاق واسعة أنها الجديدة الرباجماتية وميزة الفكرية. املدارس هذه مؤسسو
الوقت، نفس ويف متنوعة، ظروف ظل يف متوازنة تنمية لتحقيق تعمل أن يمكنها بحيث
تقدم ما خالل من رصاحة رفضها أعلنا أن سبق بطرق استخدامها محاوالت تقاوم أن

الكتاب. هذا يف ذكره
عقالنيان نهجان أنهما تجاهها الجماهريي الفعل ورد الليربالية األصولية تزعم ربما
الرباجماتي أو الشامل النوع من ليست عقالنيتهما لكن صحيًحا، هذا يكون وقد وعمليان.
لكنها املعرفة. عىل كبرية بدرجة القائم العوملة اقتصاد ظروف االعتبار يف يأخذ الذي
تحقيق أجل من تعمل طبقة) عقالنية املاركسيون (يسميها مجموعة عقالنية باألحرى
املصادفة نظرية أساس تشكل التي الفئات مع تتناسب ال خصائص وهذه معينة. مصالح

الجديدة. والرباجماتية التنمية يف
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للبرشية، السالم تجلب لن التالية والقرون والعرشين الحادي القرن أن الواضح ومن
الرصاعات بعض بالفعل تالشت لقد والسياسية. األيديولوجية الرصاعات تجنبنا أو
— نتذكرها نزال ال أننا من الرغم عىل — املايض من صارت التي القديمة واملشاكل
حتى فيها بما جديد، من الساحة إىل والعودة النهوض تنتظر غفوة يف أخرى تزال وال
أخرى مشاكل أيًضا وهناك الثقايف. والتعصب العنرصية مثل باالزدراء، الجديرة الرصاعات

بعد. تظهر لم
العلم تميز شاملة عقالنية إىل التطلع عن املستقبل عىل الرصاعات هذه تأثري يقل لن
املستقبل هذا يكون أن بالطبع نود إننا العاملي. املجتمع من التقدمي والجانب الحقيقي
التحرك، نواصل أن علينا كذلك. يكون لن لكنه السابق، يف الريف كان مثلما ومبهًجا هادئًا

الطريق. نضل أال فقط ونأمل األيدي، مكتويف نقف أن نستطيع ال ألننا
سعيدة. صدف هناك تكون أحيانًا لكن معجزات، هناك ليست
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البعيد، واملستقبل القريب املستقبل يف ينتظرنا ماذا
الشأن هذا يف لنقوله لدينا وماذا

املستقبل. إىل الرحلة إنها انتظارنا؛ يف البرشية رحالت أعظم
يف التأثري من أكثر واالقتصادي الثقايف بعديه يف بالتأثري ألنفسنا العالم هذا نشكل إننا
يفكرون الجميع يكاد تشكيله. عىل قدرتنا زادت أكثر وفهمنا عرفنا وكلما الطبيعي. بعده

يفهمونه. ال مما يخافون فالناس وتوجس. بريبة ذلك يكون غالبًا لكن املستقبل، يف
والخيار الفهم. سوء قوامه مستقبل أو الفهم، قوامه مستقبل خيارين: أحد أمام نحن
أن فهمه، إىل نحتاج ما لكن للغاية. باهًظا ثمنًا التنمية يكلف) سوف (أو يكلف قد الثاني
الجهاالت. صدام عن بل الحضارات»، «صدام عن ناجمة ليست الفهم سوء حاالت غالبية

األمس. سيصري واليوم اليوم، سيصبح وغًدا يميض، الوقت
شعور وعرفت املتحدة، الواليات يف اإليرانيني رأي سمعت إذا تتفاءل أن الصعب من
هذا يف الكثري تحقيق يمكن أنه تلحظ أال أيًضا الصعب من لكن اإليرانيني، تجاه األمريكيني
التحامل ومواقف املسبقة التصورات من يخلو وموضوعي حكيم حوار خالل من الصدد
الحاالت وباستثناء كهذا. حوار يف للبدء متحمس الطرفني من أيٍّا أن يبدو ال لكن اآلخر. عىل
من للرصاع معقول حل أي هناك يكون لن حيث — وفلسطني إرسائيل كحالة املتطرفة
املتحدة الواليات بني املتبادلة التصورات فإن — الخارج من وصارم قوي ضغط دون
يوجد موضوعي. مراقب أي تفزع أن شأنها من وزيمبابوي بريطانيا بني أو وفنزويال،
روسيا أو وبيالروس، بولندا أمثال املتجاورة الدول بني الفهم سوء من هائل قدر أيًضا
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عن ونيويورك واشنطن يف يقولونه ما سمعت إذا بكثري أفضل ليس والوضع وجورجيا.
يذكرنا كله هذا املتحدة. الواليات عن بطرسربج وسان موسكو يف يقولونه ما أو روسيا،
خاللها حكم التي اإلصالح فرتة قبيل العالم دول بقية مع اليابان بعالقات ما حد إىل
معرفته السهل ومن الربق، وبرسعة الساعة، مدار عىل يحدث اآلن لكنه ميجي، اإلمرباطور

به. يهتم َمن لكل
القوات إرسال طريق عن الحاالت هذه مثل عىل التغلب املمكن من يعد لم اليوم
الصني أُجربت عندما السابق يف حدث مثلما األمريكية، الحربية السفن أو الربيطانية
فاألمر الخارجية، التجارية العالقات عىل االنفتاح عىل اليابان وأجربت األفيون رشاء عىل
الحر االقتصادي التوسع ساعد ومثلما الجانبني. من سياسيٍّا وإجراءً فكريٍّا جهًدا يتطلب
الوقت يف الكثري االقتصادي التفاعل يحقق أن املمكن من األقىص، الرشق عزلة كرس عىل
البحث مستوى عىل أيًضا بل والتجارة، االستثمار مستوى عىل فقط ليس الحارض،
الثنائية العالقات يف الكبري التحسن األخرية السنوات خالل هذا عىل مثال وأفضل والتعليم.
الخاص املشجع املثال عن ناهيك بينهما، املتبادل والتفاهم املتحدة والواليات الصني بني
وينبغي العاملية. والثقافة العاملي االقتصاد حركة يف االشرتاكية بعد ما بلدان باندماج
بعيًدا مبارشة تجارية عالقات يكونون الذين — األعمال ورجال املفكرين دور عىل التأكيد

املتبادل. واالحرتام والتسامح التفاهم من مناخ خلق يف — الحكومة تدخل عن
أكثر يف القلق أبدينا التنمية، وآليات مصادر حول للتساؤالت إجابات عن بحثنا خالل
هذا إفساد يف العواطف أو الجهل أو الجشع فيها تسبب التي الطريقة من مناسبة من
باألدق أو أُهدر، الوقت لكن للقضايا. علمي فهم فيها ُوجد التي األوقات يف حتى العمل،
هائلة أرباًحا يحقق البعض كان إذ الناس؛ وعموم األغلبية مصالح نظر وجهة من أُهدر

كذلك. يزال ال من ومنهم الوضع، هذا جراء من
النظرية» الناحية من «ممكن يشء تحقيق يف اإلخفاق يكون األحيان، بعض يف لكن
مجال يف األقل عىل صحيح وهذا النظري، االفرتاض عىل العملية املمارسة تفوق عىل دليًال
من اآلن تحدث قد أنها من الرغم عىل العالم، نهاية ننتظر نزال ال نحن لذلك الفيزياء؛
كميات تراكم عن بل الجهل، عن ناجًما يكون فلن اآلن، ذلك حدث وإن النظرية. الناحية
بدأ ٢٠٠٨ عام بداية ففي آخر. عظيم إنساني مرشوع تحقق وعن املعارف، من هائلة
إذ تكلفة، أكثرها من واحد أيًضا (وهو التاريخ يف تعقيًدا األجهزة أكثر أحد تشغيل
تعقيًدا أكثر — نظرنا وجهة من — الجهاز هذا ويعد دوالر). مليارات ٨ تكلفته تجاوزت
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نظر وجهة من الفلكي) للحساب اإلغريق اخرتعها قديمة ميكانيكية (آلة األنتيكيثريا من
يقع الذي الجسيمات ل معجِّ الكبري»؛ الهدرونات «مصادم عن نتحدث إننا اإلغريق. قدماء
عىل يساعدنا قد والذي جنيف، مدينة خارج كيلومرتًا ٢٧ يساوي دائرته محيط أنبوب يف
نتائج أن املثري األكوان. بنية باألحرى أو الكون، ببنية تتعلق التي األسئلة بعض إجابة
ثم، ومن أبًدا، يحدث لم الكبري االنفجار أن تُظهر ربما هذه النظرية والدراسات التجارب
من بنا الخاص الجزء يف نعرفها أننا نظن التي األمور بعض كتابة إعادة علينا سيكون

العالم. تاريخ
األوروبية «املنظمة يسمى اتحاد أنشأها — هذه جنيف» «تقنية أن الناس بعض يظن
لكن ترهات، مجرد الظنون هذه هل صغريًا. أسود ثقبًا تحدث قد — النووي» للبحث
العلمية أمريكان» «ساينتيفيك مجلة أن من الرغم عىل ربما، املرة؟ هذه الفيزياء عاَلم من
النظرية»؛ الناحية من «ممكن األمر .١٩٩٩ صيف يف ذلك حدوث احتمال من حذرت
الحديث كان وقتئذ، أيًضا. الصفر من أكرب يزال ال لكنه الصفر، من قريب حدوثه واحتمال
يف املوجود الثقيلة» النسبوية األيونات «مصادم هو حجًما، أصغر مصادم حول يجري
ماساتشوستس بمعهد الفيزيائي ويلتشيك فرانك أوضح الوطني. بروكهافن مخترب
بل األسود، الثقب ليس الحقيقي التهديد أن بولنديني) مهاجرين حفيد (وهو للتكنولوجيا
مجال لها أن العلماء يعتقد افرتاضية (جسيمات الغريبة» «الجسيمات باسم يعرف يشء
أيًضا، نظرهم تتعارضوجهات الذين — الفيزيائيني بعض ويؤكد التدمري). شديد جاذبية
النيوترونية النجوم تحويل يمكن أنه — االقتصاديني مع يحدث عما تختلف ألسباب لكن
الكون يتحول فقد األرض، سطح عىل ذلك حدث وإذا املادة. من االفرتايض الشكل هذا إىل
األيونات «مصادم عن املسئولني لكن نعرفه. الذي العالم ويختفي غريبة مادة إىل بأرسه
من وهدأت االحتمال هذا مثل استبعدت العلماء من خاصة لجنة كونوا الثقيلة» النسبوية
فقد ويلتشيك، فرانك أما الخطر. هذا بشأن اإلعالم وسائل يف أثريت التي التكهنات حدة
«الجسيمات بشأن عمله عن ليس لكن ،٢٠٠٤ عام يف نوبل جائزة وحاز أبحاثه يف مىض
ال أشياء يفهمون الذين نوبل جائزة عىل الحائزين من واحد النهاية يف لكنه الغريبة»،

سواهم. أحد يفهمها
تحدث؛ لن فإنها النظرية، الناحية من ممكنة العالم نهاية أن من الرغم عىل إذن
األخطاء من العديد وقوع يمكن أيًضا النظرية الناحية ومن الحايل. العام خالل األقل عىل
مفر ال أنه األسوأ لكن العامة. والسياسة األعمال واسرتاتيجية االقتصاد مجاالت يف الجديدة
نظريات عن والبحث قدًما امليض علينا ذلك مع اآلن. ندركها بتنا ألسباب األخطاء هذه من
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أكثر تكون أن عىل الدقة، حيث من الجسيمات فيزياء علم تعقيدات تماثل اقتصادية
التقدم. تشجع التي للعوامل العملية التطبيقات عن البحث ويتعني منها، للفهم قابلية
تزال ال التاريخية، الخربات وثروة البرشية لدى املرتاكمة املعرفة قدر كرب من الرغم فعىل

التنمية. مفارقات من أخرى مفارقة وتلك قائمة. املشاكل
تستطع لم إذا املستقبل عن الكتابة وراء من طائل ال أنه يعتقدون من أيًضا يوجد
املستقبل بشأن الناس تُطمنئ أن كذلك الخطأ من لكن صحيًحا، ليس وهذا قرَّائك. ترويع

غامض. أنه املستقبل بشأن املؤكد الوحيد األمر له. يكرتثون ال يجعلهم حدٍّ إىل
فيها وقع التي الدوامة من الهرب من يتمكن لن العالم أن عىل متزايدة دالئل توجد
هذه من يخرج أن للعالم األفضل من سيكون لكن جديدة. وثورات كارثة بوقوع إال
والثقافية السياسية النواحي من باالتزان تتسم التي الشاملة والتنمية بالتطور الدوامة
عىل أيًضا ا جدٍّ ومبكر ا جدٍّ متأخر الوقت لكن واملالية، واالقتصادية والبيئية واالجتماعية
ندري ال ستقع؟ ومتى ندري. ال الكارثة؟ تلك ستكون الكوارث من نوع أي ذلك. حدوث
تعارضها يزداد التي التناقضات من واملزيد املزيد يوجد ألنه وقت، مسألة لكنها أيًضا،
املستوى عىل حتى تحركات يتطلب التناقضات تلك عىل والتغلب بعض. مع بعضها
توازن وتحقيق جديدة، قيم منظومة وتبني مؤثرة، هيكلية تغيريات بمعنى التكتوني؛

العاملي. املرسح عىل لألدوار مختلف وتوزيع القوى، بني مختلف
ثراءً أكثر خياله أن متاعبه كل سبب إن يقول (١٨٢٨–١٩١٠) تولستوي ليو كان
أن الجيد من ذلك، مع املشكلة. هذه يعاني من وحده تولستوي وليس اآلخرين. من بقليل
الذين لألشخاص ينبغي النقدي. وللتفكري لإللهام مصدر ألنها كهذه، مشكلة املرء يعاني
تتمنى أن واألمم املجتمعات عىل ويتعني بالسوء، يشعروا أال كهذه جيدة مشاكل يعانون
مؤملة تكون التي املشاكل زيادة من إال القلق عليها يجب وال املشاكل. هذه مثل زيادة
التفكري عند لخيالنا العنان إطالق هي املشاكل هذه مع للتعامل الوحيدة والطريقة بحق.

املستقبل. تشكيل سبل يف
تقوم الذي الحدث لوقوع الالحق والتفكري املستقبلية املعرفة من نستفيد أن وينبغي
الباب يفتح سؤال ألنه لو؟» «ماذا بذكاء: نتساءل أن يمكننا إذ البديل؛ التاريخ فكرة عليه
ونعلم معني، نحو عىل بعينها عمليات ظهور يف السبب نعلم إننا الخالق. التفكري أمام
عما تماًما مختلف نحو عىل يظهر أن املمكن من كان العمليات هذه من الكثري أن أيًضا
يتحدد املستقبل من وجزء املستقبل. يف كذلك سيظل الحال أن املؤكد ومن عليه. ظهر
أفضل من االستفادة ومحاولة انتظاره سوى حياله يشء أي فعل يمكننا وال مسبًقا،
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القريب املايض سواء املايض، من تعلمناه ما عىل يعتمد منه األكرب الجزء لكن جوانبه.
التاريخ. نفهم أن بد ال املستقبل، عن نظرة ن نكوِّ ولكي والبعيد.

الصعب من ألنه املستقبل تتناول التي االفرتاضية السيناريوهات تقييم الصعب من
والعمق، والنطاق، املوضوعات، يف الهائل اختالفها إىل فقط يعزى ال وهذا بينها، املقارنة
ال إذ صحتها؛ من للتحقق الختبار إخضاعها املستحيل من ألنه أيًضا بل الزمني، واإلطار
صحة دحض أو إثبات عىل القادر هو وحده فاملايض بعد. يقع لم أمًرا ندحض أن يمكن

أمر. أي
وكالة مثل الهامة املراكز وحتى — والتكهنات التحليالت مراكز أنواع جميع تقوم
للمستقبل. سيناريوهات برسم — لها التابعة واملؤسسات األمريكية املركزية االستخبارات
من مستغربًا أمًرا يبدو قد مما السيناريوهات، هذه تنرش أنها حد إىل ذلك يف تتمادى وهي
أن شك فال لديها. التي السيناريوهات كل تنرش أنها نعتقد ال لكننا استخبارات، وكالة
السيناريوهات حتى لكن للغاية». «رسي خاتم تحمل لالهتمام، إثارة السيناريوهات أكثر
الهدف أن نضيف أن وينبغي إلهام.1 مصدر تكون أن يمكن اإلنرتنت شبكة عىل املتاحة
توقعات تطرح ألنها نظًرا املستقبل، شكل عىل التأثري هو السيناريوهات هذه مثل نرش من
منع هو التكهنات بعض وراء من والغرض املختلفة. الكيانات سلوك عىل بدورها تؤثر
تحفيز إىل أخرى تكهنات تهدف وباملثل، حدوثها. تحفيز من بدًال األمور، بعض حدوث
املاليني املحللني عىل أيًضا القول هذا ينطبق القصري، املدى عىل األمور. بعض حدوث
بأوضاع التالعب يف بدورهم يقومون والذين املضارب، املال رأس مجال يف يعملون الذين
بحيث ا، جدٍّ طويًال الزمني اإلطار يكون أهمية، األكثر بالقضايا يتعلق وفيما األسواق.
عن النقاب ويُكشف املحفوظة السجالت تُفتح لكي عاًما ٧٠ أو ٣٠ االنتظار علينا يتعني
أن بد ال للصدمات، التعرض نتجنب ولكي للغاية». «رسي خاتم تحمل التي املستندات

اآلخرين. من ثراءً أكثر خيالنا يكون
توقعاتنا صحة مدى عن شيئًا نعرف ال ألننا األمور؛ بعض يف سنخطئ ذلك ومع
١٩٧٥ عام ففي الثانوية. أو الهامة باملسائل يتعلق فيما سواء األحداث، وقوع بعد إال
لكن األوراق، من ستخلو التي املستقبل مكاتب حول موضوًعا ويك» «بيزنس مجلة نرشت
ويف الحني. ذلك منذ أضعاف ثالثة زاد املتحدة الواليات يف الورق استهالك أن حدث ما
بحلول مرات خمس بمقدر الصوت رسعة الطريان رسعة تتجاوز أن نتوقع كنا السابق
القرن ستينيات يف بها نطري كنا التي الرسعة بنفس نطري زلنا ما لكننا الحارض، الوقت
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الكونكورد طائرات رحالت إيقاف منذ أبطأ، ربما أو البطء، بنفس باألحرى أو املايض،
الجوية الخطوط تقدمها التي الوجبات أن عىل (عالوة الصوت رسعة رسعتها تتجاوز التي
عىل بالحصول وُِعدنا العرشين، القرن منتصف ويف أحد). به يتنبأ لم ما وهو أسوأ، باتت
املجدي غري من سيكون إنه حتى النووية، الطاقة بفضل للغاية رخيصة كهربية طاقة
وأن أخرى، كواكب يف نقيم أن اآلن املفرتض من وكان االستهالك. كمية قياس محاولة
لكننا والجوع. الفقر عىل نتغلب وأن األرض، كوكب سطح عىل املوجود التلوث عىل نقيض
من وكان .٢٠١٥ عام بحلول النصف إىل الباليا هذه حجم تقليل إىل إال نرمي ال اآلن
دراستي أيام يل وقيل الطبيعية. املوارد ندرة مشكلة املصنعة املواد تحل أن املفرتض
إنه — ٢٠٠٠ العام يف الحياة عليه ستكون ما يتصور وصف خالل من — املدرسة يف
هذا يومنا حتى يزالون ال األوالد لكن مكان، كل يف متحركة مشاة أرصفة هناك ستكون
األعمدة وعدت أيًضا املدرسة. تلك إىل يؤدي الذي التل صاعدين األنفس بشق يسريون
واليوم والشاي. الطعام لنا سيعد من هو اآليل اإلنسان بأن الجرائد صفحات عىل العلمية
من القدر نفس عىل — آخرين أشخاص إىل باإلضافة — االقتصاديني من العديد نجد
مشاكلنا حل عىل قادر جديد» «اقتصاد يوجد ال لكن الجديد»، «االقتصاد بشأن الحماس

القديمة.
نقلل ولكي التخطيط. عىل وخيمة عواقب عن تسفر أن يمكن الفادحة األخطاء هذه
األسئلة. من ممكن عدد أكرب نسأل أن إىل بحاجة نحن األدنى، الحد إىل العواقب هذه من
عىل — فاألسئلة ناقصة. إجابة من إفادة أكثر الجيد السؤال يكون األحيان، بعض ففي
نبحث أن ينبغي الذي االتجاه إىل ترشدنا بل بعينه، رأي عىل ترص ال — اإلجابات عكس

فيه.
عىل نقطة عرشة اثنتي إىل تقسيمه ويمكن األفق، أرجاء كل يف نبحث أن ينبغي
استقصاءها نواصل أن ينبغي التي األمور وهي الكربى، املستقبل قضايا تمثل بوصلة
الحًقا يحدث فما بعد؟ ماذا سؤال: وطرح املستقبل استرشاف محاولتنا أثناء الوقت طوال
أيًضا منها كثريًا لكن كثرية، أمور تفاجئنا سوف الوقت، نفس يف تحدث أمور عىل يعتمد
االثنتا والنقاط الواعية. البرشية الترصفات عىل تعتمد ألنها تماًما، مفاجئة تكون أال ينبغي

هي: البوصلة عىل عرشة

وحدوده. االقتصادي النمو معدل (١)
التنمية. عمليات عىل الثقافية وتأثرياتها القيم تطور (٢)
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التنسيق. وغياب الفوىض ازدياد إزاء العوملة عىل املؤسيس الطابع إضفاء (٣)
العوملة. مع تنسيقه وكيفية اإلقليمي التكامل (٤)

به. تقوم الذي والدور الحكومية غري املنظمات وضع (٥)
املتناقصة. الطبيعية املوارد عىل والتنافس الطبيعية البيئة (٦)

البرشية. والهجرة الديموغرافية العمليات (٧)

االجتماعية. العدالة وغياب والبؤس الفقر (٨)
املعرفة. عىل القائمان واملجتمع االقتصاد (٩)

والتقني. العلمي التقدم (١٠)
لذلك. االقتصادية والنتائج االتصاالت شبكات تطور (١١)

والسالم. والحرب واألمن، الرصاعات (١٢)

النمو مسألة وهي البوصلة، نقاط من نقطة بأول رؤيتنا نختتم أن املمكن من كان
ينبغي اإلجمايل، املحيل الناتج إىل يشري النمو معدل أن أدركنا إذا وحدوده. االقتصادي
ال السابقة سنة العرشين أو العرش خالل معدله متوسط إن تقول أوهام ألي نخضع أال
لكن مثًال. سنة مائة أو خمسني لنقل البعيد؛ املدى عىل الحال نفس عىل يستمر أن يمكن
أن إىل وتشري — للبعض مفاجأة يشكل قد ذلك أن من الرغم عىل — واضحة الحقائق
جميع يف أو البلدان، جميع تعني ال «العالم» كلمة لكن نموه. معدل يبطئ أن بد ال العالم

القدر. بنفس أو األماكن،
لإلنتاج الكمي النمو ناحية من اقتصاداتها بتطوير تعجل أن ينبغي الفقرية فالبلدان
وممكن مرغوب، أمر وهذا النمو. بعملية تتصل هيكلية تغيريات من ذلك يصاحب وما
اسرتاتيجياتها البلدان هذه تؤسس أن بد ال ذلك، يتحقق لكي لكن نعرف. كما أيًضا
كما التنمية. يف املصادفة نظرية من املستمد ذلك مثل صحيح، نظري بنيان عىل التنموية
تقوم بحيث األجل، طويلة الوطنية التنموية اسرتاتيجياتها البلدان هذه تحدد أن يجب
البلدان هذه تتوهم أال ويجب العوملة. استمرار مع تنسجم التي الجديدة الرباجماتية عىل
الرشقية أوروبا بعدها ومن أوًال، الغربية أوروبا حققته الذي النجاح تحقيق ستعيد أنها
فجوة اتساع بعيد حد إىل تقلل أن يمكنها األحوال، أفضل يف بل الشمالية. أمريكا أو أيًضا،

العالم. يف تقدًما الدول أكثر وبني بينها التطور
الوسطى وأوروبا الرشقية أوروبا يف الواقعة االشرتاكية بعد ما بلدان عىل يجب أيًضا
ضعف املقبل الجيل خالل فيها اإلجمايل املحيل الناتج نمو رسعة معدل بقاء تعتزم أن
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فهذه و٢٠٤٠. ٢٠٣٥ عامي بني الفرتة يف وذلك ثراء، تفوقها التي العالم بلدان يف رسعته
مستويات تفاوت فجوة عىل تماًما سيقيض مما هذا، لتحقيق حقيقية فرصة لديها البلدان
لن هذا ذلك ومع وملحوظ. ملموس نحو عىل املعيشية املستويات فجوة ويقلل الدخل،
بالغة البلدان مع التكامل إىل باإلضافة التغيريات إجراء أن إال نفسه. تلقاء من يتحقق
لكن ذلك، تحقيق عىل كبريًا عونًا سيشكالن — األوروبي االتحاد بلدان سيما ال — التقدم

مالئمة. وطنية تنمية اسرتاتيجيات دون من ثماره يؤتي لن الجهد
تنعم التي البلدان تكون أن يمكن السوفييتي، االتحاد بعد ما جمهوريات بني من
عىل قادرة أنها تثبت أن رشيطة للغاية، جيد وضع يف الطاقة موارد من غنية باحتياطيات
واستمرار الطبيعة، هبة يف تتمثل التي املواتية الظروف مجموعة من الكاملة االستفادة
االستفادة تحسن لم اآلن، حتى لكنها السوق. اقتصاد إىل والتحول الطاقة، أسعار ازدياد
الحصول يف الفضل يعود ال الذي السهل الحصاد عىل كثريًا اعتمدت ألنها الظروف، من

األم. الطبيعة كرم إىل بل الشاق، والعمل والتنظيم الحكمة إىل عليه
أن املرجح ومن صعب، وضع يف تكون سوف السابق السوفييتي االتحاد جمهوريات
القليلة العقود مدى عىل وآسيا أوروبا من املتقدمة املناطق عن تفصلها التي الهوة تتسع
يف واملجابهة للتعاون بالنسبة الكبرية االسرتاتيجية األهمية ذات — فأوكرانيا القادمة.
يتوقف فمصريها استثنائي. مأزق يف اآلن نفسها تجد — الباردة الحرب بعد ما مرحلة
القادمني، العقدين أو القادم العقد أثناء األوروبي االتحاد إىل االنضمام عىل قدرتها عىل
السابقني الخيارين أفضل أن شك ال لكن عنها. ستنفصل أم روسيا من قربًا ستزداد وهل
يكون بل روسيا، إلضعاف كأداة يستخدم أال عىل األوروبي االتحاد إىل االنضمام هو
الطرفني. عىل املتبادلة باملنفعة يعود الذي التعاون أجل من الجيوسيايس لاللتقاء مجاًال
يتطور سوف ذلك مع أوكرانيا. تواجهها التي املشاكل نفس قريبًا بيالروس وستواجه
وطاجيكستان منغوليا من — قدًما االشرتاكية بعد ما دول تميضبه الذي الكاسح التحرك

للنمو. العاملي املتوسط تطور وترية من أرسع بوترية — ومقدونيا كوسوفو إىل
صدور تكرار من الرغم عىل نموها، وترية من الصني تبطئ سوف الوقت وبمرور
أن ويمكن بعد. لهذا يحن لم الوقت بأن املايض القرن تسعينيات منتصف منذ التحذيرات
عليها. الغرب يعول ربما والتي الصني، بتفكيك اإلرساع إىل الرامية الجهود فشل نتوقع
الرامية املستنرية السياسات بني املزج الصينية السلطات مواصلة نتوقع أن كذلك وينبغي
تفعله ظلت الذي األمر وهو التنمية، وبني السوق، مؤسسات وبناء الهيكيل، اإلصالح إىل
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تدريجيٍّا، اإلدارة مركزية إلغاء عىل الصني عملت وإذا املاضية. الثالثني السنوات مدى عىل
تنجح فقد ديمقراطية، أكثر السيايس النظام جعل إىل ببطء سعت نفسه، الوقت ويف
إذا حتى عقدين، أو عقًدا العالم بقية من أكرب برسعة التطور مواصلة يف الوسطى اململكة
وطنها إىل تايوان تنضم وقد األخرية. السنوات خالل حدوثه رسعة بنفس ذلك يحدث لم
املناطق مع التنمية مستويات يف االختالفات وأن سيما ال مماثلة، زمنية فرتة خالل األم

قوة. الصني سيزيد وهذا تختفي، سوف الجنوبية
عىل تتطور أن بد ال تحديًدا املنطقة فهذه التنمية. خطى أفريقيا ترسع أن ويجب
وبني بينها الهوة اتساع دون للحيلولة الزم أمر وهذا الغنية، الدول تطور من أرسع نحو
ليس وهو — األمر هذا سيتطلبه ما كل تضييقها. يف الرشوع ثم ومن أوًال، الدول هذه
نمت فقد العالم. بقية نمو من أرسع بوترية النمو أفريقيا تواصل أن — أبًدا الهني باألمر
كان بينما سنويٍّا، ٪٥٫٨ بنسبة ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٥ عامي بني الواقعة الفرتة يف القارة
نصيب يف أقل ٪٢٫٠ نسبته ما تعادل إجمالية أرقام هذه سنويٍّا، ٪٥٫٠ بمعدل ينمو العالم
حد وضع تشمل للتقدم الالزمة الظروف أن أيًضا نضيف أن بد وال أفريقيا. يف الفرد
الناتج من الفرد نصيب يف األجل طويل نمو عىل الحفاظ عىل والعمل السكان عدد لزيادة
وبعيدة محبطة النسب هذه تكون قد و٣٫٥٪. ٪٢٫٥ بني يرتاوح بحيث اإلجمايل املحيل

مستحيلة. ليست لكنها املنال،
نموها يف تعتدل أن — املتحدة الواليات رأسها وعىل — الغنية البلدان عىل ويجب
أن الرضوري من سيكون لذا طواعية؛ ذلك تفعل قد أنها يف شك يوجد لكن االقتصادي.
النمو جماح بكبح تدريجي نحو وعىل بهدوء سيحدث إما األمر وهذا ذلك. إىل تُضطر
فجأة سيحدث أو الخام، املواد بعض عىل الحصول صعوبة وتزايد األسعار الرتفاع نتيجة
مختلفة. بطرق األزمة هذه إثارة يمكن خطورة. أكثر أزمة لوقوع نتيجة جذري نحو وعىل
الفعيل الصعيد عىل سلبية تعديالت إلجراء متسلسًال تفاعًال تتضمن التقليدية الطريقة
لن الحالة هذه يف لكن الهيكيل. التوازن انعدام يعاني الذي املايل الصعيد عىل وتطبيقها
مدى يدري ال — عميق انهيار أمام سنكون ما بقدر النمو معدل يف تباطؤ أمام نكون
بمعدل النمو سيُستأنف ثم املطلق، مستواه وانخفاضيف اإلنتاج، مستوى يف — أحد عمقه

قبل. من عليه كان مما أبطأ
من ما جزء عن املتعمد باالستغناء النمو يف االعتدال يقرتن أن يجب ما، حد إىل
العاملي االقتصاد من أخرى أماكن يف أو محليٍّا استثمارها من فبدًال املالية. املدخرات
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فقًرا البلدان أكثر إىل تحويلها يتعني املالية، األوراق يف االستثمار أو املبارش كاالستثمار
وكلما الكاريبي. ومنطقة الالتينية، وأمريكا الوسطى، وآسيا الجنوبية وآسيا أفريقيا، يف
املحيل الناتج من ٪٠٫٧ تحويل استخدام عن بالتوقف الدوليون البريوقراطيون أرسع
اسرتاتيجية ضمن أداة إىل وتحويله شعار كمجرد الفقرية البقاع إىل الغنية للبلدان اإلجمايل
الضغط سيقل التي الغنية للدول أيًضا أفضل هذا سيكون أفضل. ذلك كان فاعلة؛ تنموية
العالم يف البائسني أعداد ألن نظًرا إليها، البائسة األماكن أبناء هجرات جراء تعانيه الذي

ستنخفض.
صورة تتخذ التي — املساعدات أن من الجسيم الخطر بشأن للتحذيرات مربر وهناك
شك ال لكن تُهدر. ربما — الفقرية البلدان إىل الغنية البلدان دخل من صغري جزء تحويل
إصالحات. حدوث إىل ستؤدي — ضآلتها مدى عن النظر برصف — املساعدات هذه أن يف
مكافحة صعيد عىل إنجازاتها أعظم حققت حينما آسيا رشق جنوب بلدان أن صحيح
بأقل إال التقدم هذا صنع يف الخارجية التحويالت من تستفد لم الركود من والتحرر الفقر
التجارية املبادرة روح إىل فيه الفضل يعود الذي التجاري التوسع عىل واعتمدت قدر،
مئوية نقطة نحو أن إىل يشري الواقع أن غري هذا.2 تفعل لم أفريقيا لكن مواطنيها، لدى
تعزى السابق الجيل مدى عىل البلدان أفقر يف تحقق الذي االقتصادي النمو من واحدة
كانت ولو بؤًسا. أشد اآلن هناك الوضع لكان ولوالها املبارشة.3 الخارجية املساعدات إىل
مما أعىل لإلنتاج الحايل املستوى ألصبح املساعدات، من أكرب قدًرا قدمت الغنية الدول
خاصة ومؤسسية سياسية ضوابط إىل حاجة توجد أنه حقيقة عن ماذا لكن، عليه. هو
نتخذ أن بد ال بالفعل. هذا نعرف نحن التمويلية؟ املساعدات هذه إهدار دون للحيلولة
السياق، نفس ويف الحاالت. هذه يف املناسب باإلجراء تخربنا التنمية واقتصاديات إجراءً،
هي التي — األسلحة واردات لتمويل تخصص أال ينبغي املساعدات أموال أن ندرك نحن
قنوات خالل من «املانحة» الدول إىل مجدًدا تعود أو — آخر بلد صادرات نفسه الوقت يف

أخرى.
٪٢ نحو من يقرتب فعيل مستوى عند العاملي النمو معدل استمرار فإن ولذلك
األكرب والنجاح عظيًما. نجاًحا سيكون مقبلة عقود عدة مدى عىل سنويٍّا متوسًطا باعتباره
للبلدان أقل معدل ثم ومن الفقرية، للبلدان أعىل بمعدل املتوسط هذا عىل الحفاظ هو

البوصلة. عىل األخرى النقاط يف يحدث ما عىل يعتمد برمته األمر ممكن؟ أهذا الغنية.
وتأثرياتها القيم تطور بمسألة املتعلقة البوصلة نقاط ثاني إىل ننظر اآلن دعونا
حضارات اإلنسانية أنجبت اآلن، فحتى مهمة. مسألة وهي التنمية، عمليات عىل الثقافية
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هذه اختفت األحيان، بعض يف اآلخر. البعض نجم أفول مع يولد بعضها كان رائعة
عدوانية بفعل املشهد خارج تزاح كانت أخرى، أحيان ويف نفسها، تلقاء من الحضارات
ما ألنه التاريخ»، «نهاية أشكال من شكل أي نواجه ال نحن واليوم الالحقة. الحضارات
البعض يسميها أن يجب كما الشيوعية أو السوفييتية االشرتاكية سوى — حضارة من
هذه أن من الرغم عىل كربى، رصاعات هناك وستظل التاريخ. ركام إىل جانبًا ى تُنحَّ —
خالل جديدة حضارة أي تولد ولن حضارات». «صدام بالرضورة تكون لن الرصاعات
من العاملية الثقافية اإلثنية االنصهار بوتقة تتطور سوف لكن املقبلة. القليلة األجيال

القيم. مختلف بني والتداخل املزج خالل
ألن محظوظني أشخاص من لنا فيا بالفعل. جديدة حضارة لدينا إن القول يمكن
املحيطات، تقطع وطائرات إلكرتونية، ونقوًدا عاملية مالية وموارد عامليٍّا، اقتصاًدا لدينا
بفضلهما اللذين الفضائية والقنوات اإلنرتنت إىل باإلضافة ضخمة، دولية سياحة وحركة
كأس نهائيات أو القمر سطح عىل الهبوط لحظة يشاهدوا أن شخص مليار من ألكثر أتيح
يف يشرتوا أن اآلن الناس ويستطيع جماعية، وثقافة السلكية، اتصاالت أيًضا لدينا العالم.
مما أكثر — بوتر هاري سلسلة إصدارات أحدث مثل — واحد كتاب من نسًخا واحد يوم

عام. خمسمائة منذ العالم مكتبات جميع تحتويه
كان كما تماًما كبري، حد إىل الحضارة هذه عىل يهيمن املادية القيم وراء السعي إن
يكون أن ويمكن فأكثر. أكثر تزداد الروحية القيم مكانة لكن القديمة، العصور يف الحال
بها نؤدي التي الطريقة عىل هائلة عواقب االجتماعية األولويات تغري من املستوى لهذا
الركود مثل أمور إىل النظر ويمكن االقتصادي. بالحراك املتعلقة القضايا وعىل أعمالنا،
«أفقيٍّا»، األفراد يتطور أن ويمكن جديدة. نظرة التنمية وانعدام والتنمية اإلنتاج ونمو
أيًضا و«رأسيٍّا» والثقافة، الطبيعة مع البرشية التجربة عمق وازدياد الروحي النمو بفضل
التنمية نماذج يف ذلك مثل يحدث وقد املمتلكات. وتجميع املهني السلم صعود طريق عن
عدم ومع تملك»، «أن قيمة من أكثر تكون» «أن بقيمة االهتمام مع لكن االجتماعية،
أن بد ال بالطبع أفضل.» ذلك كان تملكه، ما كثر «كلما منطلق: من امللكية تقييم محاولة
تحتاج امللكية زيادة إن يقول سبب من ما لكن «تكون»، لكي القليل أقل ولو أوًال «تمتلك»
مختلفة هذه األولويات تغريات تبدو قد الخربة. عىل قائمة فائقة تنمية وجود إىل بالرضورة
ضمان بهدف اإلنتاج لزيادة تكون أن بد ال هناك األولوية ألن نظًرا الفقرية، البلدان يف
ألفضليات تقييم إعادة تجرى وربما األقل. عىل األساسية املادية الحاجات إلشباع فرصة
فقط ليس اختالف، أي دون الغنية الدول نموذج نفس الفقرية الدول تكرر فلن املستهلك.
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ألن أيًضا بل األماكن، بعض يف الهدف هذا تحقيق دون تحول قد املادية الحواجز ألن
كربى، شمالية أمريكا إىل يتحول لن فالعالم مجديًا. أمًرا يبدو لن الغربي النموذج تقليد

النقيضني. هذين بني وسًطا مكانًا سيبلغ بل كربى، بوتان إىل يتحول لن أيًضا لكنه
مع جنب إىل جنبًا والتسامح والتعايش الجماعي العمل يوجد الجديدة الحضارة يف
التعاون عىل متزايًدا اعتماًدا نموها يعتمد الحضارة فهذه والقسوة. والتهميش الرصاعات
لعبة تشبه حضارة ألنها اآلخرين؛ عىل السيطرة عىل متناقًصا واعتماًدا املنسق، والعمل
من دوًما بد وال بينهم. فيما يتصارعون وال اآلخر، منهم كلٌّ يساند العبني عدة يلعبها
الجانب هذا إن قواعد. أي تحكمها ال فغالبًا الرصاعات، أما األلعاب؛ لتنظيم قواعد وجود
زيادة هناك ستكون التنمية. لعمليات الثقايف التكييف ضوء يف أهميته ستزداد األمور من
أن من بدًال اللعبة، هذه يف الالعبون بشأنه يتفاوض الذي العاملي التنظيم مستوى يف
تحول هناك وسيكون األضعف. الالعبني عىل األقوياء الالعبني قبل من مفروًضا يكون
وسيسهم االقتصادية. العمليات ديمقراطية تحقيق نحو التوجه يدعم القيم يف جذري
ودرجة التنمية مستوى بني طردية عالقة لوجود نظًرا هذا، يف نفسه االقتصادي النمو

بالديمقراطية. النهوض
يف الديمقراطية انترصت إذا حتى ذلك، عىل وعالوة ديمقراطيٍّا، ليس العالم لكن
مجموع يعادل فلن — مىض وقت أي من أكثر إليه أقرب بتنا أمر وهو — البلدان كل
كم تبني املتحدة األمم يف األخرية فاألحداث بأرسه. العالم ديمقراطية الوطنية الديمقراطيات
دولة ١٨٢ — الدول من قيايس عدد صوت فقد الديمقراطية. هذه مثل عن بعيدون نحن
تفرضه الذي التجاري الحظر بإدانة ٢٠٠٥ عام يف املتحدة لألمم العامة الجمعية يف —
وحليفتها املتحدة، الواليات سوى هذا بعكس يصوت لم بينما كوبا. عىل املتحدة الواليات
باالو هما الهادئ املحيط يف الواقعة الصغرية الجزرية الدول من واثنتان إرسائيل، املخلصة
بشبه يُفرتض ال ألنه االعتبار، بعني ذلك إىل تنظر لم املتحدة الواليات لكن مارشال. وجزر
السياسيني من مجموعة ألهواء األمر يُرتك بل الصواب، هو ما تقرر أن عاملية ديمقراطية

بأعيننا. نشهده وسوف ذلك، يتغري سوف القديمة. املدرسة إىل ينتمون الذين
أكثر عىل الرتكيز مع البلدان تصوت أن يمكن النوعية، التغريات هذه تحدث أن وإىل
الحكومة أن «هارفارد» جامعة يف االقتصاد خرباء من اثنني بحوث أثبتت أهمية. األمور
التي الدول من دولة عرشة خمس أن وجدا فقد البلدان، لبعض رًشا تقدم األمريكية
٪٥٩ بنسبة الخارجية املساعدات من مزيًدا تلقت الدويل األمن مجلس يف العضوية تناوبت
املساعدات مستوى تعزيز عىل الحفاظ يف ساعد وهذا التصويت.4 حقها من كان عندما
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إن وما ذلك، وبعد املجلس؛ يف مقاعد عىل الدول هذه فيهما تحصل اللذين العامني خالل
هذا مستواه. سابق إىل ويعود الخارجية املساعدات مستوى ينخفض حتى مقاعدها، ترتك

الفاعلة. الديمقراطية يسمى ما
التنظيم بني املتبادلة والتأثريات الرجعية التغذية عالقات من نظام يتبلور واآلن،
لزيادة دعًما أكثر النظام هذا يصبح وسوف األقطاب، متعدد عالم يف والديمقراطية
تقسيمه يجري كان الذي العالم من بدًال اإلنتاج، لهذا معقول تقسيم إىل والتوصل اإلنتاج،
كانت الذي العالم أو العرشين، القرن من الثاني النصف يف متضادين معسكرين بني

والعرشين. الحادي القرن بداية يف واحدة عظمى قوة عليه تهيمن
يكون ربما خاللها. من نفسه يحكم وسيلة يجد أن األقطاب متعدد عالم عىل يتعني
الظواهر بواسطة العمليات لتوجيه طريقة إيجاد عليه يتعني إنه نقول أن األفضل من
املنفردة اإلرشافية القدرة تتجاوز ألنها لإلرشاف، األخرى هي تخضع أن يجب التي العاملية
مع السذاجة. قمة فذلك عاملية، حكومة لتشكيل دعوة ليست هذه البلدان. ألقوى حتى
العمل بني تنسيق أي املؤسسية، الناحية من بسيطة حلول إىل التوصل إىل نحتاج ذلك
بغرض عاملي نطاق عىل السياسات تنسق النوع هذا من مؤسسات هناك الدويل. والتوافق
لها سيكون املقبلة العقود ويف فأكثر. أكثر انتشارها يزداد وسوف األحداث، عىل السيطرة

األحداث. سري طريقة عىل التكنولوجي التغري تأثري يفوق تأثري
بعدالة أكرب شعور املقبلة العقود يف للتطور فرصة ستجد التي الثقافية السمات من
األخرى، البلدان بثقافات أقل وجهل االقتصادية، القوة جانب من أقل وتحكم التوزيع،
حقيقي واحرتام أكثر، رسمي نحو عىل الحقوق يف ومساواة عمًقا، أكثر متبادل وتفاهم
الرصاعات تقليل إىل السبيل هو هذا ألن وسعنا، يف ما كل نفعل أن الجدير ومن للرشكاء.

والتنمية. التعاون وزيادة والحروب، والنزاعات
عرص سيكون والعرشين الحادي فالقرن األوهام، علينا تسيطر أال ينبغي لكن
للتداخل نتيجة وهذا السابقة، العهود يف األمر عليه كان كما ليس لكن ثقافية، مواجهات
والسياسة. واالقتصاد والتكنولوجيا العلوم مجاالت يف والعمليات الظواهر مختلف بني
السياسة، قوة عن تقل ال بقوة املنشودة الثقافية التغيريات التكنولوجيا تفرض وسوف
بعض يف أشياء لتفسد السياسة، تتدخل وسوف االقتصاد. عىل بالفائدة سيعود وهذا
التوصل يف املتمثل الكبري اإلنجاز يف نجحنا إذا أخرى. أحيان يف التنمية وتدعم األحيان
ال املتوازن، للنمو حافًزا عامًال حينئذ السياسة فستشكل املعرفة، عىل القائمة السياسة إىل

طريقه. يف عقبة
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املحيل الناتج فئة عىل فأكثر أكثر اعتمادنا يقل سوف والتنمية النمو تقييم عند
رجال ترصفات وعىل االقتصاديني تفكري عىل تهيمن تزال ال التي املنقوصة اإلجمايل
بني من يكون أن إىل نتطلع أن يمكن جديدة. ومعايري مفاهيم محلها وستحل السياسة،
لرتكيبة شاملة رؤية يقدم فهو قبل. من اقرتحته الذي املتكامل النجاح مؤرش املقاييس هذه
بها نقيس التي الطريقة تغيري بمسألة كثريًا يتعلق ال وهو االقتصادي. االجتماعي التقدم

الصحيح. النحو عىل بذلك بالقيام يتعلق ما بقدر االقتصادي، التغري ومعدل حجم

عاملي نطاق عىل سياسة لوجود املتزايدة الحاجة يف بوصلتنا عىل الثالثة النقطة تتمثل
االقتصاد يميز الذي املتبادل االعتماد خاصية مع خالق بشكل التعامل عىل قادرة تكون
أو العوملة؛ عىل املؤسيس الطابع إضفاء بني: وواضًحا حقيقيٍّا خياًرا نواجه إننا املعارص.
مؤملة، عملية جديد مؤسيس نظام والدة تكون وسوف التنسيق. وغياب الفوىض زيادة
من قدر أي عن التخيل عند باأللم يشعرون األقوياء ألن األلم يأتي سوف أيًضا. وبطيئة
تكون أن وسيتعني تغري. الزمن لكن تسد»، «فرق مبدأ تطبيق عىل معتادون فهم قوتهم.
خلق يف االستمرار املستحيل من سيكون ألنه للحكم، ما حد إىل مختلفة طريقة هناك
الوالدة تكون وسوف قبل. من يحدث كان مثلما بالعدالة يتسم ال نحو عىل انقسامات
أمر هذا أن من الرغم عىل القاع، نحو القمة من ابتداءً يحدث لن األمر هذا ألن بطيئة
تثبت لم شاقة. تعلم عملية طريق عن ذلك حدوث سيتعني بل نظريٍّا. الحدوث ممكن
املعيارية املعرفة من أساس عىل يقوم ذكي مؤسيس نظام تصميم إمكانية قط قبل من
التنفيذ موضع وضعه ثم ومن النفس، وعلم االجتماع وعلم واالقتصاد، اإلدارة مجاالت يف
أحسن ويف املصالح. بني املتبادل للتفاعل نتيجة هذه مثل نماذج دائًما برزت بل العميل.

الواقعية. الحياة مرسح يف امللقن دور األكاديمية املعرفة تلعب األحوال،
ما للعالم أبدي قيادي وضع يف لتصبح األمريكية الهيمنة تشكيل إعادة يف الرغبة إن
أيًضا، العظمة جنون ومن املايض، إىل الحنني من نابع السذاجة أعراض من عرض إال هي
االستثنائي األمريكي والوضع للوقت. مضيعة الرغبة هذه تحقيق محاولة أن األهم لكن
ويف فيها، وتتحكم اللعبة قواعد كبري حد إىل تميل أن بمقدورها عظمى قوة بوصفها —
عقدين من أقل استمر إذ األجل؛ قصري وضع سوى ليس — االقتصادية اللعبة قواعد ذلك
أوضح وقد الحايل. العقد نهاية وحتى السوفييتي االتحاد تفكك من بدءًا الزمن، من
كتابه يف — األمريكية القضية باسم البارزين املتحدثني أحد — بريزنسكي زبيجنيف
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تلك سيما ال — السابقون الثالثة الرؤساء ارتكبها التي األخطاء لوال أنه الثانية» «الفرصة
االحتفاظ من املتحدة الواليات لتمكنت — واليته فرتتي إبان بوش جورج ارتكبها التي
لدى تكون أن هو واحد برشط لكن صحيًحا، هذا كان ربما العالم. عىل املهيمنة بمكانتها
لسوء لكن العالم. بقية مع — منها القليل ولو — القوة مشاركة يف الرغبة املتحدة الواليات
أنه بريزنسكي ويعتقد كذلك. تزال ال أنها واألسوأ بل الرغبة، هذه لديها تكن لم الحظ،
األمريكيون ينتخب أن األمر يتطلبه ما كل إن قائًال أمريكا أمام فرصة هناك تزال ال
القيم يختار أن بدوره الرئيس لهذا يكون ثم ،٢٠٠٨ انتخابات يف املناسب الرئيس
أمام ثالثة فرصة توجد لن أنه مضيًفا العالم شئون إلدارة السليمة والطريقة الصحيحة
تكن لم إذ البعض، يتمناه كان مما الرغم عىل الصواب، جانبه بريزنسكي لكن أمريكا.
والعرشين الحادي القرن يف املتحدة الواليات موقف يتبدل فقد ثانية. فرصة حتى هناك
عظمى، عاملية قوة كانت أيًضا فإسبانيا عرش. السابع القرن يف إسبانيا موقف تبدل مثلما
تحتاج ما كل رشاء بإمكانها كان إذ املنتجات، من الكثري لتصنيع مضطرة تكن لم لكنها
حتى هكذا الوضع واستمر مستعمراتها، من تجلبهما اللذين والفضة الذهب مقابل إليه
والدوالر املتحدة للواليات الفريد املوقف مع حدث ما بعيد حد إىل يشبه هذا معينة. مرحلة

سيئ؟ أم جيد يشء هذا هل لكن، األمريكي.
وربما األمريكية، الزعامة دون من أفضل العالم يكون ربما بعد، الجواب يتحدد لم
إنجلرتا لظهور نظًرا إسبانيا، دون من يرام ما عىل العالم حال استمر لقد أسوأ. يكون
عىل ببعيد ليس زمن منذ املرة؟ هذه سيحدث ماذا لكن، الحقة. عظمى قوة باعتبارها
بلد ألي يتأتى لم العالم شئون عىل الفائق التأثري من نوع املتحدة للواليات كان اإلطالق،
توجًها أكثر تكون — أفضل مؤسسات تقيم أن بإمكانها كان حينئذ مىض. وقت أي يف
أدارت ذلك مع العالم. شئون لتدير — الصدد هذا يف للجهود تنسيًقا وأكثر التنمية نحو
عن زائد نحو عىل الخاصة مصالحها عينيها نصب واضعة العالم شئون املتحدة الواليات
إىل وتفتقر النظر، بقرص تتسم سيئة إدارة العالم شئون أدارت أنها ذلك من األكثر الحد.
فرصتها أضاعت ذلك، غضون ويف الرشيك. وليس ه املوجِّ عباءة مرتدية الصائبة الرؤية
يكن لم وهذا الفوىض، من حالة يف وتركتنا عاملي، مؤسيس نظام لفرض واألخرية الثانية

الجيد. باألمر
ليست لكنها فرصة، تُتاح أن دوًما الجيد ومن فرصة، الوضع هذا يمثل ذلك ومع
وحكيم؛ جديد نحو عىل األمور لرتتيب فرصة وإنما العالم، تتزعم كي ألمريكا ثانية فرصة
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سواء — الحروب ال السلمي التعايش أساس عىل يقوم نظام هناك يكون أن يجب إذ
املعولم. االقتصاد وتنمية الكفء األداء حتمية وعىل — الباردة أو منها الساخنة

— مناسبة تنظيمية أطر ضمن تعمل التي — الجديدة املؤسسات عىل يجب ثمَّ ومن
ويمكن الكيل. االقتصاد يف اإلنتاج إعادة لدعم نسبيٍّا مستقر مايل أساس وجود تضمن أن
أن يجب الذي املضارب املال لرأس املقيدة غري الحركة كبح خالل من الكثري تحقيق
الرضائب أن عىل عالوة الحارض. الوقت يف موجود هو مما رصامة أكثر لسيطرة يخضع

التجاوزات. من الحد يف استخدامها يجب أداة
مثل تعارض األخرى الدول بعض وربما وبريطانيا املتحدة الواليات أن وحقيقة
العالم كقادة أهليتها من الدول هذه تجرد طويلة، فرتة تعارضها وستظل التدابري، هذه
جهودهم إىل أو العراق، احتاللهم مثل أخرى مواقف إىل القدر بنفس هذا ويعزى الحكماء،

الجديد. الليربايل النظام لفرض بها املرحب غري
الرامية الجهود ولدعم الوطنية، العمالت عدد من للحد جهد بذل أيًضا وينبغي
التكامل لتحقيق أدوات باعتبارها فقط ليس املوحدة، العملة مناطق انتشار زيادة إىل
وهو موحدة، عاملية عملة ظهور أمام الطريق لفتح أيًضا وسيلة باعتبارها بل اإلقليمي،

ما. يوًما الوجود حيز إىل سيظهر ربما الذي األمر
االقتصادية املنظمات أفضل فهي األمر. هذا يف كبري دور العاملية التجارة ملنظمة
يمكن أيًضا بالرأي. استبداًدا املنظمات أقل أنها إىل هذا من جزء ويعزى الكربى، الدولية
النمو معدل عىل الحفاظ يف آخر يشء أي من أكرب بقدر يفيد أن الحرة التجارة لتأسيس
تجارة تكون أن يجب لكنها الغنية. الدول بمصالح اإلرضار دون الفقرية للدول مرتفًعا
التالعب غطاء تحت متخفية أو علنية إعانات أو جمركية غري حواجز تعوقها ال بحق، حرة

العمالت. رصف بأسعار
العاملي االقتصاد يفرضه الذي التحدي مستوى يالئم مؤسيسجديد نظام وضع وعند
السلطة تفويضصالحيات الرضوري من سيكون الثقافات، متعددة املعارصة والحضارة
وغري الحكومية الدولية واملنظمات اإلقليمي، التكامل ومجموعات الدولية، الكيانات إىل
املنظمات عىل سيكون بدورها، القيام من الكيانات هذه تتمكن لكي لكن الحكومية.
تحول بعملية تمر أن — وودز» «بريتون ومنظمة املتحدة األمم سيما ال — الدولية
ظهر الذي م املقسَّ للعالم املؤسسية البنية لتالئم مصممة كانت املنظمات فهذه ديمقراطي.
الحرب نهاية بعد طفيفة تعديالت عليها أُجريت والحًقا الثانية، العاملية الحرب أعقاب يف

الباردة.
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السابق يف الثالث العالم إىل تنتمي كانت التي البلدان من الناشئة األسواق بني من
والهند فالصني فقًرا. األكثر للدول كبري دعم تقديم يجب االشرتاكية، بعد ما وبلدان
والحصول بمصالحها االعتناء عىل قادرة كلها وإندونيسيا الربازيل أيًضا وربما وروسيا
أجل من — عرقلتها من بدًال — مساعدتها من بد ال أخرى دول توجد لكن حقوقها. عىل

هذا. يف دوًرا تلعب أن قوة األكثر اإلقليمية للكيانات ويمكن صوتها. إسماع
االتحاد سيشاركها بل وحدها، الصني نصيب من والعرشون الحادي القرن يكون لن
التي األمم بني للجمع الزمنية التجربة هذه بعناية آخرون وسريصد أيًضا، األوروبي
وإذا املاضية. سنة األلفي مدى عىل تعاونت مما أكثر بعًضا بعضها وحارب تصارعت
يكون فلن — تنجح سوف أنها إىل تشري عديدة دالئل هناك — التجربة هذه نجحت
عندما الخاصة. استنتاجاتها وضع سوى خيار أي أخرى، قارات يف أخرى بلدان أمام
االتحاد فنظام العالم. نجاح نتمنى نفسه الوقت يف فنحن األوروبي، االتحاد نجاح نتمنى
العيوب، من الكثري عىل ينطوي األسف مع والذي — يتطور يزال ال الذي املؤسيس األوروبي
أن يمكن — العام املال وإهدار املفرطة البريوقراطية أمام الطريق يفتح عندما سيما ال
لكل محلية مميزة خصائص وجود من وبالرغم لآلخرين. مرجعية نقطة بمنزلة يكون
سياق ضمن تعمل التي — السوق اقتصاد مؤسسات من بعض تمتع نالحظ مؤسسة،

عاملية. بأهمية — الوطنية السيادة يتعدى دويل
املكونة واألجزاء النمو توجهات مع الجديد للعالم املؤسيس النظام دمج ويجب
وال أخرى. ناحية من التطور دائمة الثقافية القيم ومع ناحية، من العاملي لالقتصاد
االعتبار يف تؤخذ أن يجب بل الغربي، النموذج اتباع عىل باالعتماد ذلك يحدث أن يمكن
نكون أن املستحيل من املنظور، هذا ومن البلدان. هذه تحرك التي واألهداف الرشق بلدان
املستحسن من سيكون إذ جديد؛ مؤسيس نموذج وضع يف الصني دور تقدير يف مبالغني
تزال وال كانت التي البلدان وهي — واليابان املتحدة، والواليات األوروبي، االتحاد لبلدان
جميع يف الصني بمشورة تأخذ أن — العاملي اإلنتاج نصف نسبته ما مجتمعة تشكل
بعدئذ مباًرشا. تأثريًا البلدان هذه عىل تؤثر ال التي القضايا تلك فيها بما املهمة، القضايا
اآلخرين برأي — القمة عىل تصبح عندما — الصني تأخذ ألن أفضل فرصة هناك ستكون

املشرتك. االهتمام ذات القضايا حول
املؤسيس النظام إىل املؤدية الطريق نضل أن خطر أعيننا نصب نضع أن علينا
هذه قدر عىل تكن لم املتحدة فاألمم ا. ماسٍّ احتياًجا املعولم االقتصاد يحتاجه الذي الجديد
ستقودنا أين إىل اإلطالق عىل ندري وال تتحمله، ال فيما تورطت املتحدة والواليات املهمة،
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نظاًما، سنشهد كنا إذا جديدة؟ فوىض أم جديد، نظام سيوجد هل الحالية. االتجاهات
اإلنساني. وجهها عن تكشف قد وحينئذ العوملة، عملية خطى يف الترسيع إذن فينبغي
االقتصاد تطور عىل ثمَّ ومن العوملة، عىل عبئًا هذا فسيكون الفوىض، سنشهد كنا إذا أما
االقتصادية الطموحات من للحد جديد تقدمي نظام ظهور يتطلب وسوف كله، العاملي
لكن الجميع. أمام األمور تتحسن بحيث العاملية، الساحة عىل الالعبني لبعض والسياسية
نفسه الوقت ويف بأرسه، الدويل املجتمع إمكانيات من سيحد جديدة رجعية فوىض ظهور

البديل. هو هذا املال. تكسب أن قليلة لقلة سيتيح

ولعمليات للعوملة املستقبيل التفاعل مسألة تطرح البوصلة نقاط من الرابعة النقطة
إقليمية. تجمعات إىل لتتحول املتجاورة البلدان اندماج يتواصل سوف اإلقليمي. االندماج
قوتها. درجة يف تتفاوت بروابط مًعا وسترتابط متنوعة، أشكاًال التجمعات هذه وستأخذ
هذه من مجموعة بالفعل اآلن هناك التنظيمية. ومؤسساتها هياكلها أيًضا ستتنوع
انسحاب ومنذ أعضاء.5 عرشة تضم التي آسيا» رشقي جنوب أمم «رابطة هناك املنظمات.
بقيادة — السوفييتي االتحاد بعد ما بلدان من جمهورية عرشة إحدى كونت جورجيا
يف املشرتكة السوق أو «مريكوسور»7 أيًضا هناك املستقلة».6 الدول «اتحاد — روسيا
مجموعة و«سادك» الشمالية. أمريكا يف دول تكتل وهي و«نافتا»8 األمريكي، الجنوب
لدول االقتصادية الجماعة يف عضًوا عرش خمسة أيًضا هناك األفريقي.9 الجنوب تنمية
الهند «سارك» اإلقليمي11 للتعاون آسيا جنوب رابطة وتضم «إكوواس». أفريقيا10 غرب
التعاون «مجلس تشكل الخليج منطقة من دول ست وهناك وبنجالديش. وباكستان
ما إن تقدًما. الالعبني هؤالء جميع أكثر وهو األوروبي،13 االتحاد وهناك الخليجي».12
اإلنتاج أرباع ثالثة نحو ينتج املختلفة املجموعات هذه أعضاء من دولة مائة عن يزيد
بني ونقدي اقتصادي اتحاد يتشكل وحاملا أخرى. جديدة مجموعات تنشأ وسوف العاملي،
عرشة يف مجمًعا يكون بأرسه العاملي االقتصاد سيكاد املوحدة، وكوريا واليابان الصني

إقليمية. هياكل
ويحوطها تتداخل، الكيانات هذه فبعض هنا، املذهلة املعلومات من الكثري هناك
تكاملية هياكل سنشهد أين ندري ال فنحن ووظيفتها. بنطاقها يتعلق فيما الغموض
«منظمة هي باملالحظة الجديرة املجموعات أحد التنافس. سيوجد وأين متجاورة، موحدة
بد فال مفكًكا، هيكًال تزال ال أنها من وبالرغم .٢٠٠١ عام تأسست التي للتعاون» شنغهاي
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املنظمة هذه وتضم املقبلة. العقود يف تتبلور وأن املقبلة، السنوات خالل تزداد أن ألهميتها
انهيار بعد نشأت الوسطى آسيا يف تقع جمهوريات وأربع وروسيا الصني عضويتها يف
تقف بينما وطاجيكستان، وأوزبكستان وقريغيزستان كازاخستان هي السوفييتي، االتحاد
موقف — كاملة عضوية إىل تطمح التي — وإيران وأفغانستان ومنغوليا الهند من كلٌّ
نسمة، املليار ونصف مليار إىل املنظمة هذه يف األعضاء الدول سكان عدد يصل املراقب.
تقف التي الدول سكان عدد أضفنا إذا نسمة مليار ٢٫٩ من يقرب ما إىل العدد ويرتفع
يؤدي وربما العالم. يف البرش مجموع من ٪٤٠ من أكثر سيشكل وهذا املراقب، موقف
مع — اإلقليمي» للتعاون آسيا جنوب و«رابطة للتعاون» شنغهاي «منظمة بني االندماج
وينظر كليٍّا. تغيريًا العاملي االقتصاد شكل تغيري إىل — أساسية كركيزة الصني وجود
كذلك وهو الغرب، ملناورة تكتيًكا باعتباره األمر هذا إىل السياسيني الخرباء من العديد

كذلك. يظل وسوف بالفعل،
ويمكن والعوملة. اإلقليمي التكامل بني املتطورة العالقة إىل للنظر أساليب ثالثة هناك

باعتبارها: التكامل عمليات إىل النظر

للعوملة. ترياًقا •
للعوملة. بديًال •

العوملة. من مزيد لتحقيق وسيلة •

املحيل التكامل العملية. النظر وجهة من عقالنية غري عملية العوملة يرى األول الخيار
والعوملة االقتصادية. الناحية من بالكامل عقالنيٍّا ليس واحد عاملي نظام هيمنة من مالذ
حدة من يخفف أن يمكن وترسيعها اإلقليمية الهياكل ن تَكوُّ تشجيع لكن منه، مفر ال أمر

تأثريها.
ذكاء؛ أكثر خيار — للعوملة بديًال اإلقليمي التكامل يرى الذي — الثاني والخيار
عدد لدينا سيكون التنظيم، إىل يفتقر لكنه بقوة مرتابط عاملي اقتصاد وجود من فبدال
الجغرافية الناحيتني من بعض من بعضها قريبة بلدانًا تضم التي املنظمات من كبري
لكن عقالنية. األكثر ألنها «األقلمة» فكرة وتشجيع العوملة عرقلة ينبغي إذن، والثقافية.
العالم العقالنية تقليل إىل اإلقليمية العقالنية هذه مجموع سيؤدي هل هو: املهم السؤال

ككل؟
مناسبة وسائل بوصفها اإلقليمي التكامل عمليات مع فيتعامل الثالث، الخيار أما
النظر وجهة وتنظر املؤسيس. النضج من التايل األعىل املستوى إىل العوملة لنقل نسبيٍّا وآمنة
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محلية حلول إيجاد إىل تهدف أن يمكن ألنها آمنة باعتبارها اإلقليمية الهياكل إىل هذه
تتجنب نفسه الوقت ويف الكبري، االقتصاد نفقات بتقليص التضحية دون من واقعية
فرصة الهياكل هذه توفر أيًضا تمايًزا. األكثر العاملية السوق يف املحتملة املصالح رصاعات
ككل. العالم عىل تركز وال ضيًقا، أكثر نطاق عىل املؤسسية االبتكارات تجريب ملحاولة
االتحاد يف نفًعا ما إجراء يُجِد لم فإذا األوروبي. االتحاد قيمة مالحظة يمكن أخرى، ومرة
أوروبا يف نفًعا يجدي وما العاملي؛ النطاق عىل األرجح عىل نفًعا يجدي فلن األوروبي،
مناِسبة، وسيلة كونها عن أما العالم. بقية يف نفًعا يجدي — بالرضورة ليس لكن — ربما
اقتصاد ٢٠٠ نحو تكون لن العاملي التكامل من املقبلة املراحل يف الفاعلة فاألطراف
اثنتي بل واملؤسسية، واالقتصادية الثقافية النواحي يف االختالف تمام مختلفني قومي
ولتنسيق الفادح، التفاوت ملوازنة شاق بعمل وستقوم ذلك. نحو أو إقليمية هيئة عرشة

الثقافية. الفجوات ورأب اإلنتاج، مستويات
لعوملة ومناسبة آمنة وسيلة باعتباره اإلقليمي التكامل مع الثالث الخيار يتعامل
أن أيًضا شأنه ومن الجديدة. والرباجماتية املصادفة نظرية سمات ويجسد رشيدة،
منظور من سنتحدث الالعقالنية. نطاق من الحد خالل من رشًدا أكثر العوملة يجعل
قراراتها تنسق أن الكيانات من أقل عدد عىل وسيتعني وطني». «عرب ال إقليمي» «عرب
الطهاة كثرة إن اإلنجليزية الحكمة تقول أال فعالية. أكثر سيكون قطًعا وهذا وتدابريها،

الحساء؟ تفسد

سيما ال — العوملة عملية تعديل إمكانية تتضمن البوصلة نقاط من الخامسة النقطة
الدور خالل من — للتنمية والثقافية واالجتماعية البيئية بالجوانب األمر يتعلق عندما
يشكل وهذا املنظمات، هذه من هائلة أعداد وهناك الحكومية. غري للمنظمات املتنامي
قد اآلخر البعض بينما يشء، أي إىل يصل لن فبعضها الوقت. نفس يف واألمل املشكلة،
هذه اسم سماع لدى األشخاص بعض غضب أن شك وال إيجابيٍّا. تأثريًا بالفعل أحدث
الحكومات، تفضل مسائل يف تتدخل الحكومية غري املنظمات أن عىل يدل تحديًدا املنظمات

الكتمان. طي يف بها تحتفظ أن الدولية واملنظمات العاملية، والرشكات
والعفو ،«٢٠٠٠ و«يوبيل و«أوكسفام»، األخرض»، «السالم مثل — منظمات توجد
ليس دوًرا تلعب — حدود بال ومراسلون حدود، بال وأطباء الدولية، والشفافية الدولية،
اإلنسانية. عىل بتأثرياتها الحقيقي واالهتمام العادلة بالتنمية املرتبطة املسائل يف بالهني
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الذي الجديد العاملي املؤسيس النظام تشكيل يف متزايد دور والكيانات الحركات ولهذه
بعض. يف بعضها ويتغلغل والتقنية والثقافية السياسية االعتبارات فيه تتداخل

من الغنية البلدان عىل مؤثرة ضغوًطا «٢٠٠٠ و«يوبيل «أوكسفام» منظمتا مارست
حدود بال ومراسلون الدولية الشفافية منظمتا وتعمل فقًرا. البلدان أكثر ديون شطب أجل
بال وأطباء الدولية العفو منظمتا وترصد الفساد. قضايا عىل مسلًطا الضوء إبقاء عىل
التقدم تضافر من الجهود هذه كل وتستفيد السياسيني. لالجئني اإلنسانية املعاملة حدود
كل ترى التي — األكرب» «األخ لعني يمكن وهكذا، التحول. مع والثقايف والسيايس التقني
أيًضا تعمل أن — «١٩٨٤» الشهرية روايته يف أورويل جورج منها حذرنا والتي يشء
شوارع يف فقط ليس مكان؛ كل يف يحدث ما كل نرى نكاد فاليوم العامة. املصلحة لخدمة
دارفور أو الشيشان يف أيًضا بل الديمقراطية، بالبلدان الحكومية املكاتب يف أو العواصم
تجد الفيديو مقاطع أن طاملا وحرفيٍّا مجازيٍّا صحيح وهذا جوانتانامو. أو غريب أبو أو
هذا، يف تساعد الحكومية غري واملنظمات اإلنرتنت. شبكة إىل مشقة أدنى دون طريقها

العالم. اهتمام بؤرة يف وتضعها برسعة القضايا تربز أن ويمكنها
يتجاوز ما إىل — منها العاملية سيما ال — الحكومية غري املنظمات دور يمتد
واملؤسسات الحكومات تكون ال مهمة إجراءات أيًضا يتضمن فهو الضغوط. ممارسة
حافًال بأكمله والعرشون الحادي القرن سيكون حتًما تتقنها. ال أو بها، معنية الربحية
التعليم مجايل يف معظمها وسيكون االجتماعية، املنظمات ستواجه التي بالتحديات
االجتماعية والرعاية البيئة حماية مجاالت يف أيًضا تحديات هناك ستكون لكن والثقافة،
الحكومية غري املنظمات اقتصاد خرباء وسينشغل الوقائي. الطب خصوًصا والصحة،
كيفية بشأن نموٍّا األقل األسواق أو الناشئة األسواق ذات البلدان لحكومات املشورة بتقديم
أداء يفوق أفضل وبأداء أقرص فرتات عىل املهمة بهذه يقومون وسوف املشاريع، تدعيم
من بسخاء لهم يُدفع الذين املبعوثني أو وودز» «بريتون ملؤسسات التقليديني املستشارين

الخاصة. مصالحها حماية األول املقام يف يعنيها بلدان حكومات قبل
إثقال ترفض أن الحكومية غري املنظمات عىل القضايا، من الهائل الكم هذا ووسط
املنظمات وظيفة ليست فمثًال: واألسواق. الدول مسئولية األساس يف هي بمهام كاهلها
بمهام تضطلع أن — الدويل باملستوى وانتهاءً املحيل املستوى من بدءًا — الحكومية غري
أال ينبغي أيًضا الجمهور. تجاه مسئولياتهم تتحمل أن أو الحكوميني، البريوقراطيني
ينبغي التي املهام إليها التجارية املؤسسات توكِّل بأن الحكومية غري املنظمات تسمح
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أو املبعدين معونة مثل التجارية، األعمال عىل املفروضة الرضائب من عليها يُنفق أن
العمل أفسده ما إصالح عىل الحكومية غري املنظمات توافق أال ويجب اجتماعيٍّا. املهمشني

البيئة. بحماية يتعلق فيما سيما ال التجاري،
لعب يف — والسوق الدولة بني األسايس الوسيط — العام التمويل يستمر أن بد ال
حتى أو دويل صعيد عىل مىض وقت أي من أكرب بقدر بذلك يقوم وأن الحيوي، دوره
حتى وال حكومية أو تجارية كيانات ألي تابعة ليست الحكومية غري واملنظمات عاملي.
الثالثة الركيزة بوصفها الكيانات هذه جانب إىل تقف بل متعددة، حكومات تضم لكيانات
الحكومية غري املنظمات إىل بها يُنظر أن يجب التي الطريقة هي وهذه املعارص. لالقتصاد

العاملي. املنظور من
من إيجابية عالقة تربطه عامليٍّا مدنيٍّا مجتمًعا تشبه أن يف البرشية ستبدأ لذلك نتيجة
العاملية الديمقراطية ومع قدًما، يميض الذي العاملي السوق اقتصاد مع الرجعية التغذية
عىل البرشي الجنس ستواجه مهمة أعظم هو التوجهني هذين وتنسيق ببطء. تتشكل التي
أثناء األمر هذا يف بمساهمتنا املشاركة لنا يتيح وضع يف إننا املقبلة. القليلة القرون مدى

حياتنا. فرتة

اآلخذة الطبيعية املوارد عىل حادة منافسة ستظهر البوصلة نقاط من السادسة النقطة
لكن متشابكان، واألمران الطبيعية. البيئة حالة حول حامية نقاشات ظل يف التضاؤل يف
وغالبًا القضيتني. هاتني بني تربط التي الراجعة التغذية بعالقة العام الوعي ينمو سوف
لأللفية»14 البيئية النظم «تقييم برنامج به يقوم شامل تقييم واآلخر الحني بني سيظهر
من به املسموح واملستوى النمو، حدود حول التساؤالت طرح يتكرر وسوف الشهري.
حول التساؤالت أيًضا تتكرر سوف العاملي.15 االقتصاد يف والطاقة املادة استهالك كثافة
فحجم وردية. األمور تبدو ال املنظور، هذا ومن البيئي. التلوث من بها املسموح الحدود
مليارات وتسعة — نسمة مليارات سبعة من يقرب ما باحتياجات للوفاء الالزمة املواد
ببعيد ليس زمن منذ بالوضع قورن ما إذا االختالف كل يختلف — القريب املستقبل يف
هذه إنتاج يخلفه ما كل من فالتخلص مليارات. ثالثة أو مليارين السكان عدد كان عندما
اإلجمايل، املحيل الناتج يتضاءل سوف يوم. بعد يوًما صعوبة يزداد واستهالكها السلع

هائل. نحو عىل املخلفات من العالم نصيب يزداد بينما
دائم — قرون من يتبعه وما — والعرشون الحادي القرن سيكون هذا، عىل بناء
الخام، املواد استهالك من الحد رضورة عىل الرتكيز سينصب األحيان، بعض ففي التغري.
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املواد. هندسة مجال يف التطور وتطبيق الجديدة التكنولوجيا عىل سينصب أخرى وأحيانًا
يستعيص كان أماكن يف املوجودة املوارد استغالل عىل أيًضا الرتكيز ينصب وسوف
وستتسم تملك». «أن ال تكون» «أن قيمة إىل الرتكيز يتحول لكي قبل، من إليها الوصول
هذا والحروب. بالنزاعات أخرى فرتات ستحفل بينما والتفاوض، بالتوفيق بعينها فرتات
تامة، إزالة أخرى حواجز وإزالة الحواجز بعض تقويض عىل سيساعد التلون دائم املشهد

سوءًا. األمور ستزداد معينة، مناطق ويف الحواجز. كل ليس لكن
املايض. يف كان مثلما االتجاهات متعدد التغيري سيكون هذا، كل مواجهة ويف
يجري كان جديدة إمكانات وتفجر ناحية، من املؤن تراجع أدى قرن، نصف فقبل
محل الصناعية األقمشة حلول إىل أخرى، ناحية من الكيميائية الصناعة بواسطة تطويرها
رشاء إىل النساء وهرعت بالطبع. بالتجزئة املالبس تجار من بدعم الطبيعية، املنسوجات
شغف يف الناس وتطلع الكي. تحتاج ال التي بقمصانهم الرجال وتباهى النايلون، جوارب
البوليسرت وبذالت االصطناعي، الجلد وسرتات الصناعي) (الحرير الريون معاطف إىل
اليوم. ارتدائها يف يفكروا أن أبًدا يمكن ال التي املريحة) والرساويل البذالت عن (ناهيك
املالبس تجار من (بتشجيع الزراعية التجارية املشاريع يف طفرات تحقيق أن تبني ثم
الطبيعية، األقمشة ارتداء إىل الناس من بكثري أكرب عدًدا يعيد أن شأنه من أيًضا) بالتجزئة
الكشمري مثل والصوف والقطن، والكتان، الطبيعي، الحرير بارتداء نتباهى اآلن فرصنا

واملوهري. والشتالند،
ويف — ببعيد ليس زمن ومنذ فأكثر. أكثر البضائع وجودة األفراد أناقة تزداد سوف
الرث قميصه مرتديًا القدمني حايف يسري املرء كان — اليوم متقدمة باتت العالم من أجزاء
البلدان أقل إىل منهم شخص مليار ينتمي ربما — املاليني مئات يملك ال واليوم الوحيد.
عىل شكواهم يبثوا أن ينبغي الذين األشخاص هم هؤالء فقط. واحد ملبس غري — نموٍّا
الشكوى هذه تسمع ما كثريًا ذلك ومع املالبس. من القليل أقل إال يملكون ال ألنهم املأل
وخزائنهم أدراجهم تكتظ الذين األشخاص من وحتى املتقدمة، البلدان مواطني من
أحفادنا أن من يقني عىل نكون أن ويمكننا فيها. ما يعرفون ال باتوا إنهم حتى باملالبس
الثاني القرن يف أحفادهم يفعل سوف وكذلك الشكوى، نغمة نفس عىل يعزفون سوف

والعرشين.
إذا ضئيلًة جديدة أدوات بظهور أو املوضة قبل من تفرض التي التغيريات وتعد
املواد من مخزوننا تضاؤل ملواجهة نجريها أن علينا سيكون التي بالتغيريات قورنت ما
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محدودة، أنها ونعلم موجودة، املوارد هذه أن نعرف أننا هي واملشكلة ونفاده. الخام
منها. املتبقي القدر بالضبط نعرف ال لكننا

أهمية. ذات غري محلية بقضايا يتعلق فيما خاصة الوقت، طوال مستمرة املناوشات
النفط عىل تحتوي التي واملناطق األوسط، الرشق يف الكربى والرصاعات األزمات أن ومع
متعلقة ظاهرها يف تبدو آسيا ورشق جنوب شواطئ قبالة القاري الجرف يف أو أفريقيا، يف
النفط إىل الوصول حول برمتها تدور أنها سيثبت فيها النظر إمعان فإن أخرى، بأمور
ميادين التقليدية الرصاع ميادين إىل ستنضم ثم، ومن نفاده. احتمال خطر فهناك هناك.
عامل إال هي ما — منها النفطية سيما ال — الطاقة موارد إن الشمايل. كالقطب جديدة،
ومع أهميته. مدى عن النظر برصف العاملي، باالقتصاد الخاص العرض جانب يف واحد
الصدد هذا ويف األخرى، هي النفاد يف الزمن مع تتجدد ال التي املوارد بقية ستبدأ ذلك

الجيولوجي. الزمني اإلطار عىل سيطرة أي نملك ال نحن
والعرشين. الحادي القرن يف والطاقة املوارد صعيد عىل األوىل املشكلة هو النفط
أطول فرتة يستمر وأن أكرب، حاليٍّا املوجود االحتياطي يكون أن يف جهة من األمل ويبقى
أخرى، جهة ومن الصدد، هذا يف اإلعالم وسائل لها تروج التي الرعب قصص يف يشاع مما
املعدل بنفس االستهالك واصلنا لو ألننا بديلة. مصادر اكتشاف من نتمكن سوف أننا يف
.٢٠٤٠ عام بحلول املخزون فسينفد — يوميٍّا برميل مليون ٨٠ نحو يبلغ الذي — الحايل
املوجود االحتياطي أن برتوليام» «بريتيش رشكة عن صادرة أخرى تقديرات ذكرت وقد
ما فرتة موجوًدا سيظل الطبيعي الغاز أن أضفنا وإذا عاًما. ٤٠ نحو استهالك يغطي
لم وإذا ذلك؟ إىل األمر سيئول هل عاًما. ٦٠ لدينا املتبقية الفرتة تصبح النفط، نفاد بعد

األكاذيب؟ وأين األخطاء، وأين الجهل، وأين الحقيقة، أين ال؟ فلم يكن،
خداع أمام أيًضا هنا فنحن األوىل. للوهلة لنا يرتاءى مما تعقيًدا أكثر تبدو األمور
والغاية الخرباء. تحليل من غالف يكسوها مألوفة أكاذيب عىل ينطوي العام للرأي متعمد
ارتفاع حقيقة يتقبلون يجعلهم الذي الحد إىل بشدة الجمهور وعامة السياسيني ترويع
ذلك، إىل وإضافة التذمر. من الكثري إبداء دون والكهرباء الطبيعي والغاز البنزين أسعار
إىل يؤدي مما الطلب حجم يزيدون ألنهم الصينيني، عىل هذا يف اللوم كل إلقاء يمكن
الواضح من الحال، وبطبيعة منها. أكرب قدًرا يشرتون ألنهم الخام، املواد أسعار ارتفاع
ببساطة هم بل الجناة، هم ليسوا الصينيني أن املنطق من قدر أدنى لديه شخص ألي

الجميع. يدفعه الذي الثمن نفس يدفعون ألنهم إضافيني، ضحايا
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ستواصل الطاقة مجال يف العاملة الكربى الدولية فالرشكات اللعبة. تستمر وسوف
بني التعاون سيجري ثم الرشكات. خداع السياسيون سيحاول بينما السياسيني، رشوة
ما وكل الطيعة. اإلعالم وسائل خالل من املستهلكني ترويع يف السياسيني وبني الرشكات
ببقية الصحفيون وسيتكفل باألمور، الخربة يدعي سيايس أو ملحلل تحليل األمر يتطلبه

وطواعية. برسعة املهمة
أن سيجدون لكنهم العدالة، تطبيق السياسيون يحاول ربما دائًما، الحال هو وكما
كربى. مشاكل يف ويتورطون أحيانًا، يخطئون فهم عليهم. ستؤثر سلبية عواقب لهذا
األكرب األلغام حقل — املالية واألسواق الوطني األمن جانب إىل — الطاقة سياسات وتعد
حافًال، سجًال منهم البعض حقق فقد والعاملي. املحيل الصعيدين عىل السياسيني أمام

املستقبل. يف الحال يستمر سوف وهكذا األذى، لقوا منهم الكثريين لكن
سيشهد ٢٠٠٥ عام أن الطاقة قطاع يف تعمل مهمة استشارات رشكة مؤخًرا تكهنت
هناك لكن هراء. محض كان هذا أن إىل اآلن تشري الدالئل كل لكن النفط؛ استخراج ذروة
السوق يف الحمى إلثارة مثايل «التكهنات» من النوع هذا ألن نظًرا الهراء، هذا سيؤيد من
الذين الخرباء ترى أن أيًضا يمكنك املعادلة، هذه من اآلخر الجانب وعىل األسعار. ورفع
اإلنتاج زيادة يف االستمرار من نتمكن لم لو حتى ألنه أبًدا، الذروة إىل نصل لن أننا يدعون
أيًضا. أكاذيب تلك الحايل. املستوى عند إبقاؤهما األقل عىل فيمكننا األبد، إىل واالستهالك
املرحلة وهي النفطية»، «الذروة سيشهد الحايل القرن أن إىل يشري اآلن نعرفه ما كل
ميعاد حول املحنكون الخرباء يختلف لكن بلوغها. بعد النفط استخراج سيرتاجع التي
٢٠٤٠؛ وحتى ٢٠٢٠ من السنوات ذكر يرتدد ما كثريًا لكن الدقة. وجه عىل ذلك حدوث
توقعات من مجموعة إىل يستند رسمي تقرير ويشري غًدا. يعني هذا العملية، الناحية ومن
إىل مستقلة؛ هيئة الكثريون يعتربه الذي األمريكي العامة املحاسبة مكتب وأعده الخرباء،

16.٢٠٤٠ عام وحتى اآلن من بدءًا السنوات من سنة أي يف تحدث أن يمكن الذروة أن
البيانات. مصداقية مدى عىل الحكم صعوبة من الذروة ميعاد حول الغموض ينشأ
التقديرات تزيف قد واملوزعني للمنتجني الخاصة املصالح أن من املجال هذا خرباء ويحذر
أن عىل عالوة سياسية، ضغوط وهناك واملستقبلية. الحالية النفط حقول بحجم الخاصة
هكذا أو — املتوقع غري وعىل اإلطالق. عىل مثاليٍّا ليس البرتول جيولوجيا مجال يف الوعي
غانا يف هائلة جديدة احتياطيات اكتشاف عن تعلن باألمل مفعمة أخبار ترتدد — يبدو
ويمكن مجهولة. تزال ال التي األخرى االحتياطيات من العديد أيًضا وهناك الربازيل. يف أو
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وما والسودان النيجر ودلتا العراق يف يجري ما خالل من نلحظ أن الراهن الوقت يف
سوف املستقبل ويف تعقيًدا. األمور تزيد أن السياسية لالضطرابات يمكن كيف يجاوره؛

آخر. مكان يف املشاكل تنشب
ظروف تصادف عىل ستعتمد النفط استخراج تراجع بدء مسألة أن لنا الواضح من
والسيايس املادي الوصول اسم تحت تكون سوف الظروف تلك أن أيًضا نعلم ونحن عدة،
التكنولوجيا إىل التحول رسعة وجوب من وانطالًقا استخراجه، ولربحية النفط الحتياطيات
املحافظة مجال يف التقني التقدم نطاق وتوسيع ومنتجاته، البرتول عىل تعتمد ال التي
كاف؛ املجال هذا يف اآلن حتى أحرز الذي التقدم أن إطالًقا نتوهم أال وينبغي الطاقة. عىل
الغنية البلدان يف املحقق الدخل وحدات من وحدة لكل بالنسبة النفط استهالك أن صحيح
لكن السابق، القرن من األخري الثلث خالل ٪٥٥ بنسبة انخفض السبع مجموعة ضمن
نخفض أن علينا سيكون بحيث هائلة برسعة يرتفع العالم نطاق عىل الدخل مستوى
تحل لكي مرات العرش يتجاوز بمقدار الدخل وحدات من وحدة لكل الطاقة استهالك

يحدث. لن وهذا املشكلة،
األرض. حرارة درجة يف الكارثي االرتفاع شبح إنه العالم؛ يسكن كارثة شبح وهناك
سيايس، تقييم إعادة عملية إىل يدفعنا أن يمكن الذي الوحيد اليشء هو هذا أن ويبدو
الطاقة. من البرشية احتياجات لتلبية بديلة سبل عن البحث عىل اإلقبال من أكرب قدر وإىل
املمكن من أنه فقرية تزال ال التي الربازيل من الثرية املتحدة الواليات تعلمت هنا ومن
الوقود مصادر ألن مبرشة، األمور تبدو وقد واسع. نطاق عىل الحيوي الوقود عىل االعتماد
الثانية، للمرة لكن للتجدد. قابلة مصادر هي واللفت السكر وقصب الذرة من الحيوي
الطلب لكن العبودية. إنهاء عىل قبل من ساعد الذي البولندي البنجر املشهد يف يربز
ومرة منها. املصنوعة الغذائية املنتجات أسعار بارتفاع يعجل املحاصيل هذه عىل املتزايد
يف الوقود أسعار عىل الغذائية املواد أسعار وتتفوق عكسيٍّا، األمر ينقلب أن يمكن أخرى،
األمور من الكثري ألن األحداث، تجري فهكذا األوىل. املرة هي هذه تكون ولن املستقبل،

الوقت. نفس يف يحدث
والرياح املاء مثل الكثري، تحمل ال لكنها للبيئة صديقة أخرى طاقة مصادر هناك
رخيصة تبدو التي — هذه الطاقة مصادر تتوافر ال األمر وبطبيعة الشمسية. والطاقة
ما نادًرا القوية والرياح والجزر، واملد الجبلية، فاألنهار لها. احتياًجا األماكن أشد يف —
مناطق تتسم بينما الصناعية. املراكز أو الكبرية الحرضية التجمعات من بالقرب تتوافر
الزرقاء بالسماء البنغال، خليج أو الكاريبي، البحر منطقة أو املتوسط، األبيض البحر مثل
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بالحاجة تقارن أن يمكن ال الحرارية الطاقة إىل الحاجة حيث املتوهجة؛ والشمس الصافية
الذي الوقت يأتي أن أجل ومن اليابان. بحر أو هدسون خليج أو البلطيق منطقة يف إليها
يكفي بما رخيصة تكون أن سيتعني املصادر، لهذه النطاق واسع استخداًما فيه نشهد
إحراز بأن الرياح طاقة وتبرش إليها. االحتياج يزداد حيث إىل نقلها تكلفة عن للتعويض
عام يف دوالر ٢ من كيلووات/ساعة توليد كلفة انخفضت فقد ممكن. أمر الهائل التقدم
املقارنة، سبيل وعىل الحارض. الوقت يف دوالر و٠٫٠٨ ٠٫٠٥ بني يرتاوح ما إىل ١٩٧٠
٠٫٠٤ إىل ٠٫٠٢ بني يرتاوح مبلًغا تكلف الفحم حرق من الطاقة توليد كلفة أن نالحظ
تزال ال طاملا ثمارها، الرياح طاقة فيها ستؤتي التي املرحلة من نقرتب ونحن دوالر.

تهب. الرياح
أوروبا يف املنخفضة األرايض يف يحدث أن قبل كاليفورنيا والية يف ذلك سيحدث
وهذا النووية. الطاقة إىل ونتحول الوضع نتقبل سوف مكان، كل ويف هناك الوسطى.
موارد سيؤمن مما واسع، نطاق عىل مكان كل يف متاًحا سيكون الذي الوحيد الخيار هو
اآلن حتى مرت فقد الكفاية. فيه بما آمنة طاقة تكون وسوف مقبلة. قرون عدة الوقود
الطاقة من أيًضا أمنًا وأكثر ونظيفة، رخيصة النووية الطاقة خاللها كانت طويلة فرتة

النفط. أنواع وبعض الفحم حرق من املتولدة النظيفة غري
عىل واضح مثال وهذا منها. العقالني غري الخوف هو الوحيد الذرية الطاقة عيب
أجل من عقود عدة األمر يستغرق وسوف والسياسة. والثقافة التكنولوجيا بني التعارض
التخفيف سيتطلب إذ ال! قطًعا لذلك؟ مستعدة اإلنسانية هل املشكلة. لهذه حل إىل التوصل
واملكلف املعقد العمل من طويلة سنوات الطاقة قطاع يف الكربى األزمة هذه حدة من
هذه كل كانت عالم ونتساءل: الوراء إىل ننظر سوف بعدها عديدة. جبهات عىل والصعب

الجلبة؟
لها، مستعدين نكون لن التي النفطية الذروة أزمة قبل ذلك؟ سيكون متى بعدها؟
ولن الطاقة. يف كبري نقص عن ناجم هائل ركود حدوث تعني النفطية الذروة بعدها؟ أم
أيًضا، الحروب سيزيد بل اإلنسان، معيشة مستوى يف فحسب حاد تراجع عن ذلك يسفر
من الحكيم االستباق لكن واملناوشات. التهديدات مستوى يفوق ما إىل ستتصاعد ألنها

هذا. كل وقوع دون يحول أن شأنه
اتخاذ علينا يتعني الخيول، تهرب أن قبل اإلسطبل باب يغلقوا أن للبرش أردنا وإذا
بتوجهات الوصول أجل من العام والتعليم التكنولوجيا ناحية من املمكنة التدابري جميع
وأبواق الخاصة املصالح جماعات ومكافحة محايدة، وجهة إىل املحافظني السياسيني
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النفطية الذروة أن صحيح الحايل. الجيل هذا يف اآلن؛ من نبدأ أن بد وال اإلعالم. وسائل
الوقت من ا جدٍّ القليل سوى يتبق لم لكن ،٢٠٧٠ عام حتى أو ،٢٠٤٠ عام قبل تحدث لن

والسياسية. االقتصادية الصدمتني من يحمينا سوف الذي التدبري التخاذ
ومجتمعاته العاملي االقتصاد قدرة بشأن تفاؤًال التوقعات أكثر أن من وبالرغم
أقل النفط إنتاج يف املتوقع لالنهيار الفعال االستعداد يتطلب فلن التكيف، عىل وصناعاته
سيستغرق واقعيني، ولنكن أطول. فرتة سيستغرق األمر أن أعتقد بل عاًما. عرشين من
أربعني منذ سمعناها التي التحذيرات عن ماذا لكن عاًما. أربعني عن يقل ال ما األمر هذا
لم الطاقة؟ يف النقص بسبب النمو نهاية من نقرتب كنا أننا من حذرت والتي عاًما،
نحن املرة هذه لكن فقط. الزمني باملدى يتعلق فيما إال خاطئة، التحذيرات هذه تكن
بينما برسعة، املقبلة عاًما األربعون وستمر األوىل، عاًما األربعون مرت فقد مخطئني، لسنا
سكان عدد سيكون ذلك، عىل وعالوة الوقت، طوال التضاؤل يف آخذة كوكبنا احتياطيات
االحتياطيات تكون ولن الثمانني. السنوات تلك نهاية يف مرات ثالث تضاعف قد األرض
إضافة مع حتى الحايل، قدرها من أكرب والعرشين الحادي القرن منتصف يف املتوافرة

والجنوبي. الشمايل والقطبني الكربى، الصحراء يف اكتشافها املتوقع االحتياطيات
بسيطة، نماذج إىل استناًدا تخميناتها والتنبؤات التحليالت تجري األحيان، بعض ويف
تقريرها يف الطاقة» ملعلومات األمريكية «الجمعية تتنبأ خطأ. وهذا للغاية، بسيطة بل
سينمو للطاقة العالم استخدام أن — الحالية السياسة استمرار يفرتض الذي — السنوي
أخرى مرة الفحم فسيعود مستقرٍّا، النفط سعر ظل وإذا .٢٠٣٠ عام حتى ٪٥٧ بنسبة
وحالة البيئي االحرتار عىل ذلك عواقب لكن استخداًما. الطاقة مصادر أكثر بوصفه

مؤسفة. ستكون الطقس
تاريخنا، من املرحلة هذه يف املوارد واستهالك البيئة تجاه السلوكيات نعدل ولكي
من نهون أال ينبغي أننا من الرغم وعىل الصحيحة. االقتصادية اآلليات إىل بحاجة نحن
هو ما إىل حاجة يف فإننا القضايا، لهذه االجتماعية واملعالجة التفكري طريقة تغيري شأن

الحسنة. النوايا من أكثر
والقطاع املال رأس ودور جهة، من والعام الحكومي القطاع دور طرح يعود سوف
األجدر هو الخاص القطاع إن بالفعل لنا قيل وقد جديدة. برؤية أخرى، جهة من الخاص
املال تكسب وكيف البيئة تلوث كيف تعرف التجارية فالرشكات املشكلة. هذه حل عىل
العام القطاعني بني الرشاكة هي الصعوبات عىل للتغلب طريقة أفضل لكن ذلك، أثناء

والخاص.
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يجب لذا الخاصة؛ الرشكات مع الرشاكة دون من القليل إنجاز إال يمكن ال ذلك، مع
أمًرا املتجددة غري للموارد — النهب عىل القائمة ال — الرشيدة واإلدارة النظيفة البيئة جعل
سياق يف املنافسة تسفر وسوف باستمرار، يتزايد نحو عىل كذلك تصبح وسوف مربًحا،
طائرات أحدث عن اإلعالن حاليٍّا يجري فمثًال: إيجابية. نتائج عن البيئي الوعي تزايد
األحالم) طائرة (أي دريمالينر هو جميًال اسًما تحمل التي — ٧٨٧ طراز من بوينج رشكة
صداقة الطائرات أكثر أنها عىل بل راحة، أكثرها أو ركاب طائرة أرسع أنها عىل ال —
جعل يمكننا كيف املسألة. لب هو وهذا األرباح، يزيد النحو هذا عىل اإلعالن ألن للبيئة،

الجميع؟ عىل الربح؟ يعود أن ينبغي من وعىل مربًحا؟ أمًرا بالبيئة االهتمام
الجديدة الليربالية تعد سوف الفقر، مكافحة أو التنمية قضايا يف يحدث ومثلما
من الخشية بسبب ذلك من جزء فعًال، بالكثري تعد وهي بالقليل. إال تفي لن لكنها بالكثري
يشء. أهم هي واألرباح عالية. أرباح تحقيق يف الطمع بسبب آخر وجزء القوانني، سطوة
أعىل يفرضمن إجراء هناك يكون أن بد ال االجتماعية، الناحية من اإلجراءات تنجح ولكي
املال رأس تجرب التي السوق لوائح وتفرض املؤسسات تنشئ التي السياسات خالل من
من باالستفادة أيًضا أسفل ومن للبيئة، بالصداقة يتسم نحو عىل الترصف عىل الخاص
تلزمها بسيطة لالئحة تخضع إنجلرتا يف الرشكات كانت السابق يف لألرباح. األبدي الحب
مما مصانعها، فيها تقع التي املناطق بجانب الواقعة النهر مجاري من املياه باستهالك
يفعلوا لم إذا ألنهم منها، التخلص قبل بها الخاصة الرصف مياه تنظيف عىل برسعة حثها
الرشكات هذه تسحبها التي — ضئيلة بنسبة ولو — النهر مياه تلوث إىل ذلك فسيؤدى
يف السيارات أبواق استخدام حظر مثل بسيط وإجراء بها. تلقى التي امللوثات بنفس
ينفع أن يمكن ال هذا الحال، وبطبيعة الضوضاء. من الكثري علينا يوفر السكنية املناطق
يلقي بلدانًا أيًضا نعرف نحن القواعد. وتُحرتم والثقافة، القوانني قوة تتجىل حيثما إال

طويلة. فرتة السيارة بوق عن أيديهم يرفعون وال السيارة نافذة من بالقمامة أهلها
رضيبة فرض يتضمن الذي الحل من أفضل حل إىل يتوصل سوف أحًدا أن أشك
الدفيئة. غازات من وغريه الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاث يف يتسببون الذين هؤالء عىل
ووفًقا عاملي. نطاق عىل يطبق أن يجب القانون ألن دويل، نطاق عىل ذلك يفرض أن يجب
املتحدة األمم خرباء وفريق املناخ» بتغري املعنية الدولية الحكومية «الهيئة لترصيحات
من طن كل عىل دوالًرا ٥٠ إىل ٢٠ بني قدرها يرتاوح غرامة فرض سيؤدي الخاص،
نسبته استقرار إىل ٢٠٣٠ حتى ٢٠٢٠ عام من الفرتة يف الكربون أكسيد ثاني انبعاثات

407



وأكاذيب وأخطاء حقائق

القرن. نهاية بحلول — الغاز تركيز مقياس هو هذا — املليون يف جزء ٥٥٠ مستوى عند
آمنًا. مستوى هذا ويعترب

٥٠ قدرها غرامة فرض شأن فمن — للعالم ملوث أكرب — املتحدة الواليات يف أما
ليس وهذا ،٪٣٥ بنحو الكهرباء وسعر ،٪١٥ بنحو البنزين سعر رفع إىل تؤدي أن دوالًرا
بكثري، أكثر نحو عىل األسعار ارتفاع يف تسببت أخرى عوامل وجود إىل بالنظر بالكثري،
وأكثر أكرب التقدم البيئة. عىل الغرامة هذه به تعود أن يمكن الذي النفع إىل وبالنظر
الواليات انضمام وحتى الكوكب. إنقاذ يمكنها ال وحدها أوروبا لكن أوروبا، يف وضوًحا
حيويٍّا عامًال سيكون األقل عىل لكنه كافيًا، يكون لن الحملة هذه يف أوروبا إىل املتحدة
األمور تبدأ لن إذ االنضمام؛ عىل — والهند الصني — املستقبل يف العالم ملوثي أكرب يشجع

مًعا. جميًعا القوى هذه تعمل عندما إال األفضل إىل التغري يف
يف االستقرار عىل اإلبقاء أن املناخ» بتغري املعنية الدولية الحكومية «الهيئة وتقدر
االرتفاع معدل يخفض أن شأنه من املليون يف جزءًا ٥٥٠ عند الكربون أكسيد ثاني نسبة
تطبيق بدأنا كنا لو أخرى، بعبارة سنويٍّا. ٪٠٫١ بنسبة العاملية الحرارة درجة متوسط يف
بنسبة األرض سطح حرارة درجة متوسط الرتفع العرشين، القرن خالل اآللية هذه
مئوية درجة ٠٫٦٦ نحو ستبلغ كانت أي — الحالية ارتفاعه نسبة من فقط ٪٨٩٫٥
١٫٣٣) مئوية درجة ٠٫٧٤ يبلغ الذي الفعيل الرقم من بدًال فهرنهايت)، درجة ١٫١٩)
هذه تشكل الطويل املدى وعىل الهيئة. لتقديرات وفًقا ٪١٨ ناقص أو زائد — فهرنهايت)

واإلنسانية. األرض بمصري يتعلق فيما حاسمة أهمية الكسور
الخرباء بني حتى اآلراء يف توافق أي يوجد فال الحراري، االحتباس موضوع عن أما
«من أنه املناخ» بتغري املعنية الدولية الحكومية «الهيئة خرباء يرصح فعندما الثقات.
الفور عىل يربز البرشي، النشاط عن ناجم األرض حرارة درجة ارتفاع أن ا» جدٍّ املرجح
خلًال ببساطة يكون ربما يحدث ما وأن املؤكد». «من تقل لم الهيئة أن إىل يشريون من
من ونوع عابر، احرتار إال هو ما آخرون: خرباء يراه كما أو إال، ليس الطقس منظومة يف
لهذه تصعيديٍّا تأثريًا كونه يتعدى ال اإلنسان تأثري وأن آلخر، وقت من تحدث التي األمور

أيًضا. نفسها تلقاء من وستزول نفسها، تلقاء من نشأت التي العاملية الظاهرة
نحن حال، أي عىل الرأي. هذا بخصوص إليه أشري أن ينبغي ما أمر يوجد ربما
الجليدي «العرص أعقبت التي الصغرى»، االحرتار «بفرتة تعرف طويلة بمرحلة اآلن نمر
عام نحو الفرتة تلك انتهت وقد عرش. الثالث القرن منتصف نحو بدأ الذي األصغر»
من الرشقي الشاطئ من الجليد عىل تسري أن األخرية للمرة املمكن من كان عندما ١٧٨٠
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آسيا قارتي بني الواصل الربي الجرس ظل (لقد ألالسكا، الغربي الشاطئ إىل تشوكوتكا
نعيش ونحن الحني ذلك ومنذ مضت). سنة ألف ٤٠ أو ٣٠ حوايل حتى موجوًدا وأمريكا
حتى ربما أو ،٢٣٠٠ عام نحو حتى الفرتة هذه تستمر وسوف الصغرى، االحرتار فرتة
عىل أخرى، مرة األرض برودة ستزداد ثم والعرشين، الرابع القرن من الثاني النصف
سوف البدء نقطة ألن نظًرا اآلن، عليه هي مما دفئًا أكثر األرجح عىل ستظل أنها من الرغم
األلفية. نهاية حتى انخفاضها الحرارة درجة تواصل وسوف اآلن، من دفئًا أكثر تكون
اآلن من سنة ألف بعد ربما ثانية. صغرى احرتار فرتة سنشهد أيًضا، الرابعة األلفية ويف
فيما العملية والقدرات النظرية البرشية املعرفة أن إال مشابهة، مشكلة عن سيتحدثون
ذلك بحلول التطور من هائًال ا حدٍّ تبلغ سوف األرض حرارة درجة عىل بالتأثري يتعلق

الوقت.
درجة ارتفاع عن مسئوًال بالفعل البرشي النشاط يكن ولم كذلك، األمر كان إذا حتى
إىل نصل أن الصواب فمن ذلك، عن الناجمة الوخيمة العواقب وجميع األرض حرارة
وتوفري املناخ. حرارة ارتفاع من للحد شيئًا نفعل أن بد ال أننا يؤكد الذي العميل االستنتاج
وصعوبة أهمية البرشية تواجه التي التحديات أكثر أحد يعد تحديًدا العامة املنفعة هذه

خاص. نوع من عاملية مشكلة فهي بعده. وفيما والعرشين، الحادي القرن يف
التداعيات هي املهم بل فيها، املتسبب معرفة املهم ليس الواقعية، الناحية ومن
سيزداد حد أي إىل لكن صعوبة. يزداد بات املشكلة هذه مع التعايش ألن عنها، الناجمة
االحرتار عن النظر برصف ألنه تبدو، مما تعقيًدا أكثر املشكلة ندري. ال نحن صعوبة؟ هذا
العالم من مختلفة مناطق يف الحارة املوجات تواتر معدل أن نالحظ نحن عام، بوجه
متزايد عدد يف صيف كل يف به نشعر أمر وهذا اآلن. حتى ١٨٨٠ عام منذ تضاعف قد
جراء مرصعهم شخص ألف نحو لقي ٢٠٠٧ عام صيف ففي العالم. حول األماكن من

الوسطى. أوروبا رضبت التي الشديد الحر موجات
يف املستخدم التعريف املثال: سبيل عىل الحرارة، ملوجة مختلفة تعريفات وهناك
فهرنهايت درجة ٩٠ فيها الحرارة تتجاوز متتالية أيام ثالثة بأنها يصفها املتحدة الواليات
فيها. املعتاد الطقس أساس عىل التعريفات تعتمد أخرى بلدان ويف مئوية). درجة ٣٢٫٢)
متتالية أيام خمسة أنها عىل الحرارة موجة الجوية» لألرصاد العاملية «املنظمة وتعرف
مئوية. درجات خمس بمقدار طبيعية حرارة درجة أقىص الحرارة درجة فيها تتجاوز
بأن الكثريين شعور مع يتوافق بما ١٩٦١–١٩٩٠ الفرتة متوسط حساب جرى وقد

كذلك. ليست فهي اآلن أما آنذاك، طبيعية كانت األمور
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قمت أن حدث فقد قبل. من الظاهرة هذه تعرف لم أماكن الحرارة موجات وترضب
— الطقس حالة يف اعتداًال الشهور أكثر عادة وهو — أيار/مايو شهر يف ملوسكو بزيارة
درجة ٩٨٫١) مئوية درجة ٣٦٫٧ إىل الحرارة معها ارتفعت حارة موجة هناك كانت لكن
ا جدٍّ ساخن الطقس هذا لكن العادية، البرشي الجسم حرارة درجة هي وهذه فهرنهايت)،
العالم، أنحاء جميع يف االنتباه الحر موجة أخبار واسرتعت موسكو. طقس إىل بالنسبة
يف كنت فعندما جيبوتي. مثل بلد يف طبيعية ستعترب هذه الحرارة درجة نفس أن بيد
مئوية درجة ٤٧ إىل فيها الحرارة درجة وصلت طويلة، ليست بفرتة ذلك بعد جيبوتي
أرشب كنت لكنني اإلطالق، عىل غريبًا شيئًا يكن لم وهذا فهرنهايت)، درجة ١١٦٫٦)

يوميٍّا. املاء من لرتات خمسة
الحرارة درجة متوسط ارتفاع املناخ» بتغري املعنية الدولية الحكومية «الهيئة وتتوقع
.٢٠١٤ عام حتى ٢٠٠٤ عام بني الفرتة يف فهرنهايت) ٠٫٥٤) مئوية درجة ٠٫٣ بمقدار
الزمن. من لعقد بالنسبة الحرارة درجة يف كبرية قفزة هذه وتعد واقعي، مؤرش وهذا
يحدث سوف أنه والعرشين الحادي القرن لبقية بالنسبة الحرارة درجة توقعات وترى
إىل فهرنهايت) ٣٫٢٤) مئوية درجة ١٫٨ بني ترتاوح بنسبة الحرارة درجة يف ارتفاع
مختلف تأثري األرقام لهذه يكون وقد فهرنهايت). درجات ٧٫٢) مئوية درجات ٤٫٠
درجة كانت فإذا الراهن. الوقت يف أيًضا السياسة وعىل ،٢١٠٠ عام يف العالم عىل تماًما
مسألة إذن فهي فهرنهايت) درجات ٣٫٢) فقط مئوية درجة ١٫٨ بنحو سرتتفع الحرارة
درجة ٦٥٫٣) مئوية درجة ١٨٫٥ حتى الحرارة درجة متوسط ارتفع وإذا موت. ال حياة،
درجات ٤ زائد ١٩٩٨ عام فهرنهايت) درجة ٥٨٫١) مئوية درجة ١٤٫٥ — فهرنهايت)

األماكن. من كثري يف مستحيلة الحياة فستكون — فهرنهايت) درجة ٣٩٫٢) مئوية
أماكن ويف فأكثر، أكثر املدمرة والحرارة الجفاف موجات ستزداد األماكن بعض يف
أو ا، جدٍّ حارٍّا الطقس سيكون إما وهكذا، مدمرة. وفيضانات أمطار هناك ستكون أخرى
شواطئ منسوب الرتفاع نتيجة األرض، سطح عىل من يشء كل سيختفي أو ا. جدٍّ ا جافٍّ
وأن اآلن، من بدءًا نعمل أن علينا فيجب صحيًحا، ذلك كان وإذا العالم. يف املحيطات
أن يفضلون ال والسياسيون الناخبني، هوى توافق لن التي الخطوات من مجموعة نتخذ
هذا ألن القادم، الجيل حتى األمور تأجيل األفضل فمن يشء؛ أي عىل الناخبون يعرتض
أن الديمقراطية؛ بشأن املؤسف األمر هو هذا املقبلة. االنتخابات خسارة من لهم أفضل

الراهنة. القرارات عىل تؤثر مقبلة انتخابات دوًما هناك
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استقرار عىل للحفاظ عاملية رضيبة فرض أجل من الكفاح رضورة يعزز ما وهذا
الحرارة درجة كانت فإذا اآلمن. الحد عند الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني مستوى
دون من أجيال ثالثة غضون يف فهرنهايت) ٣٫٢٤) مئوية درجة ١٫٨ بمقدار سرتتفع
بنسبة العاملية الحرارة درجات يف الزيادة معدل يف انخفاًضا فإن الرضيبة، هذه فرض
درجة ١٫٥ بنحو اإلضايف االحرتار انخفاض إىل سيؤدي — آنًفا ذكر كما — سنويٍّا ٪٠٫١
الحرارة كانت إذا لكن، محتمًال. املناخ سيجعل مما فهرنهايت)، درجة ٢٫٧) مئوية
هناك يكون فلن فهرنهايت)، درجات ٧٫٢) مئوية درجات ٤٫٠ نحو بمقدار سرتتفع
درجات ٥٫٤) مئوية درجات ٣٫٠ بمقدار الحرارة درجة يف االرتفاع خفض من طائل
قدًما نميض وأن العاجل، القريب يف نبدأ أن ينبغي إذن، ينقذنا. لن ذلك ألن فهرنهايت)،

الجهد. من املزيد ونبذل رصامة أكثر نحو عىل ونعمل
تحقيق علينا يتعني الطبيعية، البيئة سالمة أجل من املبذولة الجهود خضم ويف
املال رأس وجهود العامة، املصلحة تحقيق عىل تعمل التي الدول لجهود تاريخي تضافر
كيفية هو الصعب الجزء لكن مالكيه. بمصلحة ال املساهمني بمصلحة يهتم الذي الخاص

شامل. عاملي نطاق عىل األحيان، بعض ويف دويل، نطاق عىل اآلن يحدث ذلك جعل
يحدث بما تماًما مهتم غري بأنه الخاص املال رأس نصف أن الظلم من يكون ربما
لكن السلبية. االجتماعية اآلثار ذات األفعال تلك وخصوًصا أفعاله، جراء جانبية آثار من
لحماية خطوات اتخاذ عىل سيقبل املال رأس بأن نثق أن أيًضا السذاجة قمة ستكون
أن يمكنك ذلك ومع الذئاب. حماية يف الخراف ترك بمنزلة فذلك نفسه. تلقاء من البيئة
رأس مع ذلك مثل تحقيق ويمكننا به. بأس ال راع كلب إىل ببطء تحوله ثم ذئبًا، تروض
رءوس لتسخري فرصة وهناك بكثري. الذئب ترويض من أرسع نحو وعىل الخاص، املال
السياسة انتهاج خالل من املستقبل يف العامة املصلحة خدمة يف لتكون الخاصة األموال
وتصبح الذئب، يشبع وبذلك، الثقافة. خالل ومن املؤسيس، الطابع وإضفاء الصحيحة

بأمان. الخراف
تأثريهما يف وذلك والحرب، التسلح عىل اإلنفاق مع والطبيعة البيئة عىل اإلنفاق يتشابه
والحروب للجيش املخصصة االعتمادات تتماثل إذ الدولة)، (اقتصاد العام االقتصاد عىل
عىل صيني يوان مليار إنفاق القصري، املدى فعىل البيئة. لحماية املخصصة تلك مع
املقاتلة. الجديدة الطائرات من رسب عىل اإلنفاق أثر نفس له يكون قد الهواء مرشحات
ظهور إىل ذلك ويؤدي الصناعية، النفايات الستغالل دوالر مليار يخصص أن يمكن كما
يمكنه الذي اإلنفاق من القدر نفس وهو األمريكي، االقتصاد يف الفعيل الطلب من سلسلة
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األنهار تنظيف عىل رويس روبل مليار إنفاق يمكن أيًضا جديدة. طائرات حاملة تمويل
والعمالة اإلنتاج كمية بنفس يعود مما روسيا، من الصناعي األوروبي الجزء يف امللوثة
عسكري. مراقبة رادار نظام عىل اإلنفاق إىل املبلغ نفس يوجه قد أو امليزانية، وعائدات

والعمالة اإلنتاج لتحفيز املبارش األثر عن النظر وبرصف — الطويل املدى وعىل
فيها بما وعميقة، مفيدة آثار أيًضا هناك — الكيل الطلب يف زيادة إحداث خالل من
التحويل هذا أن املفهوم من مزايا. من ذلك عىل يرتتب ما وكل التكنولوجي العلمي التقدم
بعد ما بلدان فعلت وقد هائًال. سياسيٍّا وإرصاًرا عديدة سنوات سيتطلب لإلنتاج الهائل
قطاعات إىل التسلح قطاعات تحويل خالل من املجال هذا يف ممكن هو ما كل االشرتاكية
نظام يف تغيريًا أوال، يتطلب، التحويل هذا ومثل العقد. يتجاوز مدى عىل سلمي إنتاج

السالح. قعقعة غري أخرى بوسائل العاملي السالم وضمان القيم،
نفس الحراري االحتباس ظاهرة مكافحة عىل أنفقت فقط املتحدة الواليات كانت ولو
األمان. من أكرب بقدر جميًعا نشعر أن اآلن ألمكننا العراق، احتالل عىل أنفقتها التي املبالغ
لحماية معدات رشاء إىل الجيوش وصيانة األسلحة عىل نفقاتها أخرى دول حولت وإذا
الدول، تلك يف االقتصادي األداء يتحسن فسوف املؤهلني، املتخصصني توظيف وإىل البيئة
املناخ وسيصبح البيئة، حالة تحسني شأنها من التي املعدات باعت التي الدول يف وأيًضا

معنى. من الكلمة تحمله ما بكل للتنمية مالءمة أكثر
طائرة مثل — العامة به يشيد يشء وراء من الربح تحقيق يكون أن أيًضا وينبغي
إنتاج فوائد حول الكذب يف االستمرار من املال لرأس إمتاًعا أكثر أمًرا — ٧٨٧ بوينج
السلع من وغريها «دريمالينر» الطائرة إنتاج ربحية فستتساوى ذلك، تحقق وإذا األسلحة.
«نورثروب طائرة أو سبرييت»، «ب٢ القاذفة بناء ربحية مع للبيئة الصديقة والخدمات

حتفهم. ملالقاة الصغار الجنود إرسال تتضمن التي األعمال من أي أو جرومان»،
أخرى. رضائب ثورة ثورة؛ إىل بحاجة فنحن القليل. أقل إال يساوي ال هذا كل
رضيبية إعفاءات وجود رضورة بشأن واسع بتأييد يحظى الذي الرأي عن النظر وبرصف
رضائب ستتناقص البيئة، عىل تحافظ التي اإلنتاج عمليات عن الناتجة اإليرادات عىل
واألرس التجارية املشاريع قبل من تدفع التي املمتلكات) عىل الرضائب (وحتى الدخل
استخدام من نصيبها عىل املفروضة الرضائب ستتزايد بينما املقبل، القرن مطلع بحلول
النوع هذا اإلقليمية، والتجمعات مجتمعة، البلدان تدفع وسوف التلوث. وإحداث الطاقة
يرغب لن عاملية بيئية ميزانية هناك لتكون مشرتكة عاملية خزانة وزارة يف الرضائب من
هناك تكون وسوف منها. االستفادة يف الجميع سريغب لكن فيها، املساهمة يف أحد
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ستطرأ كما الرضائب، لفرض األساس سيشكل وهذا ضار، نشاط أي لرصد دقيقة طرق
وأنماط اإلنتاج وسائل يف شامل تغري إىل يؤدي سوف وهذا العام، الوعي عىل تغيريات

األرض. وكوكب البرش بني العالقة يف املنشود التحول سيحقق مما االستهالك،
الحمالت بسبب فقط ليس األخرية، اآلونة يف برسعة يتزايد الوضع بخطورة الوعي بدأ
عن الناجم فالتأثري الخطر. حجم تدرك التي الجماعات تنظمها التي النشطة السياسية
بعض يف نجاًحا أكثر الكوارث، وأفالم الرعب وأفالم أيًضا، العلمي الخيال وبرامج كتب
فالناس الالزمة. التدابري التخاذ السياسيني دفع يف الباردة العلمية الحجج من األحيان
جمهور عند املوجود بالخوف يتأثرون والسياسيون تروعهم، التي واألفالم بالكتب يتأثرون
الحجج تأثري من أكثر العقالنية غري الهواجس تأثري يبدو األحيان، بعض ويف الناخبني.
أن يعتقدون الذين األمريكيني عدد ارتفع املاضية، األربع السنوات مدى فعىل العقالنية.
يقرب ما أن للغاية املذهل ومن .٪٤١ إىل ٪٢٨ من الشديد» «القلق إىل يدعو سببًا هناك
يقولون — الجديدة الليربالية بأفكار املتأثرين — الجمهوري الحزب أعضاء نصف من
الديمقراطيني، من فقط ٪٩ سوى هؤالء مع يتفق ال بينما يرام. ما عىل البيئة وضع إن
أن الجيد األمر آلخر. شخص من تختلف واملشاهدات القراءات أن الواضح من وهكذا،
،٢٠١٧ عام وحتى ٢٠٠٩ عام من املتحدة الواليات سيحكمون الذين هم الديمقراطيني

أطول. فرتة سيستمرون — الحظ من بقليل — وربما
أفضل، دويل تنسيق ووجود الوطني الصعيد عىل فعالية أكثر سياسات انتهاج إن
أكثر وإدارة اكتماًال، أكثر ومالية اقتصادية آليات استحداث واألهم ثقافية، تغريات وحدوث
يستهلك أن أجمع للعالم يسمح الذي الحد إىل إضافية موارد لنا يوفر أن يمكن ال فعالية،
يف ال الغربية، أوروبا أو الشمالية أمريكا استهالك مستوى بنفس الخام واملواد الطاقة
إضافيني. أرض كوكبي موارد يتطلب أمر فهذا الحقة. مرحلة أي يف وال القريب املستقبل
ثورة وحدوث البيئة عىل الحفاظ شكل يف تقدًما نتصور أن يمكننا الطويل، املدى عىل لكن
الحيوية، والتكنولوجيا املواد، وهندسة النانو، تكنولوجيا عىل قائمة جديدة تكنولوجية
البرشي العقل قوة إن آخر. أرض كوكب موارد يعادل ما لنا توفر أن يمكن آليات وهي

اآلن. حتى تكتشف ولم بعيدة حدودها لكن محدودة، غري

الديموغرافية التوقعات ألحدث ووفًقا بالسكان. تتعلق البوصلة نقاط من السابعة النقطة
مليارات ٩٫٣ إىل — ٢٠٥٠ عام — عني غمضة يف العالم سكان عدد سيصل املتحدة، لألمم
وسيتضاعف قلة. سنكون لكننا حينئذ، الحياة قيد عىل يزال ال بعضنا سيكون نسمة.
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هذه تكون لن لكن مضت، سنة ألف منذ عددهم من أكثر مرة ٣٠ العالم سكان عدد
وعندما نسمة، مليار ٢٫٥ األول ميالدي عيد وقت العالم سكان عدد كان لقد العالم. نهاية
إىل أصل وعندما نسمة. مليارات ٦٫٦ إىل وصل قد العدد كان الكتاب، هذا كتابة أنهيت

إضافية. مليارات ثالثة بنحو العدد سيزداد الحياة، يف رحلتي نهاية
االتجاهات متعددة الديموغرافية التغريات ألن الكثري؛ تعني اإلضافية املليارات هذه
اإلجمايل، العدد يف املستمر االزدياد عن النظر وبرصف املستقبل. أمام كبرية مشكلة تشكل

أيًضا: ييل ما الصورة تشمل

الطبيعي. النمو يف الهائل التفاوت •
بالسكان. بعينها أماكن اكتظاظ •

السكان. سن تقدم •
العظمى. الهجرات •

سكان عدد يعادل وهذا نسمة، مليون ٨٠ بمقدار عام كل العالم سكان عدد يزداد
املكان. الختالف تبًعا تختلف بمعدالت السكان عدد ويزداد مرص. أو تركيا، أو أملانيا،
األوسط الرشق منطقتي ويف األفريقية، الصحراء جنوب يف السكان عدد يف ارتفاع أرسع
أبطأ ويسجل الالتينية، أمريكا يف اليشء بعض االرتفاع يتباطأ بينما آسيا، رشق وجنوب
البلدان يف البرش من ٪٨٠ يعيش الحارض، الوقت ويف الشمالية. وأمريكا أوروبا يف معدالته

.٪٩٠ هؤالء سيشكل القرن منتصف ويف نموٍّا، األقل
سكان عدد كان ١٩٠٠ عام ففي جوهرية. بأنها السكان عدد يف التغريات وتتسم
مليون ١٣٣ أوروبا يف السكان عدد كان إذ مرات، ثالث أفريقيا سكان عدد يتجاوز أوروبا
،٢٠٥٠ عام يف الوضع هذا ينعكس سوف لكن نسمة. ماليني ٤٠٨ أفريقيا ويف نسمة
٦٢٨ أوروبا سكان عدد سيبلغ بينما نسمة، مليار ١٧٦٦ أفريقيا سكان عدد سيبلغ حيث
تقريبًا واحد إىل ٥ النسبة تصبح سوف املستقبل، يف أخرى سنة مائة وبعد نسمة. مليار
من الرغم عىل وذلك أوروبا)، يف نسمة مليون و٥١٧ أفريقيا، يف نسمة مليار ٢٣٠٨)
إىل األوروبيني هجرة هائل نحو عىل تفوق أوروبا إىل األفارقة لهجرة الحالية املعدالت أن
العالم سكان عدد من الجديد» و«العالم القديم» «العالم حصة تنخفض وسوف أفريقيا.
يف ٪٩٫٤ إىل الشمالية) أمريكا يف و٦٫٨٪ أوروبا يف ٪٢١٫٧) ١٩٥٠ عام يف ٪٢٨٫٥ من

التوايل). عىل منهما لكلٍّ و٤٫١٪ ٪٥٫٣) ٢١٥٠

414



الغامض املستقبل

٢٠١٣ عام بحلول نسمة مليارات سبعة إىل البرش عدد يصل أن املتحدة األمم وتتوقع
عدد كان نسمة. مليارات ثمانية إىل العدد ليصل أخرى سنة ١٤ سننتظر ثم فحسب.
مليارات ثمانية عددهم يبلغ وسوف ،١٩٩٩ عام يف نسمة مليارات ستة بلغ قد البرش
يف نسمة مليارات تسعة إىل العدد سيصل التوقعات، إىل واستناًدا .٢٠٢٧ عام يف نسمة
ذلك أن آخرون ويرى ،٢٠٤٦ عام يف سيحدث ذلك أن البعض ويرى .٢٠٥٠ عام حوايل
تماًما. مختلفة األمور ستكون حينئذ فرق، أي يشكل ال وهذا ،٢٠٥٤ عام يف إال يحدث لن
الحادي القرن من الثاني النصف خالل العالم يف السكان عدد ينمو أال ينبغي
رسعة من فقط عرشة عىل واحد بمقدار إال والعرشين الثاني القرن وطوال والعرشين
إىل ٦ من أكثر النمو نسبة تتعد لم إذا ثباتًا يحدث أن هذا شأن فمن الحالية. نموه
عددنا ليزداد سنة ١٥٠ إىل نحتاج سوف التكهنات لهذه ووفًقا سنويٍّا. نسمة ماليني ٧
مليارات ١٠ من أكثر ٢٢٠٠ عام يف السكان عدد يتجاوز أال وينبغي نسمة. مليار بمقدار
األمم توقعت عاًما، عرش خمسة منذ البرش. عدد يف ثبات سيحدث ثم بالقليل)، (إال نسمة
أشياء عدة لكن نسمة، مليار ١١٫٦ حوايل عند ٢٢٠٠ عام بعد العدد يثبت أن املتحدة
وستحدث ،٢٢٠٠ عام حلول قبل األشياء من الكثري تحدث وسوف الحني. ذلك منذ حدثت

الوقت. نفس يف األشياء هذه غالبية
سار. خرب وهذا التناقص، يف آخذ العالم يف السكان لنمو العام املعدل أن يالحظ لكن
السنوي النمو معدل انخفضمتوسط فقد أبطأ. بوترية ينمو لكنه هائل، عددنا أن صحيح
النمو استمرار ألن ممتاز، أمر وهذا .٢٠٠٥ عام يف ٪١٫٢ إىل الستينيات، خالل ٪٢٫٢ من
سيئ خرب أيًضا لكنه سنة. ٣٢ كل البرش عدد يضاعف أن شأنه من كان ٪٢٫٢ بمعدل
أن لألرض يمكن وال .٪١٫٢ بمعدل سنة ٥٨ كل سيتضاعف السكان عدد ألن للغاية،
أن أيًضا بد وال ذلك. من أكثر املعدل هذا ينخفض أن الرضوري من لذلك هذا؛ تتحمل
القرن خالل سيواجهنا مسبوق غري آخر تحد وهذا ألخرى. منطقة من االنخفاض يتفاوت

الالحقة. والقرون والعرشين الحادي
كان الحني، ذلك وقبل .١٩٨٩ عام يف ينخفض بدأ قد البرش عدد يف االزدياد كان
وبعدها سنويٍّا؛ نسمة مليون ٨٧٫٧ بمقدار بثبات يتزايد البرش لعدد املطلق السنوي النمو
مكتب ويتوقع سنويٍّا. نسمة مليون ٧٧ نحو عند ٢٠٠٧ عام منذ وثبت قليًال، يرتاجع بدأ
عام حتى العالم سكان عدد يف املطلقة الزيادة يف تقريبي ثبات حدوث األمريكي اإلحصاء
االنخفاض سيبدأ ثم سنويٍّا. نسمة مليون و٧٨ ٧٦ بني الزيادة سترتاوح إذ تقريبًا، ٢٠١٥

القرن. هذا منتصف يف سنويٍّا نسمة مليون ٤٦ نحو إىل تدريجي نحو عىل
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واالقتصادية، االجتماعية الناحيتني من مفيد إقليمي انخفاض عن املعدل هذا نجم إذا
السكان عدد فيها يزداد أماكن فهناك كذلك. ليست الحال لكن نتفاءل. أن حينئذ فيمكننا
هذه كبري. بمقدار االنخفاض يف السكان عدد بدأ أخرى أماكن يف بينما مخيفة، برسعة
الرضع، وفيات معدل ثم املواليد، معدل أولها متغريات؛ بعدة تتأثر املتباينة االتجاهات
املعيشية باألحوال بدورها تتأثر الديموغرافية العمليات وهذه املتوقع، العمر ومتوسط
كل وتظهر االعتبار. يف الهجرة تؤخذ أن أيًضا وينبغي املستقبل. يف التغيري وبتوقعات

املستقبل. يف املنوال نفس عىل األمور تسري أن أتوقع هائلة. اختالفات املعدالت هذه
من قدر أقل حيث نموٍّا، البلدان أقل يف يولدون املواليد معظم أن ا حقٍّ املحزن اليشء
والثقافية، االجتماعية باألحوال ومرتبطة للغاية سيئة أنباء وهذه والتعليم، والسكن الغذاء
خالل من التنمية انعدام ويظهر لألسف. تدعو ذلك عن الناجمة االقتصادية والعواقب
يموتون األطفال فبعضهؤالء األساسية. الصحية والرعاية الغذاء ونقص الدخل انخفاض
قيد عىل يبقون الذين أما الخامسة، سن بلوغهم قبل يموتون وآخرون الرضاعة سن يف

بائسة. حياة عليهم فتُكتب الحياة،
والصومال أفغانستان — الوالدة معدالت أعىل سجلت التي البلدان من أربعة
بلدان عرشة أفقر ضمن أيًضا تدخل — الديمقراطية الكونغو وجمهورية وبوروندي
القدرة لتعادل وفًقا دوالر ٨٠٠ من أقل للفرد السنوي الدخل يبلغ حيث العالم يف
مايل — العالم بلدان أفقر من أخرى بلدان وثالثة الصومال أن عىل عالوة الرشائية.
الرضع. وفيات معدالت حيث من بلدان عرشة أسوأ بني من أيًضا هي — وأنجوال والنيجر
يف بلغ إذ العالم، مستوى عىل الرضع وفيات معدالت أسوأ وسرياليون أنجوال سجلت فقد
النساء وتلد حي. مولود ألف لكل وفاة حالة و١٥٨٫٣ ١٨٤٫٤ التوايل: عىل البلدين هذين
،٦٫٥ اليمن ويف ،٦٫٦ أفغانستان يف الرقم ويبلغ طفل، ٧٫٤ املتوسط يف والنيجر مايل يف
البلدان أعىل من خمسة أن ويالحظ العائالت. هذه من كلٍّ يف األقل عىل واحد طفل ويموت
السكان نمو نسبة حيث من بلدان عرشة أعىل بني من أيًضا هي الوالدة، معدالت حيث من
بوروندي هي: البلدان وهذه ،٢٠٠٥–٢٠١٠ عامي بني للفرتة املتحدة األمم لتقديرات وفًقا
.(٪٣٫٠٢) ومايل (٪٣٫٢٢) والكونغو ،(٪٣٫٤٩) والنيجر (٪٣٫٨٥) وأفغانستان ،(٪٣٫٩)
أخرى وأقاليم بلدان هناك .٪٤٫٥ بلغ السكاني للنمو معدل أعىل ليبرييا سجلت ومؤخًرا،
الرشقية، وتيمور الغربية، الصحراء مثل: السكاني النمو حيث من البلدان أعىل قائمة يف
بنزاع مؤخًرا تمر كانت البلدان هذه من العديد أن للدهشة املثري ومن وفلسطني. وإريرتيا،

العصيبة. األوقات بهذه متأثرين ما حد إىل كانوا سكانها وأن مسلح،
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ترى وأن السائد، االجتماعي باملناخ تشعر أن يمكنك البلدان، هذه إىل سافرت إذا
يف يساهم الذي الفقر يف املتمثلة — املفرغة الحلقة هذه تنكرس لم إذا أنه عينيك بأم
الرصاعات يثري أن يمكن الذي البؤس يخلد بدوره الذي السكان، عدد يف املفرط النمو
الهائل، الركود نري من التحرر يف أمل فال — العرقية االنقسامات نارها تذكي التي املسلحة
ولوال الفقر، تعاني الصني كانت ببعيد، ليس زمن فمنذ التنمية. طريق يف امليض ويف
املتوسط يف الصينية املرأة (تلد النسل بتحديد يتعلق فيما قسوة التدابري أكثر اتخاذها
البؤس وديان أكثر اليوم الصني ألصبحت ،(٪٠٫٥٨ السكاني النمو ومعدل طفًال؛ ١٫٧٥

التنمية. سياسة تطبيق مجال يف نجاح قصة أعظم ال العالم، يف بالسكان اكتظاًظا
أو املتوسط، يف تقريبا واحد طفل سوى فيها املرأة تلد ال بلدان هناك املقابل يف
عاملية أهمية لها ليس التي الدول من — الحاالت هذه أبرز للغاية. قليلة حاالت يف أكثر
التوايل: عىل فيها املواليد معدالت تبلغ إذ كونج، وهونج وسنغافورة، تايوان، هي: —
اليابان فتشمل: القائمة هذه نهاية تحتل التي الكربى الدول أما و٠٫٩٨. و١٫٠٧، ،١٫١٢
تضم دولية قائمة وهناك .(١٫٤٠) وأملانيا ،(١٫٣٩) وروسيا (١٫٢٤) وأوكرانيا ،(١٫٢٣)
،٢٫١ عن املواليد معدالت فيها تقل بلًدا ٩٦ القائمة هذه نهاية يف ويأتي وإقليًما، بلًدا ٢٢٢
الهجرة). عن الناجمة الزيادة إحصاء استثنينا (إذا ثابتًا الحايل السكان عدد يظل وهكذا،
لتحتل القائمة هذه من األخري الجزء يف املتحدة الواليات تأتي املصادفة، قبيل ومن
من ا جدٍّ قريب هذا — ٢٠٦ املركز يف بولندا وتأتي .٢٫٠٩ يبلغ مواليد بمعدل ،١٢٦ املركز
وليتوانيا، الجنوبية وكوريا وإسبانيا إيطاليا تحت مبارشة ١٫٢٦ بنسبة — القائمة آخر
أن للنظر، الالفت ومن والهرسك. والبوسنة وأوكرانيا ومولدوفا سلوفينيا فوق ومبارشة
األوروبية البلدان من بلًدا ١٦ هناك السكاني، للنمو سلبية بمعدالت تتسم بلًدا ٢٠ بني من
األخرى بلدان األربعة أما وأرمينيا. وجورجيا روسيا فيها بما االشرتاكية، بعد ما مرحلة يف
الهامشيني البلدين إىل باإلضافة — املعدل انخفاض يستمر حيث — واليابان أملانيا فهي
فيه يزداد الذي الوقت يف وهكذا، وجيانا. الدومينيكية الجمهورية اإلحصائية: الناحية من
تناقًصا أخرى مناطق يف السكان عدد يتناقص مفرطة، زيادة البلدان بعض يف السكان
تكثيف إىل إال يؤدي لن الديموغرايف التوازن يف االختالل هذا أن الواضح من أيًضا. مفرًطا

حاليٍّا. بالفعل قوية هي التي الهجرة حركة
معدل حاجز دون يرتاجع سوف البلدان من أكرب عدًدا أن إىل التقديرات وتشري
االتحاد بلدان جميع أن بالذكر الجدير ومن .٢٠٥٠ العام بحلول السكان استبدال
معدالت أن ويذكر اآلن. منذ الفئة هذه ضمن بالفعل موجودة والعرشين السبعة األوروبي
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أما .٢٫١ تتجاوز كانت ١٩٥٧ عام يف الحايل االتحاد تأسيس وقت البلدان هذه يف املواليد
السياق، هذا وضمن ليتوانيا. يف ١٫٢١ إىل أيرلندا يف ١٫٨٦ بني ما املعدل فيرتاوح اآلن
٧٣٠ يبلغ الذي الحايل املستوى عن سينخفض أوروبا سكان عدد أن إىل التكهنات تشري

إليه. سينخفض الذي الحد عىل إجماع هناك ليس لكن نسمة، مليون
— نسمة ماليني ٧ حوايل أو — ٪١ يتجاوز ال انخفاض حدوث البعض ويتوقع
لن االنخفاض قدر أن — املتحدة األمم خرباء كبار بينهم ومن — آخرون يرى حني يف
األوروبيون يشكل لن الحالة، هذه ويف نسمة. مليون ٧٠ من أكثر أو ،٪١٠ عن يقل
السكان ألن نظًرا فقط ٪٧ سيشكلون بل اآلن، الحال هو كما البرش مجموع من ٪١١
أقل الشمالية أمريكا يف املعدل سيظل لكن برسعة. عددهم سيتزايد أخرى قارات يف
١٠٠ بمقدار سيزداد نفسها املتحدة الواليات سكان عدد أن إال العاملي، املتوسط من
أكثر العدد هذا يشمل (وال نسمة مليون ٣٠٢ يبلغ الذي الحايل العدد عن نسمة مليون
إىل ترحيلهم رشعية بإقامة يتمتعون من ثلث ل يُفضِّ رشعي غري مهاجر مليون ١٠ من
االسرتداد حركة ضوء يف مختلف نحو عىل األمور تجري قد ذلك، مع األصلية). بلدانهم
اإلسبان نفذها التي العسكرية العمليات مجموعة عىل اإلسبان املؤرخون أطلقها (تسمية
الهجري األول القرن نهاية منذ األندلس يف العربي اإلسالمي للوجود املعارضون الكاثوليك
من اإلسباني الشعب عند هذه االسرتداد حركة وتَُعد الهجري، التاسع القرن نهاية حتى
أمريكا من الهجرة موجات وزيادة والديني). القومي تاريخهم يف الخالدة األحداث أهم
وتكساس. ونيفادا وأريزونا مكسيكو ونيو كاليفورنيا واليات إىل والوسطى الجنوبية
لكن األصيل، األمريكي الدم بعض املهاجرين هؤالء من األقل عىل البعض لدى أن شك ال

قبل. من حدث كما املحميات يف احتجازهم أو إفناؤهم املستحيل من سيكون وقتئذ
تفوق عديدة، وتحفظات شكوًكا الديموغرافية التوقعات جميع تثري حال، كل عىل
ما، بافرتاض التوقعات هذه من واحد كل ويبدأ البحتة، االقتصادية التوقعات تثريه ما
بطبيعتها. األجل طويلة السكانية والتنبؤات الزمني، اإلطار طال كلما الشك هامش ويتسع
يمكن ال حتى أو حدوثه، توقع يمكن ال وقتما يحدث أن األشياء من نوع ألي ويمكن
التوقعات لكن باملخاطر. محفوف عمل التنبؤ أن التجربة بفضل نعلم إننا حدوثه. تصور
يف والوفيات املواليد معدالت بتوقع يتعلق فيما هشة أرض عىل تقوم تحديًدا الديموغرافية

الكبرية. الهجرات نتائج حصيلة توقع إىل باإلضافة نموٍّا، األقل البلدان
املستوى من سينخفض روسيا سكان عدد بأن تتنبأ التي التوقعات نرى وعندما
أن يجب ،٢٠٥٠ عام يف فقط نسمة مليون ١٠٤ إىل نسمة مليون ١٤٠ البالغ الحايل

418



الغامض املستقبل

الثاني الخيار أمام كنا إذا التهويل؟ من نوع أمام أننا أم ا، حقٍّ ممكن ذلك هل نتساءل
استقراء الخطأ من أنه ويبدو ال. أم متعمًدا التهويل هذا هل هو فالسؤال — أظن كما —
السابقة، السنوات اتجاهات من االنطالق أساس عىل املقبلة العقود مدى عىل املستقبل
جانبي أثر األزمة هذه من جزء كان حادة، ديموغرافية أزمة روسيا شهدت فعندما
آخر وجزء الجديدة، الليربالية نموذج مع يتماىش بحيث النظام لتحويل الفاشلة للمحاولة

الصحي. غري الحياة ونمط البيئي التلوث عن ناجم منها
عدد يف — انخفاض وليس — ارتفاع سيحدث أنه إىل التنمية عمليات منطق ويشري
ال روسيا، إىل الهجرة عىل سيقبلون فالناس القادمني. الجيلني غضون يف روسيا سكان
واالقتصادي السيايس الوضعني يف تحسن حدوث السيناريو هذا ويتوقع منها. الهجرة عىل
يروجون فهم الصورة، هذه نقيض ترويج الغرب يف يجري أنه من الرغم عىل لروسيا،
لكنه الكاملة، الديمقراطية أو النشط السوق اقتصاد إىل يفتقر يزال ال بلد روسيا أن لفكرة
ألف ٥٠ نحو هاجر هذا، ومع الغرباء. وكراهية األجانب برهاب املصابني بالسكان حافل
تتواىل. الهجرات تزال وال .٢٠٠٣ إىل ٢٠٠١ من السنوات يف روسيا إىل إرسائيل شخصمن
والشعور امللموس، التقدم تحقيق هو فالعالج السكانية؛ لألزمة عالًجا ليست والهجرة

باآلخر. أحدهما مرتبطان األمران وهذان املستقبل. إزاء بالتفاؤل
أم عرش التاسع القرن خالل حققته الذي التقدم ستكرر روسيا هل ندري ال إننا
النهاية وحتى ١٨٦٠ عام منذ — جيلني غضون ففي ذلك. عىل أمارات توجد لكن ال،
سادس مرتبة إىل روسيا ارتقت — ١٩١٤ عام يف أي عرش، التاسع للقرن «الحقيقية»
تجاوز ثم إيطاليا، إنتاج روسيا إنتاج تجاوز ،٢٠٠٧ عام ويف العالم. يف صناعية قوة أكرب
ستعود .٢٠٠٩ عام يف بريطانيا إنتاج من يقرتب ذا هو وها ،٢٠٠٨ عام يف فرنسا إنتاج
هذه أن هو بسيط فارق مع العالم، يف اقتصاد أكرب سادس لتصبح أخرى مرة روسيا
والهند، الصني بل الهرمي الرتتيب يف روسيا عىل املتحدة واململكة فرنسا تتقدم لن املرة

واليابان. وأملانيا املتحدة الواليات دول إىل باإلضافة
أن ويتوقع األخرى. املجتمعات بعض ستتقلص املجتمعات، بعض ستزداد بينما
مليون ٧٣ إىل الحارض الوقت يف نسمة مليون ٣٩٫٤ البالغ السودان سكان عدد يرتفع
عن يزيد ال ما إىل ٣٨٫٥ من بولندا يف العدد سينخفض بينما ،٢٠٥٠ عام يف نسمة
النسبة ستتغري وهكذا، .(١٩٦٢ عام يف سكانها عدد (نفس فقط نسمة مليون ٣٠٫٣
١٦٤٫٧ من الحايل الباكستانيني عدد يزداد أن ويتوقع .٢:٥ وتصري ١:١ البالغة الحالية
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إىل حاليٍّا نسمة مليون ١٢٧ من اليابانيني عدد سينخفض بينما نسمة، مليون ٢٩٢٫٢ إىل
الضعف من أكثر إىل (١٠:١٣) الحالية النسبة ستزداد ثم، ومن نسمة. مليون ١٠٢٫٥
يف عددهم وسيزداد نسمة، مليون ٢٠٫٤ حاليٍّا األسرتاليني عدد يبلغ .(١٠:٢٨) وتصبح
التي الفقرية موزمبيق هناك الهندي، املحيط وعرب نسمة. مليون ٢٨ إىل جيلني غضون
سيزداد موزمبيق سكان عدد لكن الغنية، أسرتاليا سكان عدد نفس اآلن سكانها عدد يبلغ
.٥:٧ إىل ١:١ من النسبة ستزداد وهكذا .٢٠٥٠ عام يف نسمة مليون ٣٩٫١ إىل ويصل

فارق مع لكن الناس، يكرب مثلما السكان عدد يكرب سوف مكان، كل ويف وهناك، هنا
واجتماعية وسياسية ثقافية عواقب األمر ولهذا تموت. ال السكانية الزيادة أن هو واحد
بالهجرة األفراد بعض يبتعد قد لكن تموت، ال السكانية فالزيادة ومالية. واقتصادية
سيكون ربما السكانية. الزيادة حول التكهنات لجميع قيمة ال وحينئذ األم، بلدهم من
الجيالن هم الحايل القرن منتصف يف أسرتاليا يف سيعيشون الذين األشخاص من الكثري
أو أفريقيا، رشق إىل أصولهم تعود أشخاص من تحدروا الذين األحفاد من والثاني األول
نابضة بولندا شوارع تصبح سوف ربما أو باكستانية، جذور اليابانيني ملاليني سيكون

الحارض. الوقت يف عليه هي مما أكثر والزحام بالحياة
نحو سيتجاوز املثال، سبيل فعىل غريها، من أرسع املجتمعات أغنى تشيخ سوف
عاًما ثالثني غضون ويف .٢٠٣٠ عام يف والستني الخامسة سن أملانيا سكان من ٪٣٠
من أقل هم من عدد مع والثمانني الخامسة سن تجاوزوا الذين األمريكيني عدد سيتساوى
شواطئ عىل بل اإلحصائية، الجداول يف فقط ليس اآلن هذا رؤية ويمكن الخامسة. سن
سبعون شمس حمامات ألخذ يستلقني الالئي «الصبايا» عمر متوسط نابويل ويف فلوريدا،
هي العمر متوسط زيادة ألن التقدم، نحو تسري التي الدول سكان أيًضا ويشيخ عاًما.

االقتصادي. التقدم آثار أحد
الثاني النصف خالل سنة ٢٦٫٥ إىل ٢٣٫٥ من اإلنسانية عمر متوسط ارتفع لقد
النصف خالل سنة ٣٧٫٨ إىل الزيادة تقفز أن املتوقع ومن العرشين، القرن من فقط
سن تجاوزوا الذين األشخاص عدد يزداد وسوف والعرشين. الحادي القرن من األول
تجاوزوا املتطورة الدول يف تقريبًا السكان ُخمس واآلن، .٪٢٢ نحو إىل ٪١٠ من الستني
سريتفع ككل العالم ويف الثلث. نحو إىل النسبة هذه ستصل ٢٠٥٠ عام ويف الستني، سن

عاًما. ٧٦ إىل ٦٦ من سنوات عرش بمقدار للفرد املتوقع العمر متوسط
عن يعرب أن يمكن متوسط فأي األمور، وتبسط الحقائق املتوسطات تطمس دائًما
يتعني مقياس هو العمر متوسط إن الواقع. عن االختالف كل تختلف وعمليات حاالت
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مات إذا فمثًال، الشديد. باالنخفاض عليه يؤثر األطفال وفيات فمعدل شديد، بحذر تناوله
العاملي املتوسط أتمت حتى وعاشت أمه استمرت ثم الرابعة سن يف أفريقية قرية يف طفل
وهذا عاًما. ٣٥ يتعدى فلن مًعا، عمريهما متوسط حسبنا إذا فإننا عاًما، ٦٦ البالغ للعمر
البلدان يف العمر قرص باألحرى أو العمر، بطول املتعلقة املروعة اإلحصائية البيانات يفرس
تماًما تختلف املتوسط لهذا واالقتصادية االجتماعية اآلثار إن أفريقيا. يف سيما ال الفقرية،
يمكن أيًضا وهذا عاًما. ٣٥ من أكثر والطفل األم من كلُّ يعيش ال عندما األخرى الحالة عن
(اإليدز)، البرشية املناعة نقص فريوس وباء أهلكها التي البلدان يف سيما ال يحدث، أن
متوسط حيث زامبيا أو عاًما، ٣٢٫٢ فيها الفرد عمر متوسط يبلغ التي سوازيالند مثل

عاًما. ٣٨٫٤ الفرد عمر
من والقليل والشباب، األطفال من العديد البلدان؟ هذه إىل تسافر عندما ترى ماذا
السكاني الجزء هو بالضبط وهذا العمر، مقتبل يف هم ممن ا جدٍّ القليل لكن السن، كبار
وسينخفض املعييش. املستوى يحدد ثم، ومن االقتصادي، النشاط قوة مدى يحدد الذي
عدد ويكثر واإلنتاج، العمل عىل القادرين األفراد عدد يقل عندما بالرضورة املستوى هذا
العمل. عىل قادرين يعودوا لم أو بعد، العمل سن يبلغوا لم ألنهم الرعاية يحتاجون الذين
أن فمع الذرية: من الكثري وجود رضورة وراء السبب هو بالضبط هذا أن املفارقات ومن
باعتبارهم صغاًرا العمل سوق إىل بهم الزج املمكن من فإنه الكثري، تكلف األطفال تربية
والستني، الستة السنوات تلك العيش من الوالدان تمكن إذا ذلك، بعد ثم رخيصة. عمالة
كربهم. يف لرعايتهم الكثريين الشباب بني من شخص عىل العثور دوًما بإمكانهم فسيكون
القاع، وعند القمة عند عريضة الرملية، الساعة شكل يشبه شكل املجتمعات لهذه
يف القاعدة رشيحة وتضييق الوسط، رشيحة توسيع فإن ثم ومن املنتصف. يف وضيقة
مكافحة إىل رامية اجتماعية سياسة ألي األساسية املهمة تكون أن يجب الوقت، نفس
األهمية بالغ أمر (اإليدز) البرشية املناعة نقص فريوس ضد الحملة أن عىل عالوة الفقر.
يجب وهذا آخر. جزء أي من أكثر املجتمع من مهنيٍّا النشط الجزء يهلك املرض ألن أيًضا،
من الكثري فيها يولد األرض من شاسعة مساحات هناك ستصبح وإال املستقبل، يف تغيريه

القليلون. إال فيها يعمل وال الناس، من الكثري فيها ويموت املواليد،
تتنبأ إذ لسكانها؛ العمرية الرتكيبة يف جذرية تغيريات تتوقع أن أيًضا أوروبا تستطيع
ويف بالجامعة. االلتحاق سن يف هم ممن السكان عدد يف خطري تراجع بحدوث التوقعات
الفئة. هذه عدد يف تام انهيار سيحدث — إسبانيا أو إيطاليا حالة مثل — الحاالت بعض
أعمارهم ترتاوح الذين األشخاص عدد ينخفض أن تقريبًا ٢٠٤٥ عام يف املتوقع ومن
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ويتوقع إسبانيا. يف ٪٥٠ من وتقرتب إيطاليا، يف ٪٤٠ تتجاوز بنسبة عاًما و٢٤ ٢٠ بني
هذا ملواجهة عمله يمكن الذي ما .٪٨ تتجاوز بنسبة فرنسا يف مماثل انخفاض حدوث
اختفى إذا إذن الجيش سيجندهم الذين ومن فعلنا؟ ردة تكون أن يجب كيف األمر؟
من لكن طائل. بال تدمر التي الحروب عدد فسيقل املشاة جنود عدد قل إذا ربما الشباب؟
االستعاضة كيفية وبشأن املتوسط، املدى عىل البرشي املال رأس بشأن نقلق أن الرضوري
الصني من طالب استرياد أن كما الجامعات، تغلق أن يمكن ال الطويل. املدى عىل عنه
غالبًا تتزوج التي العمرية الفئة هي هذه أن هذا كل من واألهم املشكلة. يحل لن والهند
بعض يولد األقل عىل لكن اآلن، يولدون األطفال من الكثري هناك يكون ال قد األرس. وتكون
طائر فأسطورة إذن؟ األطفال سيأتي أين من وأمهات؛ آباء هناك يكون ال وعندما األطفال.
األطفال: يطرحه الذي العسري السؤال عن لإلجابة الغربي الرتاث من املستوحاة اللقلق

للسوق. الخفية اليد حتى وال املشكلة، هذه تحل لن بي؟» جئتم أين «من
هذه سكانية. سياسة تطبيق يجب لكن املواليد، معدل يف التحكم السهل من ليس
يكون عندما حتى لكن خاصة. وسائل تتطلب وبالتايل، بطبيعتها، األجل طويلة السياسة
الثقافية، التدابري باستخدام للسكان العمرية الرتكيبة تشكيل يف التحكم يف نجاح هناك
ورعاية لألرس، وإعانات خاصة، ميزانية مخصصات شكل يف االجتماعية السياسة وتدابري
اإليجابية اآلثار تظهر فلن للرضائب، وتخفيض أسايس، تعليم وتوفري لألطفال، مجانية

طويل. بوقت ذلك كل حدوث بعد إال
سوق يف سيما ال — املتزايدة لالضطرابات متنفس بمنزلة الهجرة تكون أن ويمكن
نتخلص أن بالطبع الهدف ليس االقتصاديني. والنمو األداء عىل سلبًا تؤثر التي — العمل
والثقافية العرقية الرتكيبتني يف تغري وسيحدث الشباب. عدد يزداد أن بل السن، كبار من
من واملزيد املزيد أن شك وال أخرى. ومشكلة أخرى، مسألة هذه لكن لذلك، تبًعا للسكان

املستقبل. يف سيحدث التغريات من النوع هذا
كما جذري نحو عىل يتغري ال الشعوب هجرة فاتجاه متنوعة، دروًسا التاريخ يعلمنا
أمريكا. إىل يؤدي واحد اتجاه ذا شارًعا بالرضورة ليس وهو األدبية، الروايات يف يحدث
ثلث عاد ،١٩٢٥ إىل ١٨٩٩ من الفرتة يف قرن، ربع خالل أنه العجيبة املفارقات ومن
التكيف، عىل القدرة عدم هذا أسباب أهم كان ديارهم. إىل أمريكا من البولنديني املهاجرين
عليه تنطوي وما األمريكية الصناعية الثقافة متطلبات مع التأقلم السهل من يكن لم إذ

حادة. منافسة من
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البولنديني عدد كان ،١٩٩٧ إىل ١٩٩٦ من اآلن، من قربًا أكثر أخرى فرتة ويف
متوسط تجاوز أن بعد ذلك كان منهم، هاجر الذي العدد من أكثر وطنهم إىل العائدين
أكثر رؤية منحهم الذي األمر وهو سنوات. عدة مدى عىل ٪٦ نسبة لبولندا السنوي النمو
هجرته اتجاه يختار ال فالفرد الحاسم؛ العامل هو وهذا بولندا، يف مستقبلهم عن تفاؤًال
رؤيته بسبب يختاره ما بقدر فيه، يعيش الذي املكان يف لألوضاع الراهنة الحالة بسبب
الراهنة، بالحالة ما حد إىل التوقعات هذه تتأثر ودائًما املكان. هذا يف ملستقبله وتوقعاته
الخريطة، عىل مختلفني موقعني يف ملستقبله املرء تصور كيفية من تستمد أيًضا لكنها

آخر. ما مكان إىل والوصول ما مكان ترك تعني فالهجرة
قرن سيكون والعرشين الحادي القرن إن القائل بالوهم اإلطالق عىل نقتنع أال يجب
بلدانهم خارج دائم بشكل اآلن شخصيعيشون مليون ٢٠٠ نحو فهناك الكربى، الهجرات
فيها املهاجرون يشكل مناطق وهناك كبريًا. ارتفاًعا العدد هذا وسريتفع فيها، ولدوا التي
أساسية حقوق ممارسة من وُمنعوا الجنسية ُحرموا أنهم من الرغم عىل السكان، غالبية
عن مواطنيها رخاء زيادة إىل تسعى التي العربية، الدول يف الحال هي كما كثرية،
من الحاشدة الوفود واستغالل والغاز، النفط من الوافرة احتياطياتها استغالل طريق
والكويت املتحدة العربية اإلمارات دولة يف املقيمني عدد نصف فمثًال، الرخيصة. العمالة
هؤالء معظم املهاجرين؛ من نسمة، ماليني ٩ عددهم يتجاوز ال الذين والبحرين، وقطر
فيتنام. من وحديثًا والفلبني، ورسيالنكا والهند وباكستان بنجالديش من أتوا املهاجرين
الشمالية. وأمريكا أوروبا من املهرة املتخصصني من به يستهان ال عدد أيًضا بينهم من
املواطنون يمثل وال والكويت. قطر سكان وغالبية البحرين، سكان ثلث املهاجرون يشكل
ماليني ٤٫٥ عددهم البالغ املتحدة العربية اإلمارات دولة سكان مجموع من ٪٢٠ سوى
طريق عن املعييش مستواها رخاء زيادة عىل الدول هذه مواطني من النخبة وتعمل نسمة.
يتوهمون وهم العبودية، درجة من ويقرتب يرحم ال نحو عىل املهاجرين العمال استغالل
األجانب العمال من الهائل الكم هذا من بسهولة التخلص من يتمكنون سوف بأنهم
العمال هؤالء فغالبية ذلك، يستطيعوا لن لكنهم لوجودهم. حاجة هناك تكون ال عندما
يف ظلوا عندما ونسلهم األفارقة من املاليني فعل مثلما أبناؤهم، وكذلك هناك، سيبقون
ذهبوا قد وكانوا فيجي؛ يف استقروا الذين الهندوس مثل أو العبودية، إلغاء بعد أمريكا
مدتها كانت طوعية شبه عمل بعقود السكر إنتاج مزارع يف يعملوا لكي األساس يف هناك
املفرتض من كان اإلقطاع. بعبودية الشبه شديدة وكانت سنوات، خمس إىل عادة تصل
يمكننا واليوم البقاء. قرر منهم العديد لكن عقودهم، مدة انتهاء بعد لديارهم يعودوا أن
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دول إىل املهاجرين من والعديد هندية. أصول من فيجي سكان نصف نحو أن نالحظ أن
أخرى. وبامتيازات بالجنسية يفوزون سوف اليوم حقوقهم من املحرومني األوسط الرشق
وطنه يف وكأنه بالفعل — بذلك للشعور وجيه سبب ولديه — يشعر منهم البعض إن بل

األم.
ستظل، الرئيسية مساراتها أن الواضح ومن أخرى. كبرية لهجرة الوقت حان لقد
كثافة. العملية هذه تزداد وسوف الغنية. البلدان نحو الفقرية البلدان من دوًما، كانت كما
فالسياسات السياسية، الحماقة مظاهر من مظهر إال هي ما بالقوة لوقفها محاولة وأي
تدعو نفسه الوقت ويف ورحلتهم، املعسكرات يف الناس بعض احتجزت التي االنتقائية
يف الشك بمرض الغنية البلدان إصابة عىل دليل هو للهجرة، أخرى بلدان من آخرين
فقراء وهمج مؤهلني غري أشخاص الغالب يف األول الشعب أفراد أن يرون فهم اآلخرين،
بلد يف ومتعلمون خرباء اآلخر الشعب أفراد أن حني يف البوابات، خارج إبقائهم من بد ال
يف توازن إىل وجودهم يؤدي أن ويفرتض البلد، هذا يف الرضائب دافعي حساب عىل آخر

العرض. زيادة طريق عن املحلية العمل سوق
وترصيح تأشرية آالف ١٠ من أكثر بريطانيا منحت — ٢٠٠٣ عام — واحد عام يف
ذلك يف بما والتمريض، الطبية الخدمات مجال يف للعمل مؤهلني أفريقيا من ألفراد عمل
و٨٥ نيجرييا، من و١٥١٠ زيمبابوي، من و٢٨٢٥ أفريقيا، جنوب من شخًصا ٥٨٨٠
منها. هاجروا التي البلدان يف تعليمهم نالوا بريطانيا يف املقيمني األطباء وثلث غانا. من
بلدان يف اآلن يعملون وباتوا هاجروا تنزانيا يف الجامعات خريجي من ٪٤١ أن ويقدر
املؤهلني أبنائها نسبة بلغت أنجوال يف التقدم. بالغة االقتصادية والتنمية التعاون منظمة
،٪٧٩ النسبة تبلغ فقًرا، األكثر هايتي، ويف .٪٦٢ فيجي ويف ،٪٥٧ للخارج هاجروا الذين

.٪٨١ جامايكا ويف
أكثر هو ما لكن العقول، استنزاف أو الكفاءات بهجرة يعرف ما هو بالضبط هذا
يجري فبينما العنرصي. الفصل أشكال من شكل عىل ينطوي األمر هذا أن ذلك من
البلدان إىل يهاجروا أن أجل من إليهم ماسة حاجة هناك تكون الذين للموظفني التوسل
املوظفني صفوف يف ذلك يسببه الذي العجز من الكبري القدر إىل النظر دون املتقدمة
حتى خارًجا املهجر بلد من آخرين بموظفني اإللقاء يجري األصلية، بلدانهم يف املؤهلني
البلدان أن أعتقد إليه. هاجروا الذي البلد يف أقدامهم تثبيت من تمكنوا قد يكونوا أن بعد
يقل ال نحو وعىل بسخاء تَُعوَّض أن ينبغي املؤهلة العاملة القوى هجرة تعاني التي
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هجرة مسألة ليست هذه الغنية. للبلدان توردها التي الخدمة مقابل يدفع أن يجب عما
املدى بعيدة داخلية عواقب له البرشي املال رأس تحويالت من النوع هذا ألن شخصية،
األمر لهذا إن نقول أن القول نافلة ومن الكيل. االقتصاد يف اإلنتاج إعادة عملية مجمل عىل
التي للبلدان التنمية) إمكانات عىل ثم (ومن التنافسية القدرة عىل االتجاهات متعدد تأثريًا

أيًضا. تكسبهم التي والبلدان عاليًا، تأهيًال املؤهلني العمال تخرس
من وال فحسب، والثقافية النفعية النظر وجهتي من الهجرة إىل يُنظر أال وينبغي
محرومني يزالون ال الناس أن العار فمن فحسب. االقتصادية عواقبها منظور خالل
كل عىل فيه ُفرض الذي الوقت ويف هذا، املتقدم العوملة زمن يف الهجرة حرية حق من
فعندما األموال، ورءوس السلع انتقال بحرية القبول فقًرا، أكثرها فيها بما العالم، بلدان
حقوق من األول الحق حققنا أربع عىل نميش عدنا وما قدمني عىل واقفني انتصبنا
الحادي القرن يف الحق هذا سيادة وستزداد حركة. والهجرة الحركة. يف الحق اإلنسان:
والحواجز الذرائع. بأوهن رهنًا للقمع يتعرض الحق هذا يظل أن يمكن ال إذ والعرشين؛
شيئًا صارت قد تكون أن ينبغي كان الشائكة واألسالك واألسوار والجدران واملتاريس
عن تدافع التي الرنانة الخطب إن العرشين. القرن يف مالحقتنا تعاود أن ال املايض، من
محرومني الناس يكون عندما الهزل من نوع إال هي ما اإلنسان وحقوق الديمقراطية
من هناك الهجرة؟! ُقيدت إذا إذن والحياة العالم وجود من الهدف فما الهجرة، حق من
وكأن باألرض، الناس لتقييد وسائل باعتبارها والتأشريات السفر جوازات مع يتعاملون
القرية أن هو الفارق أن عدا العنرصي، الفصل أو اإلقطاعي اإللزام من معارص نوع ذلك
اإلقطاعي، العمل إلزامات ألغيت مثلما تماًما التأشريات إلغاء يمكن وال عاملية. قرية اآلن
سيشكل إذ الطويل، املدى وعىل املستقبل يف جذري نحو عىل قيودها من الحد ينبغي لكن

الكوني. العاملي النطاق عىل للتنمية عظيًما نًرصا هذا
عىل ترتكز أن بد ال املعولم االقتصاد عىل الهجرة تفرضه الذي التحدي مواجهة إن
هذا يعمل أن ويجب ثراء. العاملي املجتمع أجزاء أكثر جانب من وشامل مركب إجراء
أطًرا يقيم وأن جهة، من االقتصاد هذا أجزاء ألفقر االقتصادية للتنمية حفاز كعامل
وكلما أخرى. جهة من املهاجرين تيارات الستيعاب رحبة وسياسية ومؤسسية ثقافية
التنمية لدعم اإلجمايل املحيل ناتجها من جزء تخصيص بقبولها الغنية البلدان سارعت
عليها سيكون الذي اإلجمايل املحيل الناتج قدر قل رشيد، نحو عىل الفقرية البلدان يف
الجدد الوافدين من املتزايدة الحشود عىل لإلنفاق الوطنية ميزانياتها ضمن تخصيصه

الرشعيني. غري أو الرشعيون املهاجرون سواء العالم؛ أنحاء جميع من إليها
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الجماعية والهجرة العمر طول وزيادة الوالدة معدالت انخفاض مثل عوامل وتجمع
التقاعد ونظم الصحية الرعاية خدمات عىل يطاق ال بل مسبوق، غري ضغًطا سيشكل
واالعتصامات االحتجاجات اندالع إىل األرجح عىل هذا وسيؤدي االجتماعية. والخدمات
اقتصاد مؤسسات ذات الغنية الدول يف واحًدا شكًال االضطرابات هذه وستتخذ والثورات.
غنية تصبح لم التي البلدان يف أخرى أشكاًال وستتخذ املتطورة، االجتماعي السوق
هذه ملواجهة مالئمة وتنظيمية مالية أسس إرساء حتمية عىل جيًدا تركز لم والتي بعد،
الربتغال ستتمكن هل لكن التحديات، هذه مواجهة من ستتمكن مثًال، فالنرويج التحديات،
فرنسا؟ عن ماذا لكن املشكلة، هذه مع بنجاح للتعامل فرصة لديها واليابان ذلك؟ من
ستواجهان الدولتني كلتا لكن بولندا، من إلسبانيا أسهل سيكون املشكلة هذه مع والتعامل
لكنها إندونيسيا، أو املكسيك كمشاكل مستعصية تكون لن أنها صحيح كبرية، مشاكل

االضطرابات. إلثارة الكفاية فيه بما صعبة ستكون
إال البرشية، الهجرة عىل السيطرة ذلك يف بما النسبي، السالم ضمان يمكن وال
الناحية من الدخل. منخفضة البلدان يف السكاني النمو معدل يف كبري انخفاض بحدوث
أي — األلف يف ١ نسبته السكاني النمو معدل يف انخفاض كل يؤدي البحتة الحسابية
تلقائي نمو حدوث إىل ثابتة) تظل املطلقة اإلنتاج كمية أن افرتاض (مع — املائة يف ُعرش
عدد كان ولو األلف. يف الواحد هذا قدر بنفس اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب يف
املحيل الناتج من الفرد نصيب لكان ،٪١٫٠١ من بدًال ٪٠٫٥١ بنسبة زاد الربازيل سكان
.٪٣٫٦ من بدًال — آخر يشء أي يتغري لم ما — ٪٤٫١ بنسبة نما ٢٠٠٧ عام يف اإلجمايل
سنوات عرش مدار عىل ذلك تكرار شأن من لكن واحدة، سنة يف طفيف تغري سوى هذا وما
وإذا ،٪٧ بنسبة اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب يف زيادة حدوث إىل يؤدي أن
.٪٢٠ الفرد نصيب يف الزيادة نسبة ستصبح عاًما ٢٠ من أكثر مدى عىل الزيادة حسبنا
التنمية؛ مجال يف نوعي تحسن عن يسفر أن يمكنه الذي النوع من كبرية، اختالفات وهذه
لزيادة املبذولة الجهود أهمية عن أهمية السكاني النمو من الحد محاوالت تقل ال لذلك
لكن للسكان. املادي الوضع لتحسني حيوي أمر كالهما االقتصادي؛ للنمو العام املستوى

عموًما؟ البرش عيش كيفية بحق يعنيهم الذين عدد كم هو: السؤال

عىل تستحوذ التي الثامنة النقطة إىل ونصل املستقبل، نحو التطلع لنواصل ونعود
إن االجتماعية. العدالة وغياب والبؤس بالفقر واملتعلقة البوصلة، مؤرش عىل اهتمامنا
مكتبة تمأل أن يمكن الفقر» ضد والكفاح املساواة «عدم تتناول التي املتخصصة الكتابات
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االقتصاديني الخرباء عدد زاد كلما إنه القول يمكنك سليًطا، تكون أن أردت وإذا ضخمة.
هناك ليس بالطبع، املساواة. عدم من املعاناة زادت املساواة، عدم عن يكتبون الذين
من به بأس ال لعدد فبالنسبة آخر: ارتباط يوجد ولكن وذاك. األمر هذا بني ارتباط أي
صارت املسئولني، عن ناهيك والسياسيني، والصحفيني املجتمعي العمل ومنظمي الخرباء
وصارت الرزق. لكسب جيدة وسيلة ذلك عىل املرتتبة والعواقب املساواة عدم عن الكتابة
أخذت وإذا حرفية. صناعة املساواة وعدم الفقر بمسألتي املتعلقة واالستشارات األبحاث
صناعة أنها من تتأكد أن يمكنك املسألة، لهذه املخصصة املساعدات أموال االعتبار يف
عن السياق هذا يف الكتاب بعض كتب وقد الدوالرات. من مليارات عدة استثماراتها تبلغ

املجال.17 هذا طريق عن الدولية املنظمات تمارسه الذي الجديد االستعمار
قادرة تزال ال األرض أن شك وال — املستقبل يف الدولة امرأة أو الدولة رجل إن
وكيف إليه، يحتاط أن يجب عما يتساءل قد — العظماء السياسيني ببعض تجود أن عىل
يجب القادمة؟ الكبرية الثورة اندالع لتجنب املناسب العالج وما الوضع، تشخيص يمكن
السكانية، والحركات الطبيعية البيئة يف التغريات جانب إىل يأتي: كما اإلجابة تكون أن
وقت أي يف ثورة أي تندلع لم وعواقبهما. االجتماعية املساواة عدم ومن الفقر من احذر
التي التامة باملساواة اإلطالق عىل عاقل شخص أي يطالب ولن املساواة. عدم باسم مىض
عدم يف تكمن الخطورة لكن املساواة. عدم أشكال بعض من ظلًما أكثر نكون أن تحتم قد

األوان. فوات قبل الالزم؛ اتخاذ يجب املفرط. الظلم عن الناجم املساواة
الرجل لكنه اجتماع، عالم وال اقتصادي خبري هو ال تركي، كاتب باموق أورخان
تكون أن يكفي «ال «ثلج»: روايته يف ويقول ،٢٠٠٦ عام األدب يف نوبل بجائزة فاز الذي
حد إىل خطأ عىل يكونون املظلومني فمعظم حق! عىل تكون أن أيًضا يجب بل مظلوًما،
بؤسها، مدى عن النظر برصف الحياة، أن ماركيس شخص يرى وقد تقريبًا.»18 الحماقة
ألنفسهم سمحوا الفقراء من كثريًا أن صحيح الفقراء. وعي تشكيل يف اآلن حتى تنجح لم
إنهم حتى يعرفون ال منهم الكثري إن بل ذلك. قول شئت إن يُخدعوا أن أو يُضلَّلوا، بأن
الرتهات تلبث ولن السيئة. األخبار سيما ال برسعة، األخبار تنترش اليوم لكن مضطهدون.
ومعضلة األمس. صحف يف أخباًرا تصبح أن آخر» خيار هناك «ليس شعار: عينة من
حتى ننتظرهم أم املقهورين، أعداد تخفيض عىل نعمل أن ينبغي هل هي: املستقبل

الثوري؟ وعيهم تطوير يف ويبدءوا بخداعهم آلخرين السماح عن يتوقفوا
من للحد سبًال الجديدة، الليربالية ذلك يف بما الكالسيكي، االقتصاد فروع تقرتح
املال لرأس الحر للتدفق نتيجة يحدث أن يفرتض أمر وهذا الدخل. مستوى تفاوت
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حدوث النظرية وتفرتض للقيود). خاضًعا سيظل البرشي املال رأس أن املفهوم من (لكن
وتوجيهه املال تخصيصرأس إىل يؤدي أن ينبغي األمر وهذا اإلنتاج. لعوامل شاملة حركة
نسبيٍّا النمو قليلة البلدان إىل هذا املال رأس تحويل شأن ومن ربح، بأعىل يعود حيث إىل
ليس االختبار، يف فشلت النظرية هذه أن جيًدا نعلم جميًعا ونحن فيها. النمو يحفز أن
الدول إىل الفقرية الدول بعض من تجري التي املال رأس تحويالت زيادة نالحظ ألننا فقط
االقتصادي بالتقارب الخاصة الجديدة الليربالية نظرية أن ذلك من األهم بل ثراء، األكثر
تلقائيٍّا فقًرا األكثر البلدان تتطور أن املفرتض من كان العميل. التطبيق عند تنجح لم

يحدث. لم ببساطة هذا لكن الغنية، البلدان تطور وترية من أرسع بوترية
تلقاء من اإلنتاج عوامل تتنقل لن االقتصاد، تحرير من حد أقىص وجود مع وحتى
مجموعة أن يتبني وقد ثمارها. ستؤتي أنها مؤكًدا يبدو حيث إىل إال تدخل ودون نفسها
االستثمار فيها يؤتي ال التي األماكن نفسها هي املال لرأس تعطًشا األماكن أكثر من كبرية
نتوقع أال يجب عاملي، حتى أو للحدود عابر نطاق عىل السليم التدخل دون ومن ثمرته.
تشكيل إعادة جرى عندما حتى أنه أبًدا املستغرب غري من وبالتايل مهم. تغيري أي حدوث
إشارة أدنى هناك تكن لم الجديدة، الليربالية لنموذج وفًقا العالم من شاسعة مساحات
بعضهم يتقاربون — نموٍّا األكثر والبلدان نموٍّا األقل البلدان — واألغنياء الفقراء أن إىل
مما أكرب اآلن صار األصول) (مخزون والثروة (التدفق) الدخل بني فالفارق بعض، من

مىض. وقت أي يف عليه كان
حدود فما كذلك، األمر كان وإذا النمو؟ يف الفارق هذا سيستمر هل هو: اآلن السؤال
أن يمكن أو الدول؟ تلك يف االجتماعية الفئات وبني األمم، بني املعيشة مستويات يف التفاوت
أن الحتمي من وصار مسدود، لطريق ووصل بحائط بالفعل العالم اصطدم هل نتساءل:
السلبية؟ االتجاهات أثر لنعكس ذلك بعد نميض ثم التفاوت، لتزايد ا حدٍّ الفور عىل نضع
نمو إبطاء لهذا املعقول الحل يبدو مئوية، نقطة أعشار حول جدل يف الدخول دون
التفاوت تحدي مواجهة إىل باإلضافة الفقرية، البلدان يف التنمية وترسيع الدخل يف التفاوت
العاملي. واالقتصاد اإلنسانية مصلحة يف هذا وسيكون الغنية، البلدان بعض يف ا جدٍّ الهائل
البلدان. تلك سكان دخول وعىل بأكملها، لبلدان اإلجمايل املحيل الناتج عىل هذا وينطبق
يف تغري حدوث ثم األول، املقام يف القيم يف تغري حدوث يتطلب سوف هذا أن نعلم نحن
لن هذا أن أيًضا جيًدا نعلم لكننا القيم. تلك عن ستنجم التي والسياسات االسرتاتيجيات
والتدبر. االعتدال عىل والحماقة الطمع يتغلب أن بسهولة يمكن ألنه بالرضورة؛ يحدث
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قائمة تنمية سياسات إلنتاج والتدبر االعتدال من كاف قدر هناك يكون ال وقد
القديمة العقائد بعبق تيش السياسات ستظل وبالتايل الجديدة. الرباجماتية أساس عىل
العدائية التوترات نواجه أن نلبث فلن كذلك األمر كان وإذا الخاصة. املصالح وبهيمنة
خالل من عنيف، نحو عىل سيجري املشاكل عىل التغلب أن يعني وهذا عاملي. نطاق عىل
عن سيسفر وهذا املنظمة. غري التوزيع وإعادة الفوضوية والهجرة والرصاعات، الثورات
الجانبية اآلثار أحد النمو توقف سيكون الحالة هذه يف لكن الغنية، الدول نمو توقف

عليها. للقضاء اسرتاتيجيٍّا حالٍّ وليس لالضطرابات،
يمكن «ال عبارة: يرددوا أن االقتصاديني من قليل وعدد السياسيني من الكثري يحب
فالتفاوتات املنوال، هذا عىل يستمر أن يمكن لكنه املنوال». هذا عىل الحال يستمر أن
وستظل حاسمة، عوامل آخر، إىل جيل من نفسه يكرر الذي النوع ذلك أعني االسرتاتيجية،
حتى — املعارص وللعالم للتاريخ التأويل هذا كل خالل من بجالء يظهر كما — كذلك
املرحلة، هذه حلول بميعاد للتنبؤ اللحظة هذه يف وسيلة من وما الزمن. من معينة مرحلة
وحينئذ واحد. جيل غضون يف ستحل األكثر عىل بل اآلن، من بعيدة تكون لن لكنها
وما املساواة عدم من القدر هذا إزاء االجتماعي وتسامحه اإلنسان صرب حدود ستُخترب
الحدود هذه هل مسألة أما والبؤس. الفقر ذلك يف بما اجتماعي، استبعاد من يستتبعه
فوات قبل األمر لحل السليم املنطق سيتدخل هل أو االنهيار، نقطة إىل تصل حتى ستُخترب
ما شخًصا أن بد ال — نعلم ونحن ونشهده. ننتظره أن إال أمامنا ليس يشء فهذا األوان،
سيجري هل يدري أحد ال لكن أفضل، األمور لجعل عمله ينبغي ما — يعلم ما مكان يف
عمُل يجري لن أنه نظن تجعلنا أسبابًا ثمة أن ذلك من واألسوأ ال. أم عمله ينبغي ما عمل

ينبغي. ما
السنونو طيور تغني عندما لكن رسبًا. يشكل ال واحد سنونو طائر يقولون: كما
لنصائح يلتفت لم الربازيل يف سيلفا دا لوال والرئيس إذن. الربيع حل فقد مكان كل يف
فعلته ما فعلت العالم يف نموٍّا األقل املناطق جميع كانت ولو الجديدة. الليربالية ملقني
سيؤدي أين إىل لنرى االنتظار إال يسعنا فال اآلن، أما نجونا. لكنا رئاسته ظل يف الربازيل

ومحدوًدا؟ عابًرا تغيريًا إال ليس أم هيكيل، تغيري نحو توجه هو هل الربازييل. الطريق
االختالف كل تختلف تقليدية غري براجماتية سياسة حاليٍّا تنتهج الربازيلية الحكومة
مكافحة عىل ريال بالنو ركزت السابق العقد ففي سبقتها، التي ريال بالنو سياسة عن
أن السذاجة من كان أنه بيد الوقت. ذلك يف الصحيح اإلجراء هو هذا وكان التضخم،
الفقراء. من الغفرية األعداد وضع لتحسني كافيًا سيكون وحده اإلجراء هذا أن يتوقعوا
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العوامل أحد هذا وكان .٢٠٠١ عام يف ٠٫٥٩٦ إىل ووصل بجنون جيني معامل فارتفع
انتخابات خالل من السلطة إىل اليسارية سيلفا دا لوال بحكومة جاءت التي الحاسمة

ديمقراطية.
انخفض املايل، االنضباط مع جنب إىل جنبًا االجتماعية، سيلفا دا سياسة وبفضل
الرئيس والية خالل االنخفاض يف استمر ثم .٢٠٠٥ عام يف ٠٫٥٦٧ إىل جيني معامل
عىل يعمالن كانا االقتصادية والسياسة للدولة الرشيد التدخل ألن يحدث هذا كان الثانية.
من أرسع بوترية الدخول أدنى نمو ضمان أجل من التنمية محددات مختلف بني التنسيق
حصة زادت ،٢٠٠٦ عام حتى ٢٠٠٢ عام من األربع السنوات مدى وعىل أعالها. نمو وترية
وانخفضت ،٪١١٫٩ إىل ٩٫٨ من السكان من الفقري النصف عليها يحصل التي الدخل
.٪٤٥٫٨ إىل ٤٩٫٥ من الدخل سلم عىل السكان ُعرش أعىل عليها يحصل التي الدخل حصة
الوقت تعويض صعوبة من ويزيد املتوازنة التنمية يعرقل هائًال تفاوتًا هذا يزال وال
مطبقة كانت التي الكارثية السياسات يف ملموًسا انقالبًا يمثل األقل عىل لكنه الضائع،
وستكون كبري. نجاح فسيتحقق االتجاه هذا عىل الحفاظ املمكن من كان وإذا قبل. من

جيدة. الربازيل مستقبل بشأن التوقعات
جوع»، «ال املسمى الجوع عىل للقضاء الناجح الربازييل بالربنامج نشيد أن املهم ومن
٦٠ تبلغ متواضعة إعانات وهي للفقراء. مبارشة توجه امليزانية من إعانات يوفر الذي
الرشائية) القوة لتعادل وفًقا دوالًرا ٥٣ أو الرصف، لسعر وفًقا دوالًرا ٣١ يعادل (بما رياًال
رشيطة عرشة، الخامسة سن دون أطفاًال تعول التي لألرس رياًال و١٢٠ فقًرا، األرس ألشد
ضد لقاحات املستفيدين جميع يتلقى أن أيًضا ويجب املدرسة. يف األطفال هؤالء يكون أن
تدابري هذه أن من الرغم وعىل خاص. كتيب يف اللقاحات هذه توثيق ويجري األمراض،
للحالة نظًرا البساطة، عن تكون ما أبعد اللوجستية الخدمات أن مالحظة (مع بسيطة
من الكثري فعل يف تسهم أن تستطيع فإنها الخدمات)، ولقطاع التحتية للبنية املزرية

الخري.
جزء إال هي ما األمر هذا تكلفة الواقع، يف املال؟ يأتي أين من لكن ماًال، يكلف هذا
واملستفحل، العقيم الحكومي الروتني عىل أو التسلح عىل الدول من كثري تنفقه مما صغري
يساعد أن الدويل املجتمع ويستطيع الشأن. لهذا املدخرات بعض توفري املمكن من ثم ومن
من — ٪٠٫١ — األلف من الجزء تتجاوز ال بسيطة نسبة منحت إذا فمثًال، بسهولة.
الفقرية الدول إىل األوروبي االتحاد ودول السبع مجموعة لدول اإلجمايل املحيل الناتج
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مبلغ وهذا دوالر، مليار ٣٣ نحو إىل النسبة هذه مبلغ يصل فقد األغراض، هذه لتمويل
عشية بني إنسانيٍّا وجًها العالم يعطي لن أنه صحيح العالم. وجه يغري أن شأنه من
ويمكن الجوع. تجهم يشوهه ال إرشاًقا، أكثر وجًها سيعطيه األقل عىل أنه إال وضحاها،
عىل العالم أنحاء جميع يف أرسة مليار نصف حث عن الربازيلية التدابري تنفيذ يسفر أن
هناك تكون أن يمكن فهل األمراض. مختلف ضد وتحصينهم املدارس إىل أطفالها إرسال
وأوفر سنٍّا أصغر جيل إنتاج محاولة من أفضل الفقر ومكافحة التنمية أجل من وصفة

وتعليًما؟ صحة
الصغرية األرقام لكن لإلعجاب، مثرية سبق فيما املذكورة الكبرية األرقام أن شك ال
أولئك ميزانية من األلف من الجزء هذا يعنيه أن يمكن الذي ما إذ بالكثري؛ تخربنا أيًضا
شهريٍّا دوالرات ٤ إىل املبلغ سيصل املتحدة الواليات يف ذلك؟ يف يساهموا أن يتوقع الذين
دوالر من أقل أو زووتي، ٢٫٥ نحو إىل سيصل بولندا ويف الواحد، الشخص ميزانية من
رئيس بمواصفات يتسمون وأشخاص إرادة، توافر إال يتطلب ال األمر إن أي واحد.
ومهارة سياسية، وإرادة نظريٍّا، مفهوًما الخصوص، وجه عىل أيًضا، ويتطلب الربازيل.
يستمر أن يمكن «ال قول: عن نكف أن يمكننا وعندئذ التنموية. املشاكل حل يف حقيقية

املنوال. هذا عىل فعًال يستمر لن أنه نتوقع وأن املنوال»، هذا عىل الحال
من: الرغم عىل الصدد، هذا يف القليل إال يُنجز لم أنه املستغرب ومن

التنمية. باقتصاديات الهائل الوعي •
النمو. حدوث دون تحول التي العقبات تذليل ميدان يف اإليجابية الخربات وفرة •

الفقر. نطاق من الحد مجال يف اآلن حتى تحققت التي اإلنجازات •
العالم. أجزاء بعض يف املال رأس تراكم ولحجم للثروة العام املستوى •

لديهم تتوافر وأن حياله، يشء فعل يف يرغبوا وأن األمر، هذا الناس يفهم أن يجب
أو األربعة الدوالرات تلك لدفع استعداد عىل البعض يكون أن يجب للعمل. حقيقية دوافع
املاليني تحويل عملية لتنظيم استعداد عىل اآلخر البعض يكون أن ويجب زووتي، ٢٫٥ ال
من املستفيدين عىل ويجب الفقرية. البلدان إىل املبالغ هذه دفع عن الناجمة واملليارات
حل ويتطلب املساعدات. هذه إهدار دون للحيلولة هائًال جهًدا يبذلوا أن املبالغ هذه وراء
التطبيق يكون أن يمكن وهنا والسياسات. واملؤسسات القيم بني تنسيق وجود املشاكل
ويف األحيان، بعض يف لكن بثمن، يقدر ال أمًرا التنمية مجال يف املصادفة لنظرية البارع
األول، املقام يف واألمانة السليم، املنطق بعض هو األمر يتطلبه ما كل يكون صغرية، أمور
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الذي املساواة انعدام وضد الفقر ضد الكفاح أمام عقبة أكرب هو األشياء هذه غياب ألن
التنمية. يعوق

واملجتمع لالقتصاد جديدة انطالق نقاط وإنشاء واألبحاث، التعليم مجال يف التقدم إن
النقطة يمثالن وهما املستقبل. تشكيل يف كبرية أهمية لهما املعلومات، عىل القائمني
التعليم نطاق فتوسيع أمامنا، األفق خاللها من نسترشف التي البوصلة ملؤرش التاسعة
اللذين واملعرفة العلم عىل األرض سكان من املليارات حصول سيثمر القيود من وتحريره
التقدم لتحقيق بثمن تقدران ال أداتان أيًضا وهما ذاتهما، حد يف عظيمتني قيمتني يمثالن
عىل متزايدة بدرجة البرشي االقتصادي النشاط يعتمد سوف املستقبل ويف االقتصادي.

املجتمع. عمل أسلوب يغري أن شأنه من وهذا املعرفة،
أيًضا، صحيح العكس لكن الوعي، تشكل الحياة أن وماركس هيجل من تعلمنا لقد
عىل ثم، ومن وتنميته، االقتصاد عىل — املثقفة الطبقة ضمن سيما ال — الوعي فتأثري
قادرة قوية رجعية تغذية آلية هناك ألن اإلطالق، عىل هينًا ليس للحياة، املادية األوضاع
عمليات يف املعرفة دور ألن املستقبل، يف قوة أكثر السببية العالقة هذه تجعل أن عىل حتى
عقود مدى عىل واملعارف والبحوث العلوم مع التعامل جرى وقد باستمرار. يتزايد اإلنتاج
فأكثر. أكثر أهميتها وضوح يزداد والتي اإلنتاج، عملية يف املبارشة العوامل أنها اعتبار عىل
موجود»، أنا إذن أفكر، «أنا نقول: إننا الوعي. لتشكيل الحيوية العنارص أحد هي واملعرفة

أستطيع». أنا إذن أعلم، «أنا نقول: أن أيًضا وصحيح
الطبيعية) (املوارد األرض مع جنب إىل جنبًا املعرفة، إىل النظرية املناهج بعض تنظر
املتغريات إحدى باعتبارها منفصلة معاملة تستحق أنها عىل العاملة، واأليدي املال ورأس
فإذا املال؛ رأس إىل بها ننظر التي الكيفية عىل يعتمد وهذا اإلنتاج. زيادة تقرر التي
رأس عىل يقترصفقط ال أنه اعتبار وعىل عرصي، ولكنه تقليدي غري نحو عىل معه تعاملنا
فال االجتماعي، املال ورأس اإلنسان أيًضا يشمل بل النقدي، املال ورأس الحقيقي املال
الناحية من وضوًحا واألكثر األفضل ومن منفصًال. تعامًال املعارف مع للتعامل إذن مربر
نمو إىل يؤدي منفصًال عامًال بوصفها الواسع، بمعناها املعرفة مع نتعامل أن املنهجية
بوصفه االعتبار يف يؤخذ أن يجب متغري فهي االقتصادية، االجتماعية التنمية وإىل اإلنتاج
الطريقة هي بالضبط وهذه متعددة. عوامل فيه تسهم الذي النمو نماذج يف مستقلة فئة
ندرك أن فيجب املستقبل يخص فيما أما املعارف. مع املصادفة نظرية بها تتعامل التي
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ازدياد من الرغم وعىل البرشي، املال رأس من حيويٍّا جزءًا باعتبارها — املعرفة دور أن
وأخرى. حالة بني متباينًا سيكون — فأكثر أكثر أهميتها وضوح

اقتصاد بناء حول الدائرة الثرثرة هذه كل تجاه متحفًظا املرء يظل أن جيد يشء
االقتصاد لخيار العكيس البديل ما البسيط: السؤال هذا سائل يسأل وقد املعرفة. عىل قائم
يعرفه قد ما قلة عن النظر فبرصف الجهل؟ عىل القائم االقتصاد أهو املعرفة؟ عىل القائم
القائم باالقتصاد يعرف يشء يوجد ال كذلك؟ أليس شيئًا، يعرفون األقل عىل فهم الناس
أعمق يف قائمة — حضارة أي شأن ذلك يف شأنها — التجارية األعمال وجميع الجهل. عىل
فاملمتازون مىض، وقت أي من أكرب صارت املعرفة أن اليوم والفارق املعرفة. عىل أسسها
بعض يعرفه كان مما أكثر يعرفون الكليات طلبة من أو الثانوية املدارس طلبة من اليوم
ما بالرضورة يفهمون ال لكنهم يعرفون، إنهم الزمان. من قرن قبل نوبل بجوائز الفائزين
املخزون زيادة استمرار عىل املستقبل يف األمر يقترص ولن الفارق. يكمن وهنا يعرفونه،
القدرة أهمية ستزداد األمور. جوهر فهم شيوع أيًضا سيزداد بل هائل، وبمعدل املعريف،
املادية القيم مضاعفة يف املعرفة من الضخمة املخزونات من خالق نحو عىل االستفادة عىل
ومروًرا الرشكات، يف الجزئي باملستوى بدءًا االقتصاد، مستويات جميع عىل والروحية
النطاق عىل الهائل االقتصاد مستوى إىل ووصوًال الوطنية، االقتصادات يف الكيل باملستوى

العاملي.
النفعي السياق ويف هكذا. وسيظل بطبيعته، غامض هنا بصدده نحن الذي واملفهوم
بحيث اإلنتاج عوامل فيه ترتتب اقتصاد بأنه املعرفة عىل القائم االقتصاد نُعرِّف أن يمكن
يكون أن يمكن وال النمو. عملية يف أكثر يعرفون الذين األشخاص مساهمة قدر يتزايد
قدرتهما ستتحسن خالله، من االقتصاد يعمل الذي واملجتمع االقتصاد، أن يف شك هناك
الحد. هذا إىل نطمح أن يمكننا نعم، فشيئًا. شيئًا النمو لتحقيق املعرفة استغالل عىل
ل، ونحمِّ نحِمل وأن ونحرث، نصطاد وأن ونحصد، نزرع أن علينا سيظل ذلك، رغم لكن
فستقل ذلك ومع جرٍّا. وهلم ونحيك، نقص وأن املعادن، عن بحثًا وننقب نطحن وأن
معظم يقضون الذين الناس صفوف وستتضخم األشياء، هذه يفعلون الذين الناس أعداد
جديًدا. ليس مستقبل» له «التفكري القائل: املثل أن فيه شك ال ومما التفكري. يف وقتهم
كان هذا حتى لكن عظيم، مستقبل للتفكري فصار «عظيم» صفة: أينشتاين أضاف وقد
أعظم مستقبل له وسيكون األزمان، تلك يف مستقبل للتفكري كان فقد يعرفونه، القدماء

املستقبل. يف
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املجتمع أنحاء مختلف من يأتي الذي االستثنائي الضغط من نحذر أن يجب
بصفتها املعرفة عىل قائم اقتصاد وجود فكرة مع ببساطة أفراده يتعامل الذي األكاديمي،
زيادة عىل اعرتاض أي لدي ليس شخصيٍّا وأنا املادية. أوضاعهم تحسني إىل للدعوة مربًرا
املنح، طريق عن تتأتى التي تلك أو املبارشة سواء مكاسبهم، ازدياد لكن األساتذة. رواتب
ترجمت إذا إال املعرفة، عىل قائم اقتصاد لدينا يكون أن إمكانية ازدياد بالرضورة يعني ال
ليست البسيطة العالقة وهذه املعرفة. من أكرب َمدد إىل تلقائيٍّا رواتبهم يف الزيادة هذه
الثقافة، مجاالت يف أخرى أشياء عدة حدوث من بد ال حقيقة، تصبح ولكي موجودة.

والسياسة. والقانون،
بالرضورة ليست للبحوث العام التمويل من أكرب قدر فيها يُخصص التي األماكن إن
شك ال ذلك ومع املعرفة. عىل اعتماًدا أكثر فيها االقتصاد يصبح التي األماكن نفس هي
قدرتها لتحسني املعرفة استخدام عىل الرشكات تركز حيث كذلك سيكون االقتصاد أن
والتطوير البارعة، اإلدارة خالل ومن ومبتكرة، حديثة منتجات إنتاج طريق عن التنافسية
البحوث سيما ال للبحوث، الجاد والتمويل فيها، للعاملني الوظيفية لألوضاع املتواصل
أن من الرغم عىل ا، عامٍّ تمويًال ل يُموَّ األساسية البحوث من كبري جزء وسيظل التطبيقية.
الرشكات أقوى أن إال واعًدا. سيصبح والخاص العام القطاعني بني الرشاكة نظام انتشار
ستكون التي هي استثنائي، نحو عىل الثرية املؤسسات بعض جانب إىل فقط، العاملية

األساسية. الخاصة البحوث تمويل عىل قادرة
يتحقق التنمية معدل زيادة أن عىل بوضوح يدل اقتصاديٍّا الناجحة البلدان حال إن
نتوقع أن يمكننا ال ولألسف والتنظيمي. التقني االبتكار عىل الصناعات قطاع يركز حيث
القائم فاالقتصاد الفقرية، البلدان أعني الرسيع؛ للنمو احتياًجا البلدان أكثر يف هذا نرى أن
حيث الغنية، الدول سوى نفقتها تتحمل أن يمكن ال التي الرفاهيات من نوع املعرفة عىل
يف املشاركة كلفة الدولة تتحمل أن يمكن وحيث املال، رأس من وفرة الرشكات تمتلك

ذلك. يف الرغبة لديها وتكون والتطبيق، البحث تمويل
واإلعالم. االقتصاد منظومتي تحسني عىل تدريجيٍّا تعمل أن فيجب الفقرية، البلدان أما
وتقفز التنمية مراحل تتجاوز أن يمكنها البلدان هذه بأن للوهم يركن أن ألحد ينبغي وال
صنعها. يف تبدأ لكي طويًال وقتًا استغرقت قد الغنية البلدان كانت أشياء إنتاج يف للبدء
وهذا ذلك، فعل كيفية تعلم ألنها املحلية الطائرات تصنيع يمكنها الربازيل أن صحيح
من األخرى البلدان هذه تحاكيها أن ينبغي التي األشياء لكن أخرى، بلدان إعجاب يثري
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بناء ويمكن الجوع. عىل القضاء برنامج مثل برامج بل الطائرات، ليست الربازييل النموذج
بالقضاء البرشي املال لرأس الهيكلية املشاكل ُحلت حيثما املعرفة عىل القائم االقتصاد
مما الكثري البلدان غالبية لدى التقني. التطور من فعال مستوى وبتحقيق األمية، عىل

الصدد. هذا يف عمله يلزم
يقوم اقتصاد نقول أن األفضل من ربما أو — املعرفة عىل قائم اقتصاد بناء إن
اقتصاد أي ففي الصحيحني، والتدرج التسلسل يتطلب — املعرفة عىل متزايدة بدرجة
الوقت وبمرور لها. تنضم أخرى وقطاعات رئيسيٍّا، دوًرا تلعب بعينها قطاعات هناك
عن فأكثر، أكثر تنمو مضافة قيمة خلق إىل التجاري للنشاط املتزايدة القيمة ستؤدي
هذا يف الدول بعض لألرض. املادية املوارد ال البرشية الفكرية املوارد استغالل طريق
الوقت مرور ومع بها. اللحاق يحاول اآلخر والبعض الركب، تتقدم التي هي العالم
عىل القائم االقتصادي النمو من واملزيد باملزيد تبرش بوادر األخرية الدول هذه ستظهر
ا، مهمٍّ املايل املال رأس سيظل ودائًما الحقيقي. املال رأس عىل ال املحيل البرشي املال رأس
املعرفة لكن البرشي، املال رأس استنبات يف لالستثمار رضوري أنه سوى آخر لسبب ال

ماًال. تكلف
عندما بركة أي حال قليًال يشبه املعرفة عىل القائم االقتصاد إن نقول أن ويمكن
حلقات عن إليها دخلت التي األولية الطاقة تسفر إذ فيها، حجر برمي ما شخص يقوم
مكان يف املعرفة تطبيق ينترش االقتصاد مجال ويف فأكثر. أكثر تتسع التموجات من
الجديدة. والقطاعات والصناعات الرشكات إىل ثم، ومن املجاورة، األنحاء جميع إىل واحد
تنضم بحيث فأكثر أكثر تتسع املوجات فستظل يكفي بما قوية األوىل الدفعة دامت وما
بالبحث منها يتعلق ما سيما ال املعرفة، نرش بفضل وذلك األخرى، واملناطق البلدان

والتطبيق.
عىل ترتبع التي الدول إن األمم؟ ثروة نظر وجهة من هذا يعنيه أن يمكن الذي ما
االخرتاعات. خالل من املعرفة اقتصاد يف مساهمة أكرب تقدم سوف العاملي الهرم قمة
التي للتنمية، املتوسط املستوى ذات الدول من العدد كبرية املجموعة ذلك يف ستليها ثم
فقرية دول من وتتألف املجموعات، أكرب تأتي وأخريًا باالبتكار. الغالب يف تسهم سوف
النموذج هذا وسيقود األحيان. أغلب يف التقليد طريق عن وضعها تحسني إىل تسعى نسبيٍّا
إىل بأكمله العاملي االقتصاد — والتقليد واالبتكار االخرتاع من يتألف الذي — الثالثي
ما تعويض عىل نموٍّا األقل الدول يساعد وربما شامل، نحو عىل الفعالية سيعزز األمام.

ذلك. لفعل حاجة يف بالرضورة ليست أنها من الرغم عىل الوقت، من ضاع
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بالرتاخيص املتعلقة واملالية القانونية الحلول عىل اعتماًدا كثرية أمور وستعتمد
نظرنا وإذا النرش. وحقوق التجارية والعالمات والتصميمات والوصفات االخرتاع وبراءات
كثافة أكثر هي كم فسنرى الفكرية امللكية حقوق توزيع تمثل التي العالم خريطة إىل
فرتة منذ قيمة أكثر الفكرية امللكية حقوق باتت واآلن الطاقة. احتياطيات توزيع من
كبار أحد صممه فستان مقابل فرنسا حصلت ١٩٣٨-١٩٣٩ عام ففي بالقصرية؛ ليست
الفحم، من أطنان عرشة استرياد مقابل دفعته الذي القدر نفس عىل األزياء مصممي
تتعلق ال وهنا البنزين. من لرت بألف الفرنسية العطور من واحد لرت مبادلة واستطاعت
بعض يف تكلف أن يمكن التي التجارية، بالعالمات أيًضا بل فحسب، بالتكنولوجيا املسألة
أصحاب ويميل فيه. العاملة واليد املنتج صنع يف تدخل التي املواد تكلفه مما أكثر األحيان
يف التمركز إىل — ورائهم من تتأتى التي األرباح شأن ذلك يف شأنهم — الحقوق هذه
املواد توزيع طريقة يف الحال هي كما — الطبيعة مزاج إىل ذلك يعزى وال الغنية، الدول

الدول. هذه يف البرشي العقل إبداع وفرة إىل بل — األرض عىل الخام
عىل املواهب توزيع تبني خريطة رسم بأخرى، أو بطريقة استطعنا، أننا افرتضنا لو
توزيع من عدًال أكثر نحو عىل العالم أنحاء جميع يف موزعة أنها لرأينا العالم، مستوى
املايل، والدعم املعرفة دون من وحدها، املوهبة لكن الفكرية. امللكية توزيع أو الخام املواد
تقاسم عىل بالرضورة حريصة الغنية الدول ليست مفهومة وألسباب القليل. إال تساوي ال
فحسب، غنية تكون أن يف ترغب ال الغنية الدول إن األخرى. الدول مع ومهاراتها معارفها
العلمي تفوقها عىل الحفاظ أن شك وال اآلخرين. من ثراء أكثر تظل أن يف أيًضا ترغب بل
العقود خالل املجاالت هذه يف التنافس وسيزداد ذلك. لتحقيق وسيلة أضمن هو والتقني
قد النزاعات عن ينتج أن يحتمل كان الذي املصالح يف التضارب إن املقبلة. والقرون
حول النزاعات إىل باإلضافة العسكري، بالتسليح املرتبطة التكنولوجيات حول اآلن نشأ
دموية تكون لن التي الحروب إىل سيؤدي وهذا كاألدوية. األخرى املنتجات من مجموعة
ستقاتل. التي هي الجيوش، ال املخابرات، أجهزة ألن عادة، وصامتة حقيقية ستكون لكنها
االقتصادي النشاط نطاق اتسع جديدة ميادين إىل املعرفة اتسعت كلما ناحية، من
ومن تطوًرا. البلدان أكثر ذلك يف بما بلد، كل يف املعرفة عىل قائم بأنه وصفه يمكن الذي
وسيزداد النشاط. من النوع هذا فيها يجري التي البلدان عدد أيًضا سيزداد أخرى ناحية
برسعة اإلجمايل املحيل الناتج من املعرفة عىل القائم االقتصاد إىل يعزى الذي الجزء حجم
البلدان يف املقبلة القليلة العقود خالل له زيادة أعىل ستتحقق لكن العالم، أنحاء جميع يف
ربما اإلجمايل. املحيل الناتج ثقل سيقل وعندئذ التطور. من عالية درجة اآلن تبلغ التي
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فعىل ثقل. لها التي املنتجات مختلف يف متجسد منه جزءًا ألن نظًرا ثقل، له يكون
ويمكن .٪٢٠ بنحو األمريكي اإلجمايل املحيل الناتج ثقل انخفض املاضيني العقدين مدى
الناحية من تقدًما األقل البلدان يف أصغر، نطاق عىل لكن الظاهرة، نفس نالحظ أن

التكنولوجية.
املحيل الناتج ذات — الغنية الدول تفصل التي التنموية الفجوة اتساع يستمر وربما
األماكن تلك عن األقل عىل أو نموٍّا، واألقل الفقرية الدول عن — نسبيٍّا «الخفيف» اإلجمايل
البرشي. املال رأس نوعية ويف التعليم يف العجز بمدى الفجوة هذه اتساع فيها يتحدد التي
دعًما هذا البرشي املال رأس لدعم الالزم األساس يوضع أن بعد البعيد، املدى عىل لكن
وإرساء الئق، جامعي وتعليم عام ثانوي تعليم وتوفري األمية، عىل بالقضاء — رسيًعا
املعرفة عىل قائم اقتصاد إقامة حلم تجاوز املمكن من سيصبح — والتنمية للبحث قاعدة

بالفعل. الواقع أرض عىل االقتصاد هذا وجود مرحلة إىل
إىل تؤدي أشياء ببساطة ستكون هل املستقبل؟ سيجلبها التي الجديدة األشياء ما
املعرفة إن بكثري. ذلك األمر سيتعدى ال، التفكري؟ من مزيد وإىل والعرق الكد من أقل قدر
تعرف أن أيًضا املهم بل فحسب، املعرفة تملك أن ليس فاملهم، األخرى: املوارد جميع مثل
والبلدان املهنية والفئات القطاعات سوى النجاح يحالف لن املستقبل ويف بها. تنتفع كيف
استغاللها. كيفية تعرف التي ذلك من واألهم املعرفة، تريس أن يمكنها التي واملناطق
نيجرييا من اإلنجليزية اللغة يتحدثون الذين الكمبيوتر مربمجي ملعارف فائدة ال فمثًال،
يف هذه معرفتهم يستغلون داموا ما نافعة نتيجة ألي املعارف تلك تؤدي ولن وكينيا،
ومن إيران من للفيزيائيني املهنية املهارات جميع استغالل إساءة وستستمر القرصنة.
رشيدة سياسات لخدمة املهارات هذه فيه تُسخر الذي الوقت يأتي أن إىل الشمالية كوريا
إلقامة املوجهة املعارف جميع وستفشل التنمية. خدمة يف والتقني العلمي التقدم تضع
الرويس النظام إلقامة املوجهة تلك وكذلك للصواريخ، املضاد الجديد األمريكي الدفاع نظام
تشكل ألنها بالتنمية، أيًضا سترض بل الدويل، األمن مستوى تحسني يف للصواريخ، املضاد
املعرفة. عىل القائم االقتصاد لضمان كافية ليست املزيد معرفة إن نفيس. لرأسمال إهداًرا
السياسة اعتماد يزداد أن أيًضا وينبغي املعرفة. بهذه االستفادة كيفية نعرف أن يجب بل

املعرفة. عىل
االقتصادي النشاط نطاق توسيع نحو التوجه كان عرش التاسع القرن أواخر منذ
إن نقول نزال ال ونحن ظاهًرا. توجًها — العلمية املعرفة سيما ال — املعرفة لثورة نتيجة
جديدة، حاجات تخلق دوًما االخرتاعات ألن يتغري، هذا الواقع يف لكن االخرتاع. أُم الحاجة
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الكمبيوتر أجهزة ومن املرصفية الخدمات إىل املطبخ أدوات من حولك، النظر أمعنت فإذا
إننا بل لها، بحاجة كنا ألننا األشياء هذه نخرتع لم أننا ستدرك الناطقة، السيارات إىل

اخرتعناها. ألننا األقل) عىل (بعضها لها بحاجة أصبحنا
عىل القائم غري االقتصاد ويف الظاهرة. هذه يزيد املعرفة» عىل القائم «االقتصاد
أو وسيلة أو أداة خلق الفكري التقدم وتضمن النظريات. قبل التجارب ظهرت املعرفة
طريق عن إال يتحقق لم هذا لكن أفضل، نهائي منتج أو تكنولوجيا أو صيغة، أو آلة،
أوًال فنحن التطبيق، قبل النظرية تظهر واآلن والخطأ. التجربة طريق وعن التجارب،

الحًقا. إال اليشء هذا يحدث ال ثم حدوثه، يف أو ما يشء عمل يف للسبب نتوصل
أيًضا. تخصصهم عىل ينطبق هذا كان إذا عما يسألوا أال االقتصاديني عىل الصعب من
ويرجع كامل. نحو عىل ليس لكن تخصصهم، عىل — متزايدة بدرجة — ينطبق وهو
وتكثر األيديولوجية تقل فعندما الحكاية، هذه بداية يف قبل من ذكرناها ألسباب هذا
املشاكل تتزايد وعندما كذلك. األمر سيكون علًما، االقتصاد يصبح وعندما الرباجماتية،
األمر هذا يحدث ثم يحدث)، ملاذا ثم (ومن ما أمر يحدث كيف أوًال سنعرف وأكثر أكثر
أننا من الرغم عىل أنه املستقبل، يف وربما الحارض، وقتنا يف املفارقات إحدى إن ذلك. بعد
بالرضورة تكون ال االقتصادية السياسة فإن املعرفة، عىل القائم االقتصاد عرص نعيش
االقتصاد. علم لها توصل التي االكتشافات أساس وعىل املعرفة أساس عىل دائًما قائمة
هناك يزال وال بحق. املعرفة عىل قائم اقتصاد عن التحدث نستطيع ال ذلك يحدث أن وإىل

إنجازه. علينا يتعني العمل من الكثري

االقتصاد. بخالف أخرى تخصصات يف والتقني العلمي التقدم من مزيد هناك سيكون
وديناميكياته التقدم هذا طبيعة إىل املستقبل السترشاف بوصلتنا يف العارشة النقطة وتشري
إننا مختلًطا؛ درًسا التاريخ يقدم نخاف؟ أن يجب ومم نتوقع، أن يمكن ماذا وعواقبه.
الرشيرة. األهداف لخدمة األحيان من كثري يف ر ُسخِّ البرشي العقل بأن العلم تمام نعلم
ال للتقدم، داعمتني والتكنولوجيا العلوم تصبح أن ضمان هي املستقبل يف األوىل ومهمتنا
هذا لكن وسلمي، ومتقدم خالق مستقبل لتشكيل كبرية إمكانات العلم فلدى له، مدمرتني
عمل وإذا بالرضورة. ليس لكن كذلك، سيكون ربما للتقدم. داعًما سيكون أنه يضمن ال
التقدم. خدمة يف العلم يصبح فقد صحيح، نحو عىل والسياسة والقانون الثقافة ثالوث
باالخرتاعات ليلحق ثامنًا، عظيًما اخرتاًعا والعرشون الحادي القرن لنا سيجلب هل
والطباعة، والنقود، والعجلة، والنار، أربع، ال قدمني عىل بالوقوف بدءًا السبع العظيمة
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هذا سيكون وماذا االنتظار؟ نواصل أن علينا سيكون أم اإلنرتنت؟ وشبكة والكهرباء،
الهائل القدر هذا كل لدينا كان أن التاريخ مر عىل قبل من يحدث لم الثامن؟ االخرتاع
يكن لم ،١٤٥٤ عام مرة ألول املقدس الكتاب جوتنربغ طبع فعندما املسبقة؛ املعرفة من
ضوء عىل املقدس الكتاب قراءة من الناس من املاليني فيه سيتمكن يوم سيأتي بأنه ليحلم
أبًدا يكن لم ،١٨٧٩ عام األوىل اللمبة مفتاح إديسون ضغط وعندما الكهربائي. املصباح
سيكون واحدة بنقرة الالسلكية اإلنرتنت شبكة عرب املقدس الكتاب استدعاء أن ليتصور
وحتى العاملية. الويب شبكة ظهور لوال سيحدث ما ليعلم شخص أي يكن ولم ممكنًا.
يل برينرز تيم قدم عندما ،١٩٨٩ عام ففي البداية. منذ واضحة األمور تكن لم حينئذ
اإلنرتنت شبكة عىل إلكرتوني موقع إلنشاء مقرتًحا — تيموثي سري اليوم صار الذي —
(املعروفة الجسيمات، لفيزياء األوروبي املعمل أو النووي، للبحث األوروبية املنظمة يف
هذا عىل معلًقا رئيسه كتب قبل، من إليها أرشت التي جنيف، يف «سرين») باسم اختصاًرا
إلكرتوني موقع آالف عرشة نحو هناك كان ١٩٩٤ عام ويف مثري». لكنه «غامض املقرتح:
عام ويف موقع. مليون مائة من أكثر هناك صار ٢٠٠٧ عام ويف اإلنرتنت. شبكة عىل
هذه ألن العد، عن الناس وسيتوقف موقع. مليون ٢٠٠ من أكثر هناك أصبح ٢٠١٠
اإلنرتنت. مؤسسو به حلم مما إثارة أكثر وهذا عاملية. عامة منفعة ببساطة ستكون املواقع
فكرة حتى لدينا هل أو املقبل، التاريخي االخرتاع يكون أن يمكن ماذا نعرف هل
البرشية تاريخ مدى عىل اخرتاعات أي ظهور املمكن من يكن لم سيكون؟ عما عامة
االخرتاعات إال النظري، األساس إرساء خالل ومن املعارف من هائلة كميات برتاكم إال
وتكرار والجرأة، الفضول، كان االخرتاعات هذه تطلبته ما فكل األوىل، العظيمة الخمسة

ذكية. وفكرة عفوية، وعملية املحاوالت،
أواخر ومنذ األمور، تغريت فقد قادم، هو ما ندرك تجعلنا عديدة مؤرشات هناك
املعلومات تُجمع وأن مكان، للنظرية يكون أن الرضوري من بات عرش التاسع القرن
يف ذلك بعد يتحقق ما شيئًا تتصور فالعلوم عظيم. اخرتاع أي يظهر أن قبل الالزمة
فاملفهوم تقريبًا. أو تماًما، مفهومني باتا أمران وآليته االخرتاع وجوهر الحقيقي، العالم
تشكل والتكنولوجيا األمام، نحو الفعلية التقنية الخطوة يسبقان العلمي والتفسري النظري
من الكثري وهناك واالقتصادية. الثقافية واملمارسات العلمية األفكار بني للحركة ناقًال
املرجح ومن آجًال، أو عاجًال محالة ال آت املقبل العظيم واليشء حاليًا، تجري األمور
املبكرة املراحل يف بالتحكم متعلًقا سيكون أنه أيًضا املرجح ومن عاجًال. سيأتي أنه
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يف للتقدم ثمرة سيأتي وهذا العمر. وطول املرض ذلك يف بما مسارها، ويف الحياة من
الحسابية اإلمكانات من وبمساعدة األحياء، وعلم الوراثة وعلم والكيمياء الفيزياء بحوث
لالهتمام إثارة األمور أكثر أن أرى أخرى، مرة لكن الكمبيوتر. ألجهزة املحاكاة وإمكانات
متعددة فالدراسات املختلفة. العلم فروع بني التواصل نقاط يف ستحدث التي تلك هي

عظيم. مستقبل لها التخصصات
أهدى الذي التخصص هي الفيزياء أن العرشين، القرن إىل بالنظر نعرف، إننا
إننا يقولون الذين بعض هناك أن من الرغم عىل الضخمة، اإلنجازات من اثنني اإلنسانية
قدرة كان اإلنجازات هذه أول الجديدة.19 التكنولوجيا أهمية نقيم عندما املبالغة إىل نميل
يجري ذلك يكن لم وإن بعضها، تسخري تم فقد الطبيعة. قوى يف التحكم عىل عالية
نصف من أكثر عشنا فقد ليًال، هانئ نوم يف االستغراق عىل يشجعنا الذي الحد إىل دائًما
كل عن يختلف العرشين القرن يجعل الذي الثاني واإلنجاز نووية. سحابة ظل يف قرن
من األنحاء كل إىل واملعلومات والبضائع الناس نقل عىل القدرة هو بعده وما قبله ما
هذه غريت لقد والراحة. واملسافة والرسعة الكمية حيث من تماًما جديدة منظومة خالل

لألبد. العالم وجه — واإلنرتنت الكمبيوتر إىل والطائرة، السيارة من — االبتكارات
علم أن من يقني عىل لسنا باألحرى، أو نعرف، ال املستقبل، نحو بالتطلع واليوم،
األحياء علم وضع يبدو واآلن والعرشين. الحادي القرن يف مماثًال دوًرا سيلعب األحياء
يتعني التي املحددة املشاكل حيث من ال مضت، سنة مائة منذ الفيزياء لوضع مشابًها
يجب التقدم هذا بأن الشعور حيث من بل الظهور، وشك عىل التي االبتكارات أو حلها
نفس عىل إليها ينظر كان أيًضا الفيزياء غامض. هو ما بقدر رائع مستقبل إىل يؤدي أن

تماًما. النحو هذا
يلفها التي املثرية األشياء وستصبح سنة. مائة غضون يف األجوبة نعرف سوف
ضمن إال تحدث أن يمكن ال األمام إىل الكبرية والقفزات شائعة. أشياء اليوم الغموض
املائة السنوات خالل السيارات عىل طرأت التي التغريات تتبعنا إذا فمثًال، طويل. سياق
تبدو يليه الذي العام طراز إىل عام طراز من تجري التي التعديالت أن فسنرى األخرية،
السيارة طرازات بأحدث فورد لرشكة تي طراز من سيارة قارنا إذا لكن طفيفة. تعديالت
وعجلة أربع عجالت له الطرازين فكال مختلفني. عاملني يف كأننا سنشعر بريوس، تويوتا
الفارق شكل هو بالضبط وهذا تشابه. من يجمعهما ما هو فقط هذا لكن واحدة، قيادة
ومستمرة عديدة التغيريات ستكون عام مائة انقضاء فقبل عام. مائة مرور يحدثه الذي
لكن ببطء. تحدث األشياء هذه وأن تتغري، كثرية أشياء هناك أن يالحظ ملن يبدو ال إنه حتى
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سنة مائة منذ شكلهم يتغري لم مثًال، فالبرش وبرسعة. األمور من الكثري تتغري الواقع يف
عىل اإلجازات ويقضون ويعملون مختلف، نحو عىل تعليمهم يتلقون اآلن لكنهم مضت،
مختلفة. بطرق يموتون وسوف مختلفة، بأساليب الطبي العالج ويتلقون مختلف، نحو
الجدل من الكثري هناك نرفضه؟ أن ينبغي وأيها بها، نرحب أن ينبغي التغيريات أي
مجايل أهمية أيًضا وستزداد الفيزياء. وحتى األحياء وعلم الوراثة وعلم الطب، مجاالت يف
مرجح لكنه مؤكد، غري أمر هذا املقبلة. العقود يف الحيوية والتكنولوجيا الوراثية الهندسة
شهرة األكثر النعجة دوليل، أنتجت التي االستنساخ مجال يف الربيطانية والتجربة بقوة.
الحقبة أن من وبالرغم الجديدة. للحقبة رمزي افتتاح بمنزلة كانت ١٩٩٧ عام العالم يف
عىل وضعتنا التي اللحظة كان الحدث ذلك فإن سابق، وقت يف بدأت قد كانت الجديدة

املستقبل. نحو جديد مسار
روتينية. أموًرا الوراثية الهندسة مجال يف تجري بسيطة إجراءات أصبحت لقد
من جزءًا اآلن باتت العرشين القرن تسعينيات مطلع يف علميٍّا خياًال كانت التي واألمور
اصطناعية، حية كائنات عىل أجريت تجارب بفضل أخذت االخرتاع براءات وأوىل الواقع.
ويف املختربية. الظروف يف طبيعية غري بطريقة تخليقها جرى حية كائنات باألحرى أو
ممكنة، صارت األمور هذه أن يصدقوا أن عن عاجزين الناس معظم يزال ال الحقيقة
لكنها الفكرية. امللكية لحقوق تخضعها التي القانونية واإلجراءات الكائنات تخليق أعني
أمد تطيل أن يمكن التي بالسبل يتعلق فيما سيما ال بالفائدة، عليهم ستعود النهاية يف

نأمل. هكذا أو حياتهم.
تتضمن صارت ألنها فقط؛ فكرية قضايا ليست الصدد هذا يف املطروحة القضايا إن
سبيلها اعرتاض أو عرقلتها يجري القضايا وهذه مىض. وقت أي من أكثر أخالقيٍّا بعًدا
بفعل يتشكل عام ورأي إدارية، ومحظورات رسمية، سياسة أدوات بفعل األول املقام يف
ويليها والكنائس، الدينية الجماعات من واسعة ودائرة الخاصة، الضغط جماعات جهود
للقيام مستعدة تكون التي الطيعة اإلعالم وسائل دائًما الحال هي كما التايل املقام يف
مع لكنها الخازوق، عىل حرق أحكام هي وال تفتيش محاكم ليست هذه دائًما. بواجبها
واضحة، حقائق نعدها اليوم بتنا التي األمور دحض أو لعرقلة غاشمة محاوالت تمثل ذلك
كوبرنيكوس فنظرية القرود؛ فصيلة من اإلنسان تحدر أو السماوية األجرام حركة مثل
إال واالعرتاف بالقبول تحظيا لم الكائنات تطور عن داروين ونظرية الشمس مركزية عن
تحمل إىل واملكتشفني املخرتعني بعض واضطر واالضطراب. الجلبة من الكثري حدوث بعد
الوحيد الفعل فرد نغفله، أال لنا ينبغي يشء وهذا باالعرتاف. الحقيقة تحظى كي التعذيب
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القضية، مزايا مناقشة عىل اإلرصار هو املخرتعني جانب من عليه الثبات يمكن الذي
العام. للرأي ومنتديات علمية ندوات يف الحقيقية واملخاطر العقالنية، الحجج وتقدير

مثل حديث مجال يف أمور عىل التحفظات بعض وجود من مناص ال ناحية من
من الكثري وهناك التنظيمية. اآلليات ثبوت وعدم الخربة لقلة نظًرا الوراثية الهندسة مجال
حي كائن من نووي حمض استخراج املمكن من صار فقد بشأنها. نقلق أن بد ال األمور
بني وحتى األفراد، بني الراسخة العتيقة الحدود يحطم وهذا آخر. حي كائن إىل وإدخاله
الكثريين فإن الطبيعة، يف جديًدا شيئًا ليس ذاته حد يف الوراثي التعديل أن ومع األنواع.

اإللهي. القانون تنتهك أو بالطبيعة، ضارة ممارسة يعتربونه
هناك كان فإذا مؤقتة، عقبات إال هي ما املعرقلة املناورات هذه أخرى ناحية ومن
مثلما طبيعيٍّا، هذا كل سيبدو البعيد املستقبل يف ًما ويوما فسيخلق. خلقه يمكن يشء
تدور األرض أن أو إنسانًا، يُخلق ولم تطور، قد اإلنسان إن البعض قول اآلن طبيعيٍّا يبدو
من الرغم عىل اعتيادية، ستصبح األمور هذه أن يف شك ال العكس. وليس الشمس حول
أشكال بعض أن يف أيًضا أشك وال أحفادنا. أحفاد زمن يف حتى قريبًا يحدث ال قد ذلك أن
حاليٍّا البرش يفعل كما تماًما واملفتاح، بالقفل حبسها الواجب من سيكون املحتملة التقدم

والكيماوية. والبيولوجية النووية كاألسلحة البرشي العقل أنتجها معينة أشياء مع
القدماء مهارات من العديد نسيان مخاطرة نخوض ولن الحال. ستكون هكذا
ألف انتظار إىل ونضطر — قرنًا عرش خمسة منذ للبرشية حدث مثلما — وإنجازاتهم
أثناء جديد من تطويرها يعاد ثم مثًال) الصينية (كالطباعة منها بعض يظهر حتى سنة
بمهارات يتمتع يكن لم السابق ففي كثرية. ألسباب يهددنا ال املصري هذا النهضة. عرص
هائلة أعداد باتت فقد اآلن أما والحرفيني، والفنانني العلماء من ضيقة دائرة إال التطور
بقاع يف ترتكز تطوًرا املعارف أكثر أن من الرغم وعىل املهارات. هذه تملك الناس من
أكثر عددها وسيزداد الخريطة، عىل ا جدٍّ كثرية املضيئة البقاع هذه فإن العالم، يف بعينها

فأكثر.
هو: الحيوية التكنولوجيا تطرحه الذي الجوهري السؤال «إن يقول: فوكوياما كتب
الناس بعض تخليق عىل بالفعل قادرين نصبح أن فور السياسية للحقوق سيحدث ماذا
هي تلك أليست لكن مهاميز؟»20 ذات بأحذية آخرين وتخليق ظهورهم، عىل برسوج
يف كاالهاري صحراء رمال عىل حظائر يف يولدون الناس بعض إن اآلن؟ بالفعل الحال
آخرون يولد حني يف روسيا، سهول يف املهجورة القفار يف الجماعية املزارع يف أو بتسوانا
يف األعمال رجال من الجدد األثرياء أرس أو جابورون يف البريوقراطيني املتعلمني أرس يف

442



الغامض املستقبل

آباء وينتمي باريس، يف املالية املؤسسات من ملؤسسة الناس بعض آباء وينتمي موسكو.
صحيًحا أليس البائسة. البونيليو ضواحي يف إيواؤهم يجري الذين للمهاجرين آخرون
مومباي، يف الفقرية األحياء بؤس يف طفولتهم يقضون منهم) (الكثري األطفال بعض أن
نفسها؟ املدينة يف األعمال رجال من النخبة حجر يف طفولتهم آخرون أطفال ويقيض
يف األطفال وأن ظهورهم»، عىل «برسوج فعًال ولدوا قد األوىل الحالة يف األطفال أن شك ال

مهاميز». ذات «بأحذية ولدوا الثانية الحالة
يف تأخذ ال العلمي الخيال من نوًعا تكون تكاد التي املستقبلية التكهنات بعض إن
طالت حياتنا لقضاء العالم إىل دخولنا عند النحو هذا عىل بالفعل جبلنا ربما أننا الحسبان
االجتماعية، والهياكل االقتصادية للعالقات نتيجة امليالد منذ نتشكل فنحن قرصت، أو
ليس بمهاميز، أو برسوج إما يولدون الناس وسيظل السائدة. السياسية والتحالفات
املستويني عىل املنشود التعامل غياب بسبب بل فيه، املرغوب غري الجيني التالعب بسبب

والسيايس. االقتصادي
التقدم مستوى الرتفاع نتيجة الظهور يف آخذة جديدة أكاديمية تخصصات هناك
إحراز وسيثمر التخصصات. متعدد االتجاه لتنامي ونتيجة والتقني، العلمي املجالني يف
النظرية املواد بعض وستصبح التخصصات، من مزيًدا واالبتكار البحث مجال يف تقدم
الناجمة الرئيسية واالتجاهات مستقلة. تخصصات للتنمية البالغة األهمية ذات والتطبيقية
اإللكرتونية املواقع أن إىل تشري االقتصاد مع التكنولوجيا مع املجتمع مع الطبيعة تقاطع عن
البيئة، علم أقسام قبل من أضيفت أن سبق مثلما جديدة، أقساًما ستظهر للجامعات
والبيولوجيا الفضاء، وعلوم النانو، وتكنولوجيا الوراثية، والهندسة الحيوية، والتكنولوجيا
البيئة بني الرتابط عىل يركز ومستقًال جديًدا حقًال العاملية الدراسات وستصبح الجزيئية.
يطلق أن تماًما املالئم ومن العاملية. املنظومة سياق ضمن واالقتصاد والسياسة والثقافة
سيختص الذي العلم ألنه نظًرا للكوكب، التطبيقية الدراسات العلمي: الفرع هذا عىل

األرض. كوكب بشئون
عظيًما، تقدًما ستحرز التي املناطق بعض يف االخرتاع أم ستظل الحاجة أن شك ال
املتجددة غري فاملوارد بكثافة، الطاقة تستهلك التي الجديدة بالتقنيات يتعلق فيما سيما ال
وتكنولوجيا املواد هندسة مجال يف الكثري وسيحدث الطاقة. أزمة حدة وستزداد ستنفد
تصحح التي الكمبيوتر برامج من العديد أن درجة إىل حديثًا يزال ال علمي فرع وهو النانو،
مصطلحات ظهور وسيستمر إمالئيٍّا. خطأ باعتباره أحمر بخط تربزه تزال ال اإلمالء

والتنظيم. التكنولوجيا يف التقدم أشكال لوصف جديدة
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— واألصول التدفقات إدارة ألن نظًرا االعتبار، يف توضع أن يجب كلمة واإلدارة
التي البلدان يف سيما ال األهمية، عظيم أمر — واملعلوماتية واملالية والحقيقية البرشية
تنظيم عمليتي يف لألمام كبرية أشواًطا تقطع أن البلدان لهذه ويمكن تراجًعا. تعاني
السابق يف إليه يشار كان ما وهذا والرشكات. األفراد وإدارة والتوزيع، اإلنتاج عمليات
يمكن أنه إىل يشري مضلًال انطباًعا أعطى مما االستثمار، عىل القائم غري التقدم باسم
تعزز أن التغيريات من األنواع لهذه يمكن ذلك ومع تكلفة. أي دون من الوضع تحسني
تكنولوجيا لتنفيذ أو جديدة إنتاجية طاقة إلقامة الالزمة التكلفة من أقل بتكلفة الكفاءة

حديثة.
إريرتيا، أو بنني يف متهالكة شاحنة أو حافلة انتظار يف أليام أو لساعات تظل فعندما
التي النقل، منظومة إدارة تحسني يف منك رغبة غيًظا االنفجار وشك عىل نفسك تجد
هو إدارة وجود عدم أن األحيان بعض يف وتنىس االقتصادي، للتوسع زاوية حجر تشكل
الوقت. قيمة إدراك إىل بحاجة يزالون ال هناك فالناس اإلدارة. أشكال من شكل ذاته حد يف
واآلن املال. قيمة عىل الوقت قيمة تتفوق التقنية، الناحية من تقدًما املجتمعات أكثر ففي
لوقت املتزايدة املوارد من االستفادة كيفية يف يتمثل لإلدارة جديد تحدٍّ األفق يف يلوح
الثقافة، واكتساب التعلم يف أو االستهالك، يف — تضييعه أو — قضاؤه يمكن الذي الفراغ،

الرياضة. يف أو والرتفيه، التسلية يف أو
نوعية سيحسن االبتكارات فبعض اإللكرتونيات، مجال يف كثرية أشياء ستحدث
بي إم مشغل ألي ويمكن ورائها. من طائل ال أدوات إال يكون لن اآلخر والبعض الحياة،
ذاكرة ذي — األجهزة هذه توابع من اسمه سيكون ما أيٍّا أو — بود آي جهاز أو ثري
يستمع أن شخص ألي يمكن مما أكرب وبقدر املوسيقى، من مزيد لتخزين يصلح أن كافية
التليفزيونية، القنوات مئات بود اآلي حجم بنفس أجهزة وستستقبل حياته. طيلة إليه
هذا. وراء من الغرض يكون أن يمكن ماذا لنا يقول أن يستطيع ال أحًدا أن من الرغم عىل
عىل قادرة املكاتب أو املنازل يف املوجودة الكمبيوتر أجهزة ستكون قرن ربع غضون ويف
يوجد ال دام ما ناقًصا، يزال ال التقدم هذا لكن اليوم. العمالقة الحواسيب أداء محاكاة

القديمة. مدرستي إىل التالميذ تقل متحركة أرصفة لوجود احتمال

وشبكة ذلك. من وأبعد الكوكب أنحاء جميع يف مكان، كل يف اإلنرتنت شبكة توجد سوف
أكثر أيضا هي بل البوصلة. مؤرش إليها يشري التي عرشة الحادية النقطة هي اإلنرتنت
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تحدث، التي واألشياء األرض، كوكب ملراقبة مثالية التاريخ مر عىل اخرتعت التي األدوات
متزايدة. وبدرجة الحريف، وباملعنى املجازي باملعنى وقوعها، يف والسبب

أماكن معرفة من األقل عىل أو الجميع، رؤية من قريبًا ستمكننا اإلنرتنت شبكة
بحيث صفحته يضبط شخص كل تتبع يمكننا حيث سكايب، برنامج ذلك مثال وجودهم.
لإلنرتنت. مستخدم مليون ٢١٫٤ يوجد الكلمات، هذه أكتب وبينما لآلخرين. مرئية تكون
موقع لتحديد بالفأرة فقط واحدة نقرة سوى األمر يستغرق لن عاًما ثالثني غضون ويف
عرب السلكيٍّا العالم كان بالطبع تقريبًا. شخص أي مع السلكي اتصال وإقامة فرد، كل
نطاق يف موجوًدا دمت ما شخص بأي االتصال بمقدورك كان فقد تقريبًا؛ كله تاريخه

املسموع. الصوت
وجيه لسبب — العرشين القرن أواخر يف قامت التي الكمبيوتر ثورة إىل يشار كان
حتى وال املفتاح يملكون ال زالوا ما الكثريين أن من الرغم وعىل املعلومات. بعرص —
حد إىل زادت قد الثورة هذه أن يف شك هناك فليس يفتحه، أن املفرتض من الذي الباب
— الرقمية التكنولوجيا استخدام عىل تركز وهي العالم. من شاسعة أجزاء ثروة بعيد
لتخزين املسبوقة غري السهولة وعىل — والصوت والصور للنص العددية الرموز استخدام
والتكنولوجيا والعلوم التعليم مجاالت يف املعلومات أنواع جميع واستخدام ومعالجة

واالقتصاد. والثقافة
مرحلة يف لكن املعلومات لثورة استمراًرا الالسلكية، الثورة القادمة العقود ستشهد
كل حول الرقمية املعلومات إىل الوصول من سيمكننا الالسلكية البيانات فنقل جديدة.

تقريبًا. رمزية تكاليف ستكون بحيث للغاية منخفضة وبتكاليف تقريبًا األمور
ونرشها وتقديمها حاليٍّا الالسلكية التكنولوجيا ونرش تقديم بني تشابه أوجه وهناك
من بدءًا األجهزة يف الكهربائية للمحركات النطاق واسع االستخدام وبني املستقبل، يف
استخدام إىل العرشين، القرن من األول النصف يف واملصاعد الخياطة وآالت القهوة مطحنة
الشوارع مصابيح إىل الراديو أجهزة من بدءًا األجهزة يف واسع نطاق عىل الكمبيوتر أجهزة
فمعرفة مرشًدا؛ هذه التشابه أوجه وتشكل القرن.21 هذا من الثاني النصف يف والطائرات

املستقبل. يف سيحدث عما الكثري يخربنا قبل من حدث ما
مفيًدا، سيكون العواقب هذه معظم املستقبلية؟ التغريات هذه عواقب ستكون ماذا
لدينا يكن لم مثًال بولندا يف البداية. يف صدمة سيكون وجميعها مروًعا، سيكون وبعضها
األسالك كانت هذا وفوق بأكمله، سكني مرشوع لخدمة واحد هاتف كشك املايضسوى يف
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اليوم، بيت كل يف املحمولة للهواتف العاملي باالنتشار ذلك قارن األحيان؛ بعض يف تنقطع
الحني بني مشاكل وجود احتمال من الرغم (عىل األسالك مسألة بشأن القلق وبانعدام
من العديد تحتوي ال العالم من أجزاء ثمة تزال وال املحمول). الهاتف تغطية يف واآلخر
تزال ال حيث العالم من األجزاء تلك يف حتى لكن محمول، هاتف عىل حتى فيها املنازل
بالتمويل يتعلق فيما سيما ال جديدة، خدمات تظهر حديثًا؛ أمًرا الالسلكية االتصاالت
املرصيف. النظام قصور تعويض يف املحمولة الهواتف تساهم أفريقيا ففي الشخيص،
وحتى أفريقيا، جنوب يف املحمول الهاتف طريق عن متاحة مرصفية خدمات شبه وهناك
نصية رسائل بإرسال حاسوبية معلومات يدخلوا أن للمشرتكني يمكن إذ الكونغو؛ يف
ودفع التحويالت، وإجراء جديدة، حسابات وفتح حساباتهم، اختيار من تمكنهم قصرية
شخص، ماليني ثالثة نحو سوى مرصفية حسابات يملك ال كينيا ويف الفواتري. بعض
املحمول. الهاتف عرب األموال تحويل خدمة من يستفيدون شخص مليون هناك لكن
محمولة. هواتف لديهم مرصفية حسابات يملكون ال الذين الناس من ٪١٧ بتسوانا ويف
يف القصور أوجه عىل التغلب يف متزايًدا دوًرا تلعب أن الالسلكية للتكنولوجيا ويمكن
عىل إيجابيٍّا تأثريًا سيؤثر هذا التقليدية. الخدمات توافر عدم وعىل املادية، التحتية البنية

املعيشية. واألحوال االقتصادية الكفاءة
نقل وراء من ستعود التي للفائدة تبًعا نتائجها ستتنوع القادمة «الثورات» هذه
التحسينات ستساعد وعموًما واالستهالك. والتوزيع اإلنتاج من كلٍّ عىل الالسلكية البيانات
الخام للمواد استهالًكا أقل العمليات جعل طريق عن الكفاءة رفع عىل اإلدارة مستوى يف
االستخدام وتحقيق املخزون إدارة انسيابية تنظيم طريق عن نفسه، الوقت ويف وللطاقة،
إىل االستناد سمة إىل تتطلع التي االقتصاد قطاعات وستحقق البرشية. للموارد األمثل
ما وبقدر نتعلمه. أن ينبغي مما الكثري أيًضا هناك سيكون ذلك مع رسيًعا. تقدًما املعرفة
الحاجة، عن زائدة معلومات عىل يحتوي الذي الورق من أكوام يف نتعثر أن املمكن من هو
من كبري قدر يف غارقني أنفسنا نجد أن — بكثري األسهل ومن — أيًضا املمكن من سيكون
هذه رقمي. شكل يف لكن الرضورية غري والصور الكمبيوتر، واستجابات واألرقام الكلمات
الذي القدر بنفس الناس سيضحك ٢٠٣٦ وعام الكوميدية، األفالم يف تظهر ستظل الفكرة
إذا حتى ،١٩٣٦ عام لشابلن الحديثة» «العصور فيلم يشاهدون كانوا عندما به ضحكوا

حني. كل يف عظماء أفالم بصناع تجود ستظل فاألرض شابلن، هو املخرج يكن لم
املعلومات وستتبادل باستمرار بعض مع بعضها ستتواصل االتصال أجهزة بعض
معنا تذهب سوف ألنها آلخر، مكان من املستندات حمل إىل نضطر ولن أدائها. لتحسني
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وزنًا، أخف ستكون الكتب حقيبة لكن املدرسة، إىل للسري مضطرين وسنظل ذهبنا. أينما
املنزل ثالجة من املعلومات لنا سرتد نتسوق، وبينما نذهب. حيث إىل السلكيٍّا ستنتقل أو
الجملة، لتجار طلبيات أوامر املتاجر رفوف وستقدم لرشائه، حاجة يف نحن عما لتخربنا
سؤالهم إجابة األطباء وسيعرف بالطلب. تحظى التي باملنتجات املصنعني سيخربون الذين
تحسن بأي املرىض سيشعر هل أما عياداتهم، إىل ندخل أن قبل حالك؟» «كيف املألوف:
اآلن متاحة ليست أجهزة الناس من كثري وسيمتلك أخرى. مسألة فتلك ال؟ أم بعد فيما
من أي يضل ولن والتواصل. األحداث بمراقبة لهم وستسمح تجهيًزا، الجيوش ألفضل إال

دائًما. مكانها سنعرف ألننا منازلنا، يف نربيها التي الكالب أو القطط
راحة مصدر سيكون وهذا طريقهم، الناس يضل أن أيًضا الصعب من وسيكون
الالسلكية البيانات نقل ثورة انفجار وسيغري اآلخر. للبعض إزعاج ومصدر للبعض،
وحماية والخصوصية، الحميمية تبقى ولن األخالقية. املآزق تجاه موقفنا أنواعها بجميع
يف سائًقا الرشطة توقف عندما اليوم، فحتى الراهنة. أحوالها عىل الشخصية املعلومات
ليس الفور عىل تكتشف أن يمكنها وتوركو، هلسنكي بني الرسيع الطريق عىل سكر حالة
يكسبه. ما مقدار معرفة السلكي، باتصال أيًضا يمكنها بل دمه، يف الكحول كمية فقط
مدى يعكس الفور عىل باملخالفة إيصاًال ليصدر القياسات هذه محمول جهاز ويستخدم
جديًدا ضوءًا يسلط وهذا الغرامة. دفع عىل الخبيث السائق قدرة ومدى املخالفة خطورة
يقرر اآلن، املخالفة. وإيصال املرور، ورشطي املرور، قانون هي: مألوفة كيانات ثالثة عىل
تلك يعالجوا وأن أنفسهم عن معلومات يقدموا أن آخرين، أشخاص وجود يف الناس،
متخلية بعض مع بعضها األجهزة تتصل عندما سيحدث فماذا ويستخدموها. املعلومات
هنا يمكننا أخرى؟ أجهزة املراقبة؟ أجهزة سرياقب الذي من البرشي؟ الوسيط دور عن
يف وكذلك اللوجستية، والخدمات التكنولوجيا مجايل يف إنجازه ينبغي ما حجم نرى أن

والسياسات. القوانني مجايل
أكثر فهو مقابل، دون للبرشية أعطيت قوية أداة أيًضا جوجل يعترب النار ومثل
املالحة ونظم الفضائية الفوتوغرافية الصور بني يجمع ألنه بحث. محرك مجرد من بكثري
النجوع يف وقريبًا، الكبرية، املدن يف وحارة شارع كل موقع تحديد من ليمكننا الفضائية
الفناء يف يقفون من مراقبة عىل قادرين سنكون أيًضا، وقريبًا أيًضا. الجليدية والجبال
ينبعث التي املدخنة صاحب اكتشاف يحاولون القرى سكان كان مثلما لديارهم، الخلفي
الجروف لتعقب الصناعية األقمار بصور تستعني خاصة برامج وهناك الدخان. منها
مخيمات رصد ويمكننا الحراري. االحتباس ظاهرة عىل أبعادها تأثري ملراقبة الجليدية
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لتشكيل مهم أمر وهو والسودان، تشاد بني الحدود عىل املخيمات أو دارفور، يف الالجئني
أن عىل الخرطوم يف الحكومة إلجبار الدويل املجتمع عىل للتأثري وسيايس شعبي ضغط

اإلنسانية. األزمة تلك حيال شيئًا تفعل
«األدوات». اسم جوجل عليها أطلق التي املفيدة التطبيقات من حاليٍّا نستفيد إننا
هي كم األدوات هذه أسماء بعض وتظهر باستمرار، إليها تضاف جديدة أدوات تزال وال
املايض ففي الخرافة. قبيل من تعد األدوات هذه كانت ببعيد ليس وقت ومنذ مذهلة.
فيخربنا اآلن أما الطقس. أحوال توقع محاولني ببرصهم املرئي األفق يجوبون الناس كان
املقبلة. القليلة لأليام الطقس بتوقعات بل الراهنة، الطقس بأحوال بالطقس التنبؤ برنامج
التي باألماكن تخربنا التي العاملية الساعة أيًضا وهناك املسافرين. من لكثري مفيد هذا
فيها الشمس تغرب لم التي واألماكن الشمس، فيها أرشقت التي واألماكن الليل فيها حل
الجامعي الحرم يف الطقس أحوال نرى أن بلمحة يمكننا الكمبيوتر أمام وبالجلوس بعد.
بعد نيوزيلندا سماء يف الشمس ارتفعت هل نتحقق أن يمكننا أخرى وبلمحة آرهوس، يف
يزال ال الوقت أن أم هناك، األشخاص أحد إىل إلكرتوني بريد إرسال باإلمكان وهل ال، أم

مبكًرا.
الجوار عىل نظرة إللقاء األمامية الرشفة إىل يخرجون الناس كان الخوايل األيام يف
أمام جالسون وهم لكن نفسه اليشء يفعلون الناس من املزيد واآلن، حولهم، من
واالحتكاك الحقيقي السفر عن بديًال ليس وهذا اإلنرتنت. ويتصفحون الكمبيوتر أجهزة
وهو الخريطة، عىل إصبعك تحريك عن االختالف كل يختلف لكنه ما، مكان بصعوبات
وبفضل — املفارقات ومن الغابرة. القرون يف به القيام الناس ملعظم يمكن كان ما أقىص
فيها التعليم يتسم التي العالم، أجزاء بعض يف الشباب أن — التطور نطاق اتساع
يشاهدوا لم لكنهم الكمبيوتر، عىل الخريطة رؤية خالل من درسوا اإلمكانات، بمحدودية
من ٪٢٥ بنحو يقدر ما أن وهو التصديق، صعب سأذكره ما وإن حقيقية. خريطة
رؤية لهم يسبق لم ألنهم كوكبهم، يبدو كيف يعرفون ال يزالون ال األرض وجه عىل البرش

العالم. رؤية وال الخريطة
اإلنرتنت، شبكة توفرها التي الجديدة التطبيقات معدل ليس ا حقٍّ املدهش اليشء
لكن عادية. أموًرا إياها واعتبارنا التطبيقات بهذه انبهارنا بها يخبو التي الرسعة بل
طالب سيجلس الذي الوقت يف أنه يتصور أن منا الكثريين عىل الصعب من يزال ال
أصابعهم، أطراف عند العالم معرفة كل لديهم سيكون محارضات، قاعة يف القادم الجيل
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ويعتربونه هذا عىل الجميع سيعتاد عقود بضعة غضون ويف الالسلكية. األجهزة بفضل
اآلن باتت قليلة سنوات منذ واسع نطاق عىل مستحيلة كانت التي فاألمور طبيعيٍّا، أمًرا
األغاني تحميل أو يوتيوب موقع عىل األفالم مشاهدة مثل بسيطة أشياء وهي اعتيادية،
حد عىل املرخصة وغري املرخصة اإلنرتنت البتكارات ذلك يف الفضل ويعود تيونز. آي عىل
مواد أي تحميل للمستخدمني تتيح مورفيوس، أو إيميول مثل برامج هناك فاآلن سواء.
وألعاب. كمبيوتر وبرامج تليفزيونية وبرامج وأفالم موسيقى «مرسوقة»: تكون أن يمكن

والوفرة. الخصب مصدر اآلن اإلنرتنت شبكة صارت لقد
الحكومية واملنظمات الحكومية غري املنظمات ستدعو اإلنرتنت شبكة خالل ومن
ويصل سيتصاعد، الضغوط من النوع وهذا محددة. سياسية إجراءات إىل املستوى رفيعة
الحكومات لسيطرة تخضع ال اإلنرتنت وألن الحكومات. موقف من يقرتب قوي موقف إىل
مثلما عاملي، نطاق عىل ورشكات حكومات إىل تدعو فسوف املال، رأس أو األحزاب أو
أن تصورنا ولو الشعوب. ثورة إىل الدعوات إزاء املايض القرن يف الدول فعل ردة كانت
عام يف أي الفعيل، نرشها تاريخ من سنة ٢٠٠ بعد «البؤساء» روايته نرش هوجو فيكتور
هوجو أن وبما الشوارع. يف املتاريس ذكر تضمنت مثلما اإلنرتنت ذكر لتضمنت ،٢٠٦٢
شك وال العمل. هذا يؤلف أن آخر شخص عىل فسيكون الوقت ذلك يف موجوًدا يكون لن

حني. كل يف عظماء بمؤلفني تجود ستظل األرض أن
من وتزيحها اإلنرتنت شبكة عليها تطغى لن لكن الكتب، من الكثري هناك سيكون
سيقل لكن املرسح. عىل السينما طغت أو السينما، عىل التليفزيون طغى مثلما السوق
شبكة مواقع أمام أكثر وقتًا يقضون سوف ألنهم القراءة يف الناس يقضيه الذي الوقت
املعلومات لجة يف الغرق خطر سيبلغ حيث تطوًرا، األكثر الدول يف سيما ال اإلنرتنت،
وستزدهر نسبيٍّا. أكرب تأثري للصور سيكون لكن الكلمات، وستزداد أقىصدرجاته. الرقمية
عىل وتتغلب األمية سجن من تتحرر التي تلك فيها بما الصاعدة، املجتمعات يف القراءة
تعوقه. ولن ذلك، يف اإلنرتنت شبكة وستساعد جديدة، بوالدة الكتاب وسيحظى الفقر.

ال الكثريين جعل الذي الحد إىل املاليني، حياة بالفعل اإلنرتنت شبكة غريت لقد
لألفضل حياتهم تغريت سواء لسيطرتها أرسى صاروا والبعض بدونها. الحياة يتخيلون
يرون هم باألحرى أو نطاقها. خارج العالم رؤية يستطيعون ال إنهم حتى لألسوأ، أو
الهواء. أو الطعام إىل حاجتهم لها حاجتهم تماثل التي الشبكة، خالل من حرصيٍّا العالم
يدمنه أن يمكن يشء أسوأ ليست اإلنرتنت أن من الرغم عىل املخدرات، إىل الحاجة ربما أو

املرء.
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وليس املليارات، حياة اإلنرتنت شبكة تغري قد القادمة القليلة العقود مدى وعىل
فستتمكن حقيقة دوالر مائة يتكلف الذي الكمبيوتر حلم صار وإذا البرش. من املاليني،
الالتينية. وأمريكا وآسيا أفريقيا يف الشباب سيما ال عليه، الحصول من واسعة أعداد
ذلك من واألهم آخرون. وسيتبعهم اإلنرتنت، عرب والجامعات املدارس إىل الطالب وسيذهب
يف قوية تعليمية أداة ستكون ألنها نظًرا الطالب، عدد زيادة ستعني اإلنرتنت شبكة أن

«نامية». بأنها توصف أن حينئذ تستحق سوف التي البلدان
وخرباء الرجعيون والبريوقراطيون الغنية الدول يف السياسية األوساط كانت إذا
فهناك للمال، إهداًرا الفقرية للدول املساعدات حجم زيادة بأن يظنون الدولية املنظمات
يمثل النمو قليلة البلدان يف اإلنرتنت تطوير فدعم خطئهم؛ إلثبات أخرية واحدة طريقة
األجهزة عىل الطلب سريفع ذلك ألن عظيمة. فرصة نفسه الوقت ويف كبريًا، تحديًا
أن شأنها من املبيعات وزيادة تقدًما، األكثر الدول من معظمها يأتي التي والربمجيات،
باأللف واحد نسبة يستحق املرشوع هذا إن املتقدمة. الدول هذه يف النمو زيادة تحفز
وهذا املتقدمة. بالدول الخاص اإلجمايل املحيل الناتج من املائة يف آخر ُعرش أي أخرى،
لكنه الكبري، باملبلغ ليس وهو شخص، كل من شهريٍّا دوالرات ثمانية من أكثر يكلف لن

عظيمة. بفائدة سيعود
يستغلونها الذين والعابثني للقراصنة ملعبًا اإلنرتنت شبكة تزال ال األسف ومع
غاشًما تدمريًا ببساطة، أو خاصة، بيانات رسقة أحيانًا االعتداء ويشمل سيئًا. استغالًال
كما البيانات، من هائل قدر رسقة عن يسفر أن واحد القتحام ويمكن البيانات. لهذه
فريسة هو مستخدم فكل .Monster.com مونسرت الوظائف عن البحث موقع يف حدث
العاملية. الشبكة عىل املنترشة الخبيثة الربمجيات طريق عن للقرصنة مستمرة ملحاوالت
يوهان من خبيثًا يبدو مرفق مع إلكرتوني بريد رسالة تلقيت تحديًدا اللحظة هذه يف فمثًال
نوفجورود، نيجني يف أو نريوبي يف جالًسا يكون قد أنه سوى عنه أعرف ال الذي بروكس،
يل، بالنسبة املاضية.» الليلة حدث «ما املوضوع: سطر يف مكتوب وارسو. يف حتى أو

اإلنرتنت. عن أكتب املاضية الليلة قضيت أنني حدث ما
والشحن املعلومات نظم أداء وتهدد واسع، نطاق عىل تحدث اإلنرتنت أزمات إن
بزيادة أهميته ستزداد لألمن تماًما جديد جانب وهذا بأكملها. الدول وحتى والرشكات
شيوًعا، الشبكة شل عىل القادرة الكربى الهجمات وستزداد اإلنرتنت. شبكة عىل اعتمادنا
برمجي إرهاب إىل الرصيح اإلرهاب بعض وسيتحول منها. الوقاية تأمني كلفة سيزيد مما

بالفعل. ذلك حدث لقد الواقع ويف اإلنرتنت. شبكة عرب يهاجم
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ذلك. ثمن ندفع وأن االعتداءات، هذه مع التعامل كيفية نتعلم أن علينا وسيتعني
والقانونية الثقافية الرتبة يف املعرفة تُغرس ال عندما يحدث ما عىل آخر مثال وهذا
صنع من ليتمكن املعرفة من بقدر يتمتع الشخص هذا أن شك فال املناسبة. والسياسية
قرصانًا، بصفته نفسه وتنصيب اآلخرين، املستخدمني تهديد بهدف الخبيثة الربمجيات
كيفية معرفة محاولة يف الليل طيلة يقيض املحرتفني بعض اإلنرتنت. شبكة عىل إرهابيٍّا أو
جديدة فريوسات توليف يف ليلته يقيض اآلخر والبعض الجديدة، التهديدات مع التعامل
عىل يزيد ما أن إىل «سوفوس» اإلنرتنت أمن رشكة تقديرات وتشري اآلخرين. ملهاجمة
املعارف تسخري كيفية عىل مثال وهذا شهر. كل يظهر جديد طروادة حصان آالف ثمانية
من جديدة أشكال تعلم إىل جميًعا سنضطر رشيرة. غايات لخدمة العملية واملهارات

وسليمة. وآمنة نظيفة أجهزتنا تبقى أن نريد كنا إذا اإلنرتنت عىل الشخصية النظافة
يف أمراضنا لجميع أبًدا سحريٍّا عالًجا ليست لكنها رائع، يشء اإلنرتنت شبكة إن
السوفييتية القوة هي الشيوعية إن قال عندما مخطئًا لينني كان وقد املتقلب. العالم هذا
مخطئون الجديد» «االقتصاد التجاه واملتحمسون بالكهرباء. كلها البالد إمداد إليها مضاًفا
يساويان اإلنرتنت قوة إىل باإلضافة السوق تحرير أن يعتقدون كانوا إذا القدر بنفس
عىل وجود له يكون ولن له، وجود ال يشء وهذا عيب، أي من تخلو كاملة رأسمالية مًعا

اإلطالق.

لم بأكمله. البرشية تاريخ تصف أن والسالم الحرب أو واألمن الرصاع مثل لكلمات يمكن
عىل األقل عىل — واملعارك الرصاعات نشوب دون من البقاع من بقعة أي يف سنة تمر
طويلة فرتات أيًضا هناك وكانت الحروب. أرضمت التي — املحيل أو الفردي املستوى
— أننا أعتقد هذه؛ النظر وجهة إىل واستناًدا األمن. وزاد القتال خاللها قل سلًما، أكثر
— بعده أو العرشين القرن منتصف يف العالم هذا إىل قدموا الذين من الساحقة األغلبية
يشري التي واألخرية عرشة الثانية النقطة هي هذه املستقبل؟ عن ماذا لكن محظوظون.

باملستقبل. املتعلقة عرشة االثنتي الكربى القضايا ضمن البوصلة مؤرش إليها
نووية حرب اندالع تجنب يف وأكثر، املاضية، الستني السنوات مدى عىل نجحنا لقد
وكان لها، بحاجة إننا أينشتاين قال التي العاملية الحكومة وجود دون من حتى شاملة،
رئاسة فرتة خالل نووي نزاع اندالع احتمال أن الدهشة يثري ما وأكثر ذلك. يف مخطئًا
الثمانينيات ففي السوفييتي، االتحاد انهيار احتمال من أكثر مرجًحا كان ريجان رونالد
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سقوط عىل املرتتبة االقتصادية العواقب تتناول جادة علمية دراسة أي هناك تكن لم
البحوث لتمويل الرضائب دافعي أموال استخدمت واشنطن لكن السوفييتي، االتحاد
لدينا لذلك ونتيجة النووية. للحرب االقتصادية العواقب تتناول التي التخصصات متعددة

الصفر. من تبدأ التي االقتصادية التنمية تبحث التي الرائعة22 األعمال بعض اآلن
يحالفنا. سيظل الحظ أن اإلطالق عىل تضمن ال اآلن حتى هذا من تمكنا أننا وحقيقة
الغباء. من القدر بهذا ليسوا فالناس تذكر، ال ذلك حدوث احتماالت تكون تكاد ذلك ومع
وهكذا سيستخدمونها. فإنهم نووية أسلحة عىل الحصول من إرهابيون تمكن إذا لكن

الغباء. من كبري قدر عىل الناس يكون أن يمكن
هناك دام ما قائم خطر وهو املنظور، املستقبل مدى عىل األكرب الخطر هو هذا
الشامل. الدمار وأسلحة والكيماوية والبيولوجية النووية األسلحة دامت وما إرهابيون
هناك سيظل متى إىل هو: السؤال فإن وبالتايل األبد، إىل موجودة األسلحة هذه وستظل
لعدة وربما حياتنا، خالل وشأننا يرتكونا لن لكنهم نأمل، كما األبد، إىل ليس إرهابيون؟
منهم. املزيد يظهر حتى االنحسار، عىل يوشك عددهم يلبث ولن بعد. تأت لم أجيال
الرغم عىل ،٢٠٠١ عام يف موجودين كانوا عمن منهم بكثري أكرب عدد بالفعل اآلن وهناك

بالضبط. العدد يعرف ال أحًدا أن من
الحني ذلك يف .٢٠٠١ سبتمرب ١١ يف املأساوية األحداث أعقاب يف نيويورك يف كنت
يكن ولم البعيد. املدى عىل العاملي التجارة مركز عىل الهجوم عواقب ليدرك أحد يكن لم
يؤدي أن شأنه من الهائلة الجريمة هذه تجاه الخاطئ األمريكي الفعل رد أن ليظن أحد
هذه من املتحدة الواليات أرايضومواطني حماية يف فالنجاح اإلرهابي، التهديد تكثيف إىل
أنحاء كل يف منترشة أخرى نقاط يف والسلم الحماية من القدر نفس يضمن لم الوحشية

غايتهم. تحقيق يف إذن نجحوا فقد الجناة إليه يرمي كان ما هذا كان وإذا العالم.
تكاليف ارتفعت العالم، أنحاء جميع الناسيف من املاليني بني الذعر شيوع عىل فعالوة
التكاليف هذه البلدان. وحكم الخدمات، من العديد وتقديم املشاريع، من العديد تشغيل
— والصحفيون السياسيون فعل وقد صادمة. لكنها مرئية، غري األحيان بعض يف تكون
عىل ناطقني كانوا لو كما اإلثارة عىل للحصول سعيهم إطار يف أحيانًا يترصفون الذين
مجتمعات إلبقاء أنفسهم اإلرهابيون فعله مما أكثر — الجناة بلسان مقصود غري نحو
إىل يدفعهم مما شعورهم، ويبتزون الناس يهددون فهم الذعر، من حالة يف بأكملها
هدًفا اإلرهابيون يحقق وبذلك العمل، عىل سلبي أثر هذا ولكل عقالنية. غري سلوكيات

اإلرهاب. أهداف من آخر
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ومنسق األجل طويل شامل إجراء عىل األول املقام يف اإلرهاب مواجهة تعتمد أن يجب
وآثاره. أعراضه ضد املسلح القتال من بدًال اإلرهاب، مسببات إلزالة العاملي الصعيد عىل
حتى املشكلة، حل عىل قادًرا يكون لن لكنه اآلثار، ملواجهة إجراء إىل أيًضا حاجة وهناك

الواقع. يف يبدو مما بكثري براعة أكثر اإلجراء هذا كان لو
بالعاصمة أتوتشا األنفاق مرتو محطة عىل للهجوم السنوية الذكرى يف ،٢٠٠٥ عام يف
الديمقراطية حول مؤتمر عقد إىل مدريد لنادي الدولية الرابطة دعت مدريد، اإلسبانية
ورؤساء الخرباء من قائمة إسبانيا ملك كارلوس خوان وترأس أمنًا. أكثر عالم أجل من
إنه كلينتون، بل الرئيس إدارة يف الخارجية وزيرة أولربايت، مادلني يل قالت الحكومات.
أكثر العالم يف اإلرهاب جعل التهديد تجاه املتحدة الواليات فعل رد أن فيه شك ال مما
يف كالهما، عمل وقد أخرى. مناسبة يف بريجنسكي زبيجنيو رأي نفس هو وهذا سوءًا.
كان اإلرهاب» عىل «الحرب أعلن من أن حني يف ديمقراطيني، رئيسني خدمة يف الواقع،
األكاديميني والخرباء الكبار السياسيني املحللني غالبية لكن الجمهوري، الحزب من رئيًسا

نظرهما. وجهة يشاركونهما املستقلني
قدًرا أبدوا ملحوًظا تحيًزا الجمهوري للحزب املتحيزين السياسية علماء بعض لكن
القوية جمعيتهم عن الصادر اإلعالن يف فقرة إلدراج الرامية حملتهم يف العناد من كبريًا
بذل األمر واستغرق الدويل. اإلرهاب تشجع التي العوامل ضمن ليس الفقر أن مفادها
من االقتصادي القسم بداية يف الظهور من الرصيح التأكيد هذا ملنع متضافرة جهود

بالكثري. تخربنا الواقعة وهذه اإلعالن.
اإلجراء من أفضل الوقائية اإلجراءات أشكال من شكل بأي اآلن حتى أحد يأت لم
لم إذا اإلجراء فهذا عاملي، نطاق عىل متوازنة اقتصادية تنمية تحقيق يتضمن الذي
إذ لهم؛ االجتماعي الدعم من سيحد األقل عىل فإنه أنفسهم اإلرهابيني عزيمة يضعف
اقتسام عدالة وزيادة الدويل. اإلرهاب محفزات أقوى أحد هو التنمية نقص أن شك ال
الثقايف واالستيعاب الهجرة، تحرير وزيادة االجتماعي، التهميش من والحد النمو، مكاسب
األهمية بالغة أمور جميعها الرشاكة؛ أساس عىل الدولية العالقات وإقامة العرقية، لألقليات

الدويل. اإلرهاب ملكافحة
لكنه القومي، والتعصب الدينية األصولية ألمراض تماًما فعاًال عالًجا هذا يكون ال قد
التي الصلة، ذات والسياسية االجتماعية املواقف تقويض طريق عىل طويًال شوًطا سيقطع
يستفيد فهو عامليٍّا، حتى وربما إقليميٍّا، نفسه اإلرهاب أصبح لقد املنظم. اإلرهاب تشجع
يف يختلف اآلن املوقف ألن بالقوة، اإلرهاب هزيمة يمكن وال اإلنرتنت. شبكة ومن العلم من
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الحرب، بعد الغربية بأملانيا املسلحة اليسارية ماينهوف بادر عصابة حالتي عن الحجم
لكيانات املرتاجعة القوة حاالت أو املايض، يف اإلرهابية اإليطالية الحمراء األلوية ومنظمة
إيتا ومنظمة اإليرلندي، الجمهوري والجيش بريو، يف املسلحة امليضء الدرب منظمة مثل
الفقر أن نفهم أن منا تتطلب بأساليب ضده نقاتل أن يجب لذلك إسبانيا؛ يف االنفصالية
يف الفقر عىل الحرب نعلن أن ينبغي الثري. الجزء فيها بما للبرشية، واحد رقم العدو هو

أخرى. عاملية حرب تجنب أجل من العالم، أنحاء جميع
الحرب. خصخصة املايضهو القرن من ورثناه مؤسيس تهديد أكرب أن يف شك من ما
إعادة محاولة دائًما الصعب من هو كما وتماًما الدولة. سيطرة قيد من املارد أفلت لقد
التي املشكلة هذه حيال عمله يمكن ما حول نتساءل ظللنا املصباح، إىل أخرى مرة الجني
املتقدمة الدول يف تحدث ال املشكلة هذه لكن اإلطالق. عىل خطورة مشاكلنا أكثر هي
تحت الجيش الدولة تُبقي الدول تلك ففي الناضجة، والثقافات القوية املؤسسات ذات
لتتوىل الجيوش تقفز أن النادر من لذلك الرضائب؛ عائدات من عليه وتنفق السيطرة
يف ا جدٍّ ببعيد ليس وقت منذ مراًرا حدث مثلما ديمقراطية، غري أنظمة وتقيم السلطة

الالتينية. وأمريكا أفريقيا يف نموٍّا األقل الدول
هذا ألغى لقد اليوم. الوسطى أمريكا يف ازدهاًرا األماكن أكثر أحد هي كوستاريكا
البلدان أقل أحد بورما، ويف األمان. بغياب هناك الناس يشعر ال ذلك ومع جيشه، البلد
االقتصاد، وعىل الدولة عىل العسكرية الديكتاتورية تسيطر آسيا، رشق جنوب يف ازدهاًرا
نفسها الدولة مؤسسة كانت إذا أسوأ تكون األمور لكن باألمان. بورما تشعر ال ذلك ومع
ويف قريب، وقت حتى أفغانستان يف الحال كان مثلما االنهيار، أو الفوىض من حالة يف
واألهم قوية، دولة يتطلب باألمان فالشعور الدوام، عىل الصومال ويف الوقت، لبعض نيبال
الدولة لتعزيز الجهد من الكثري تخصيص الرضوري من سيكون قوية. مؤسسات هذا من

الدول. من العديد يف ومؤسساتها
اإلقليمي األمن يف تأثريها عىل اإلقليمية شبه للرصاعات السلبي التأثري يقترص وال
تظل وقد بأرسه. العالم جسم يف الرسطان مثل انتشارها احتمال أيًضا يشمل بل فحسب،
هذه كانت إذا لكن نسبيٍّا، صغرية املتصارعة البلدان تكون عندما السيطرة تحت األمور
أكثر العاملي السالم عىل املؤثرة العواقب تكون نيجرييا، أو باكستان مثل أكرب، البلدان
ما بني — للعوملة الرئيسية السمات إحدى يشكل الذي — الرتابط نرى وهنا فداحة.
كبرية حروب نشوب نتجنب ولكي العالم. من أخرى أماكن عىل وتأثريه مكان يف يحدث

الصغرية. الحروب حتى نشوب باستمرار نمنع أن علينا يجب
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الجديدة الليربالية نشوة من خلفية عىل أنه حقيقة هي األمور صعوبة يزيد وما
احتكار تفكيك يكون وقد عقالنية. غري بدرجة السالح تجارة تحررت التجارة، لتحرير
من استفادت التي الضغط لجماعات مربًحا إجراءً كان لكنه عقالني، غري إجراء الدولة
أيًضا. فيهما املتاجرة وكذلك والذخرية العسكرية املعدات إنتاج ُخصخص فقد ورائه.
اتخاذ أمام عائًقا يشكل املسائل هذه عىل ترشف التي الدولة مؤسسات إزالة أن شك وال
الرغم عىل االزدهار، يف آخذة املرشوعة غري األسلحة تجارة تزال وال منسقة. دولية إجراءات
القدر بنفس يجري ال الرشاشة واملدافع للدبابات، املضادة واألسلحة الدبابات صنع أن من
النفني. عنق ربطات أو نايك، أحذية أو جوتيش، حقائب وتهريب تقليد به يجري الذي

ظل يف الخطورة تفوق الديمقراطية ازدهار ظل يف الخطورة أن املفارقات ومن
كبرية مجموعة أمام نكون دولة، تديرها واحدة باردة حرب من فبدًال الديمقراطية، تقييد
لكثرة نتيجة الوضع هذا معالجة صعوبة تزداد وعندئذ املنفردة. الصغرية الحروب من
وبالتايل األمور. شفافية وقلة الرصاع، خطوط وضوح وقلة املشهد، يف الفاعلة األطراف
مع التعامل عىل قادرة غري نفسها تجد عسكريٍّا القوية روسيا أن املستغرب من ليس
يف الثراء فائقة املتحدة الواليات يضم الذي الناتو لحلف القوي التجمع وأن الشيشان،

الفقر. رحى تطحنها التي أفغانستان يف طالبان عىل اإلجهاز يمكنه ال طليعته
طبعا ذلك يف (بما والحروب التسلح عىل النفقات نسبة تحويل يف أرسعنا وكلما
التنمية تمويل يف للمشاركة املوجهة االعتمادات إىل السالم) حفظ بعثات من الهائل العدد
الزوال يف املشتعلة املسلحة النزاعات هذه وراء الجذرية األسباب بدأت الفقرية، البلدان يف
ذلك عىل األمثلة عىل نعثر أن ويمكننا ممكن. لكنه سهًال، هذا يكون لن أرسع. نحو عىل

الصينية. والهند الوسطى أمريكا يف
السيايس واللوبي القوي العسكري الصناعي فاملجمع جيد، أمر األوهام من التحرر إن
ليست سخي) بتمويل تحظى التي اإلعالم وسائل عن أخرى، مرة (ناهيك، به املرتبط
القطاع بهذا الخاصة واملصالح ثابتة. حقائق بل والشعوبيون، السالم دعاة يختلقها أشياء
تكن لم إذا أنه األمر يف ما كل السالم؟ شاع لو سيحدث ماذا لكن أيًضا. ثابتة حقيقة
وال دخل هناك يكون لن وبالتايل ومبيعات، طلب هناك يكون فلن ونزاعات تهديدات هناك
عىل والقائمة املحتملة للحروب السيايس باالقتصاد تام علم عىل نظل ألن بحاجة إننا ربح.
صفقات فهي املوت لتجار أما كابوس، بمنزلة البرشية للمجتمعات فالحروب سواء، حد
جيل غضون يف املعضلة هذه من بالكامل التخلص يمكن وال تجارة. هنا الكابوس تجارية.
بعكس واالعتقاد أبًدا. منها التخلص من نتمكن أال املحتمل من أو أجيال، خمسة أو واحد
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املعضلة، هذه أرضار من التخفيف يمكن ذلك ومع الواهم. الخيال من نوًعا يعد ذلك
املقبلة. والقرون العقود يف ذلك تحقيق عىل جهد بكل نعمل أن ويجب

الجنون. حد إىل ذلك يف نتمادى أن ينبغي ال أننا إال بالخوف، لنشعر مربرات لدينا لذا
كلمة كتبت إذا األبد؟ إىل املطار يف التفتيش نقاط عند أحذيتنا نخلع سنظل هل لكن
تكتب أن أيًضا جرب نتيجة. مليون ٨٧ عىل فستحصل جوجل يف البحث خانة يف «إرهاب»
مع اليشء نفس جرب نتيجة. مليون ١٨٩ عىل ستحصل «سالم»، كلمة الخانة نفس يف
ما، حد إىل واملحزن لالهتمام، املثري من نتيجة. مليون ٥٣٢ عىل ستحصل «حرب»، كلمة
لكلمة القرون مر عىل لغاتنا كل يف املرادفات من كبريًا عدًدا استحدثنا أننا نعرف أن
مالحظة نحاول أن املثري من وسيكون السالم. لكلمة املرادفات من قليًال وعدًدا الحرب،
املشتقات حيث من اتساًعا أكثر ستكون «السالم» أم «الحرب» الكلمتني؛ هاتني من أيٍّا
يف اشتقاًقا األوسع هي سالم كلمة ستكون رأيي يف املقبل. القرن خالل الجديدة املعجمية
الحرب معضلة ستظل لكن حاسًما، دوًرا االقتصادية التنمية تلعب وسوف املطاف، نهاية

والتنمية. الركود معضلة مع تنفصم ال بعرى مرتبطة والسالم

يف الجوهر يكمن املستقبل. أفق يف ضبابي، نحو عىل أو بوضوح هذا، كل رؤية يمكن
الزمن. عرب قدًما ماضون ونحن يوم كل يف مختلًفا شيئًا جديًدا، شيئًا نرى أننا حقيقة
وستتغري جديدة. خطوة كل مع مختلف نحو عىل لنا يرتاءى العالم هذا وجه سيظل وهكذا
كم عرصنا. يف بها تتغري كانت التي بالرسعة ليس لكن بها، نعيش التي الطريقة أيًضا
ومذهلة مصريية فقط جيلني مدى عىل الحياة نمط يف التغريات كانت لقد محظوظني! كنا
التحرض، مستوى ويف السكان عدد يف وتضاعف العمر، طول يف زيادة عن وأسفرت
هذا وفوق والكمبيوتر، والهاتف والتليفزيون السيارة وظهور بالطائرة، السفر وانتشار
من الهائل القدر هذا كل تغري أن قبل من يحدث لم اإلنرتنت. لشبكة املعريف االنفجار كله
عىل ليس األقل عىل أخرى، مرة هذا يحدث لن وربما القصري. الوقت هذا مثل يف األمور

جديد. يوم كل بزوغ مع بها نشعر التي والقوة العاملية وهذه الواسع، النطاق هذا
بنفس بعيد حد إىل للعالم السياسية الخريطة ستبدو اآلن من سنة مائة وبعد
الخريطة من األكرب للجزء — تتغري أن املمكن من كان التي فاألشياء اليوم، صورتها
فما موحدة. إسالمية دولة أي خالفة، أي هناك تكون لن بالفعل. تغريت قد — السياسية
العراق، ذلك إىل أقربها الدول؛ بعض وستتفتت الخيالية. األحالم من آخر شكل إال هذا
معظمها حدودها، أخرى دول تغري وربما آسيا. وجنوب أفريقيا يف الدول من قلة تليها
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ومعالجة االستعمار خلفه الذي السيايس الرتاث لتصحيح وسيلة ذلك باعتبار أفريقيا؛ يف
اإلمربيالية بحدود االلتزام يف االستمرار من بدًال العرقية، املجموعات لتشتت عقالنية أكثر
التعديالت هذه معظم مع التعامل وسيجري كعكة. وكأنها األرض قسمت التي القديمة

باألرض. التعويض وأسلوب التفاوض طريق عن
أجزاء بعض يف هذا يحدث وقد جديدة. كيانات يف الدول من قليل عدد وسيندمج
نموذًجا املتحدة العربية اإلمارات دولة نجاح قصة تشكل حيث األوسط، الرشق من
الناحية من مًعا بقوة مرتبطة بأنها تشعر التي األفريقية الدول بعض بني وربما رائًعا،
أقوى اإلقليمي التكامل مجموعات وستصبح — جديدة اتحادات هناك وستكون الثقافية.
االقتصادي املجتمع يف ستتكون التي سيما ال — الحارض الوقت يف عليه هي مما بكثري
الشمالية ألمريكا الحرة التجارة التفاقية جنوبي أمريكي بديل سيظهر كما اآلسيوي،
بحنني املايض إىل تنظران اللتان — ونيوزيلندا أسرتاليا تنجذب أن املتوقع ومن (نافتا).
حليفتني بعد فيما أصبحتا ثم األرضية، الكرة من النائي النصف تشكالن كانتا وقتما
واليابان، الصني إىل وتحديًدا اآلسيوي، املدار إىل — للغرب ومواليتني املتحدة للواليات
الصمود تحاول عظمى، قوة املتحدة الواليات وستظل السلمي. تنافسهما ستواصالن اللتني

وأوروبا. للصني السباقة باالنطالقة واللحاق
اآلتني اآلسيويني من الكثري وسيستقر واسع. نطاق عىل البرشية الهجرة وستستمر
(التي كراي بريمورسكي يف األقىص، الرويس الرشق أرايض يف ورشقها القارة جنوب من
ستصبح التي سيبرييا يف وبالطبع الحايل)، سكانها عدد أضعاف سنة ألفي منذ سكنها
عاصمة — بريوبيجان يف الجامعة رئيس سألت عندما متزايد. نحو عىل ممكنة فيها الحياة
إذا عما — األقىص الرويس الرشق يف تقع التي (أوبالست) اليهودية الذاتي الحكم منطقة
مختلفتني لغتني هناك بأن أجاب بشعبية، يحظى جامعته يف اإلنجليزية اللغة قسم كان
عقدوا الذين أولئك يحرصعليها التي العربية هما: مرتفع خاصبطلب وجه عىل تحظيان
البقاء. عىل العزم عقدوا الذين أولئك عليها يحرص التي والصينية الهجرة، عىل العزم

من الهائلة الهجرة مثل — الهجرة ستكون الحروب اندالع يف التسبب من وبدًال
الهجرة حركات وستتضمن لتجنبها. رئيسية وسيلة — أوروبا إىل األوسط والرشق أفريقيا
إىل سيذهبون إنهم حتى ببال؛ يخطر صوب كل إىل سيتجهون الذين أيًضا، األوروبيني
أنها من الرغم عىل — أفريقيا إىل املاليني وسيهاجر التغيري. سبيل عىل طوًعا، سيبرييا
مثلما خالبة، بطبيعة تتمتع التي أجزائها إىل خصوًصا — املنشود الفردوس تكون لن
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وألن فيه، اللوجستية الخدمات لتحسن نتيجة الريف يف للعيش اليوم املدينة سكان ينتقل
الحرضية. الحياة أعباء يتحملون وتجعلهم باملدينة تقيدهم تعد لم وظائفهم

تجاه التسامح من بكثري أكرب قدر سيكون لذلك ونتيجة الثقافات. انسجام وسيزداد
وسيعزز العالم. أنحاء جميع بني يتنقلون الذين األشخاص من الهائل العدد هذا قيم
وسيشكل اإلعالم. وسائل أيًضا ذلك يف وستساهم التسامح، هذا الشخيص التواصل
تقلل التي العوامل من وعامًال واالقتصادي، الثقايف للتقدم وسيلة الشخيص التواصل
الثقافات من العديد نرى عندما اليوم، هذا نرى أن ويمكننا الثقافية. التقاليد بني التباين
يُعيد أو النسيان، طي ببطء تنحرس — غالبًا «القومية» عليها يطلق التي — املحلية
يف هايالندرز مع حصل ما هذا سياحية. معالم باعتبارها الهواة جماعات استثمارها
التبت. إقليم وىف الرتكية القرى ومع الوسطى، أوروبا يف الغجر قوافل ومع اسكتلندا،

املستقبل. يف مكان كل يف ذلك مثل وسيحدث
أن ولو الضوء، من املزيد هناك سيكون إذ الليل؛ يف خاصة إرشاًقا، العالم وسيزداد
جوته نظمها التي الضوء» من «مزيد قصيدة يف املشهد مثل بالرضورة يكون لن املشهد
يف الكهرباء استهالك كثافة وستزداد مكان، كل تقريبًا الضوء سيعم املوت. فراش عىل
أمسياتها تنتهي التي األماكن يف أطول لفرتة األمسيات وستطول بالسكان. املكتظة املناطق
أن يمكن التي األشياء فأكثر السفر، يكثرون ممن كنت إذا الشمس. غروب مع اليوم
يف تماًما انعدامها مقابل الشمالية، أمريكا يف الكهربائية اإلضاءة شدة هو بالدهشة تصيبك
باألضواء. مغمورة املدينة ترى انجلوس، لوس مطار من الطائرة تقرتب فعندما أفريقيا.
قدر تعادل كهربائية طاقة يستهلك الطائرة من تراه الذي الحرضي التجمع هذا إن
ظالم يف غارًقا بويل مطار فيها يبدو التي إثيوبيا، مثل بالسكان مكتظ بلد استهالك
وجيزة. للحظة ولو دامس بظالم فيها التمتع يمكنك التي األماكن وستقل كامل. شبه
الظالم هذا يجربوا لم الغنية البلدان يف يعيشون الذين الناس من العظمى الغالبية إن
املناطق إىل أو الشاسعة األفريقية الصحراء إىل يذهبوا لم ما أبًدا يجربوه ولن الدامس،
املحيط وسط أو سيبرييا، يف التندرا سهل أو املنغولية، السهول إىل أو النائية، األسرتالية
من واحد قبس حتى أو واحدة إضاءة ملبة عىل تحتوي ال التي األماكن حيث الهادئ،
املحمولة الكمبيوتر أجهزة جميع تبقى وحيث أكثر، أو الكيلومرتات مئات بعد عىل النار

مغلقة. الصناعية باألقمار تعمل التي والهواتف
سكاي» دارك «بورتل املسمى السماء إظالم مدى مقياس استُخدم سنوات مدار عىل
عىل وانعكاساتها االصطناعية اإلضاءة تغلب مدى لقياس ٩ إىل ١ بني يرتاوح تدريًجا
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العالم أنحاء جميع يف ومعارصوه كوبرنيكوس يتأمل أن املمكن من كان لقد الظالم.23
النيجر يف باري أرسة حال هي كما واحدة، درجة فيها اإلضاءة قياس يتعدى ال سماءً
ليلة ويف درجات. ٩ فيها اإلضاءة قياس يبلغ بسماء اآلن يتمتعون نيويورك وسكان اليوم.
الحمر الوابنجر هنود رآه مما ٪١ من أقل سوى ترى أن يمكنك ال مانهاتن، يف صافية
٦٠ مقابل للهولنديني بأكملها مانهاتن جزيرة يبيعوا أن قبل تقريبًا، سنة ٤٠٠ منذ هناك
الواليات يف مكان أي يف السماء إضاءة تقل ال أالسكا؛ من النائية األجزاء وبخالف جلدر.
٣ الضوء مقياس يبلغ بولندا، يف النائية الجبلية املروج يف حتى درجتني. عن املتحدة
الضوء أو الصغرية، البلدات فوق والوهج املدن، أضواء النعكاس نتيجة أكثر أو درجات

القرى. مساكن من الصادر
أو يوم، كل أسالفنا يراه كان ما البرش من ٪٩٥ يرى لن اآلن من سنة مائة بعد
يتمكنون ألنهم الكفاية فيه بما محظوظني الناس بعض يزال ال ما وهو ليلة، كل باألحرى
الجميع». يراه «ما املرء يرى أال املمكن من أنه يدركون ال قد أنهم ولو اليوم، رؤيته من
تكون لن اآلن من السنني مئات بعد األرض من شاسعة مساحات أن من الرغم وعىل
العظمى للغالبية اإلضاءة مقياس فإن اليوم، املتحدة الواليات إضاءة قدر بنفس مضيئة
٤ إىل ٢ السماء إضاءة تبلغ ولن درجات، و٩ ٥ بني سيرتاوح املأهولة األرض مساحة من
درجة فيها اإلضاءة تبلغ التي النادرة البقاع إىل الرحالت وستنظم ندر، فيما إال درجات

السياحي. الجذب مناطق أعىل ضمن ستصنف والتي واحدة،
فحسب، للغاية جميل يشء لرؤية الفرصة ضياع عىل هنا املهم األمر يقترص وال
البيولوجي باإليقاع العبث عن الناجمة والفسيولوجية النفسية بالعواقب أيًضا يتعلق بل
مظلمة ليست إنها سرتى؟ ماذا غرفتك، يف األضواء تطفئ أن جرب الطبيعية. للحياة
ظالم يف الجو يكون عندما بكثري أفضل نوًما ينامون والبرش ليًال، نائم وأنت حتى تماًما،

دامس.
اختفت، قد والنباتات الحيوانات أنواع بعض ستكون اآلن من سنة مائة وبعد
رسيًعا اللغات اختفاء وسيكون اللغات. وبعض العرقية الجماعات بعض أيًضا وستختفي
لغتني تفقد اإلنسانية إن يقولون حينما املبالغة اللغويون يتعمد ربما استثنائي. نحو عىل
واإلسبانية والصينية االنجليزية سوى املستقبل يف الحالية اللغات من يتبق لن وأنه شهريٍّا،
ذلك ومع باملشكلة. يشعرون الناس لجعل وسيلة ذلك استغالل محاولني والعربية،24
الناس. من حفنة سوى اآلن يتحدثها يعد لم التي املحلية واللهجات اللغات بعض هناك
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ألكساندر األملاني املستكشف أن تروي املسافرون يحكيها تاريخية مفارقة هناك
مايبورس قرية إىل وصل عندما الجنوبية أمريكا غابات عرب يتجول كان هامبولت فون
فيما تبني ثم يعرفها، لم لغة كلمات سمعه إىل تناهى وهناك أورينوكو. نهر ضفاف عىل
مستفًرسا الهنود هامبولت سأل بعيًدا. يقف ببغاء ثرثرة سوى يكن لم سمعه ما أن بعد
مات فقد الطيور؛ سوى يتحدثها ال أتورس، تدعى لغة بأنها فأجابوه اللغة، تلك كانت عما
هامبولت وصول من أعوام عدة قبل اللغة تلك تتحدث التي العرقية املجموعة أجيال آخر

.١٨٠٠ عام
ضفاف عىل يعيشون الكارو شعب أبناء من شخص ١٥٠٠ سوى يبق لم واليوم
برينج بحر عىل الكرييك لغة كلمات آخر سترتدد وقريبًا إثيوبيا. غرب جنوب يف أومو نهر
عىل شخًصا ٣٠ من أقل سوى يتحدثونها ممن يبقى لن ألنه روسيا، يف تشوكوتكا يف
أكثر أو عرشة سوى فيها تجد أال يمكنك الجديدة غينيا بابوا يف قرى وهناك الحياة. قيد
اليشء وينطبق صغرية. نار حول األم بلغتهم الحديث أطراف يتجاذبون العجائز من
بورنيو. أدغال يف أو وفيتنام، الوس بني الحدود طول عىل الواقعة املرتفعات عىل نفسه
قيد عىل زالوا ال ماتي كيه لغة يتحدثون الذين األصليني السكان من ثالثة إن ويقال
موريشيوس، يف شجرة آخر مثل وقريبًا، ألسرتاليا. الشمايل الساحل عىل ويعيشون الحياة

للنجدة. ببغاء أي هناك يكون ولن أخرى، قبيلة أبناء من ابن آخر سيموت
فيها يتفاهم جميلة فاضلة مدينة (١٨٥٩–١٩١٧) زامنهوف لودفيك تخيل لقد
هو ها لكن أبًدا، يتحقق لن الحلم وهذا اإلسربانتو. أسماها بسيطة موحدة بلغة الجميع
يتحدثون من عدد يزداد نفسه، الوقت ويف التضاؤل. يف آخذ نتحدثها التي اللغات عدد
املوحدة العاملية اللغة تصبح لن اللغة هذه أن من الرغم عىل فأكثر، أكثر اإلنجليزية اللغة
يف أخريًا انترصت وقد سيما ال هيمنة، أكثر ستغدو لكنها الناس. بعض يخىشهيمنتها التي
األهم لكن للكوكب. املشرتكة اللغة تكون أن واستحقت الفرنسية اللغة مع الطويلة حربها
املاليني وسيظل االقتصاد. علم فيها بما والعلوم، والتكنولوجيا التجارة لغة صارت أنها
تماًما الخاصة، لغتهم اإلنجليزية سيعتربون أيًضا أنهم إال األم، لغتهم يتحدثون الناس من

لهم. ملًكا العالم يعتربون كما
ذلك، من واألهم الثقافات، تداخل وسيؤدي الكلمات. ستزداد لكن اللغات عدد سيقل
وراء األسايس الباعث كان النهضة، عرص يف اللغة. إثراء إىل والتكنولوجيا العلوم يف التقدم
الفضل (ويعزى جديدة كلمات أنجبتا اللتني والدراما الشعر لغتي يف متمثًال األدب هو ذلك
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اآلن، أما اإلنجليزية). اللغة يف جديدة مفردة ألفي من أكثر استحداث يف وحده لشكسبري
عليها العثور اليوم يمكن وال باآلالف، تقدر جديدة كلمات وستدخل العلم. دور فهذا
الكلمات هذه معظم سيتعلق االقتصاد يخص وفيما حاليٍّا. مستخدم قاموس أي يف بعد
التي والعمليات الظواهر ألن اآلن، حتى لها وجود ال الكلمات هذه واإلدارة. بالتمويل

بعد. معروفة ليست أو بعد، تظهر لم ستصفها
البيانات ستزداد لكن بلد، كل حسب تُصنَّف والتحليالت األساسية البيانات ستظل
التدابري وستؤكد التقليدية. الوطنية تراجع إىل تشري التي الجديدة السمات عىل تدل التي
والقيمة املادية غري القيم عىل االجتماعي واالزدهار االقتصادي التقدم عن الناجمة الجديدة

الطبيعية. للبيئة املتزايدة
يف نموٍّا تحرز أن دون من حتى تطوًرا الدول أكثر ضمن الدول بعض وستصنف
نقله يمكن ال يشء وهو نظيفة، بيئة عىل الحفاظ يف لنجاحها نتيجة بل الهجرة، أو اإلنتاج
ثرية الدول هذه وستصبح الخدمات. وبعض املادية السلع مع الحال هو كما وتحويله
لبناء تضطر أو للبيئة، املدمر التصنيع أنشطة إغراء وراء لالنسياق تضطر أن دون من
هذه قدرات يتعدى الذي األمر وهو للمفهوم، الحايل باملعنى املعرفة عىل القائم االقتصاد
هذه من ثالثيات هناك السياحية. جاذبيتها يف أصولها ستتمثل ذلك من وبدًال البلدان.
وبورما. وكمبوديا الوس وزامبيا، وبتسوانا ناميبيا وبوليفيا، وبريو اإلكوادور هي: البلدان
يف تصبح التاريخ يف دولة أول هي هذه وستكون غنية. دولة أيًضا منغوليا وستصبح

جمعاء. للبرشية حديقة ربما أو عامة، حديقة مجملها
سيخف وزنه فإن مرات، عدة ستتضاعف العاملي الناتج قيمة أن من الرغم وعىل
كان عما وزنه يقل اليوم العاملي فالناتج اليوم، الحال وكذلك فشيئًا. شيئًا الحريف باملعنى
أسباب أحد الكوني. اإلنتاج مستوى عىل بوزنه قورن ما إذا خاصة عقود، بضعة منذ عليه
الناتج من الخدمات تشكلها التي الحصة وازدياد اإلنتاج مواد كثافة انخفاض هو ذلك
يف الكامنة املعرفة بقيمة اآلن يقاس بات الثقل أن ذلك، من األهم لكن اإلجمايل، املحيل
جراًما ١٣٦ يزن الذي بود آي جهاز فمثًال صنعها. يف الداخلة املواد بقيمة ال املنتجات،
٢٫٥ يزن الذي برو بوك ماك وجهاز الفحم. من أطنان خمسة من أكثر قيمته تساوي
وزن خف املعرفة «ثقل» زاد كلما لذلك، األسمنت؛ من طن ألف ٢٥ يعادل كيلوجرام
السعادة إجمايل ومؤرش القومية، السعادة إجمايل مؤرش وارتفع العاملي، اإلجمايل الناتج

الثقايف. التحصيل ودرجة التعليم مستوى عىل األقل، عىل ينعكس، بقدر العاملية
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يف اثنتان مناطق، أربعة بالفعل اآلن هناك املوحدة. العملة مناطق عدد وسيزداد
أكثر هناك يكون قد اآلن من قرن بعد لكن أمريكا. يف وواحدة أوروبا، يف وواحدة أفريقيا،
اللتني والجنوبية الوسطى أمريكا مثل العالم يف أماكن عدة يف منطقة، عرشة اثنتي من
اليوان وسيصبح عامليٍّا. الثالثة املرتبة يف األمريكية العملة وستصبح الدوالر. تستخدمان
آسيا يف األخرى الدول من العديد أيًضا تداوله وسيعم النقد، الحتياطيات الرئيسية العملة
القرن طوال صمودها يستمر ولن الثانية، املرتبة يف اليورو عملة وستصبح وأفريقيا.
لكن أيًضا. وأفريقيا وآسيا أوروبا يف دولة ٥٠ من أكثر تداولها سيعم بل فحسب، القادم
يكون لن العاملي االقتصاد ألن اآلمال، قائمة عىل ستظل إليها نطمح التي العاملية العملة
هذا يتحقق ال وقد األمل. هذا تحقيق من ليتمكن الكفاية فيه بما بعد وناضًجا راشًدا

اإلسربانتو. لغة شيوع عدم وراء كان الذي السبب لنفس أبًدا، األمل
يشكل لن لكنه اآلن، عليه هو مما بكثري تكامًال أكثر العاملي االقتصاد سيصبح
ذلك ومع التقليدية. الوطنية االقتصادات يف املوجود النموذج غرار عىل تماًما موحًدا كيانًا
لن الناس أن درجة إىل أهميتها ستتوارى التي الوطنية الحدود عرب األعمال حجم سيزداد
من بالسيارة الحدود عبور سهولة يفوق نحو عىل سهولته، لشدة لها بعبورهم يشعروا
وأبراج الشائكة باألسالك املحاطة الحدود ستظل لكن الحايل. الوقت يف هولندا إىل بلجيكا

موجودة. للمراقبة الحراس فيها يقف التي املسلحة الحراسة
نتذمر سنظل إذ الكمال؛ عن بعيًدا سيظل لكنه العاملي، املؤسيس النظام وسيختلف
توازنًا أكثر العالم سيكون لكن املعارص». العالم «تحديات تلبية عن عجزه كيفية بشأن
أو الدول تحدثه الذي التأثري حيث ومن واالقتصادية، السياسية القوى نظر وجهة من

األحداث. مسار عىل الدول من مجموعات
الدويل البنك تصفية بعد ستنشأ التي فعالية، األكثر الجديدة املنظمات وستعتمد
من بدًال براجماتية، وأكثر ديمقراطية أكثر تنمية اقتصاديات عىل الدويل، النقد وصندوق
املصالح خدمة هو الحقيقي الغرض يكون الذي الوقت يف الرنانة الشعارات تستخدم أن
هذا ألن أوًال، آسيا، هو الكيانات لهذه الجديد املقر وسيكون الغنية. للدول السياسية
بنظريات يتعلق فيما سيما ال االقتصادي، الفكر بؤر من واحدة سيضم الذي املكان هو
من جزءًا الصني وستستخدم الوقت. ذلك يف السائد التيار ستعترب التي والتنمية النمو
املنظمات إىل االنضمام عىل يشجعهم لآلخرين وحافًزا مال، رأس كنواة احتياطياتها

الجديدة.
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هذا يوافق ولن بكثري، اآلن أهميتها من أكرب العام العاملي الرأي أهمية وستكون
قوة لكن للديمقراطية. بحبهم يطنطنون الذين الوطنيني السياسيني هوى بالرضورة
سؤال تيسري عىل ستعمل الالسلكية للشبكة التقنية والقدرات الحكومية غري املنظمات
صوت تجاهل ذلك بعد املمكن من يصبح ولن الحقيقي. رأيهم عن مبارشة الناس
إىل للوصول طويل طريق أمامنا سيظل لكن اليوم. حكام بعض يتجاهله مثلما الناس،
ألن واحد، واقرتاع واحد، إنسان مبدأ عىل تقوم الكوكب، مستوى عىل حقيقية ديمقراطية
— رسمية غري بصورة األقل عىل — والتصنيف للجدولة تخضع ستظل االقرتاعات تلك
إىل مىض وقت أي من أقرب فسنكون العاملي الصعيد عىل أما الواقعية. الحالة سياق يف

بعد. وصلنا قد نكون لن لكننا العاملي، االقرتاع نموذج
العمر أمد ازدياد حيث من العرشين القرن يف حققه الذي النجاح العالم وسيواصل
سنة و٤٦٫٣ للرجال سنة ٤٨٫٣ من أمريكا يف املتوقع العمر مؤرشات نقل الذي األمريكي،
يصل أن ويتوقع .٢٠٠٠ عام يف التوايل عىل سنة و٧٩٫٩ ٧٤٫٢ إىل ١٩٠٠ عام يف للنساء
سيتعدى الغنية الدول ويف سنة، ٨٠ نحو إىل العالم مستوى عىل املتوقع العمر متوسط

القدر؟ بنفس والجماعية الشخصية السعادة ستزداد هل لكن سنة. ٩٠
بعض يف صادقة تقليدية أمنية من سنة» ١٠٠ «عقبال الشائعة: املجاملة ستتحول
ما مرحلة يعيشون الذين املتقاعدين عدد وسيزيد األمد. قصري واقعي احتمال إىل الدول
مثًال: أملانيا نأخذ دعونا اإلنتاج. قبل ما مرحلة يف والشباب األطفال عدد عىل اإلنتاج بعد
الحفاظ من أملانيا تتمكن فلن فقط، أطفال أربعة تلدن أملانيات نساء ثالث كل ظلت إذا
الدول من الهجرة خاصة إليها، الهجرة زيادة عىل باالعتماد إال سكانها عدد مستوى عىل
نماذج عىل املدى بعيدة آثار لذلك وسيكون بكثرة. اإلنجاب إىل أبناؤها يميل التي اإلسالمية
نعلم كلنا أخرى. ناحية من االدخار وسوق العام التمويل وعىل ناحية، من املستهلك سلوك
هذه تعترب ألنها األلب جبال يف الطبيعية املناظر بني املآذن بناء تحظر ربما سويرسا أن
عن للمسلمني العايل اإلنجاب معدل خفض تستطيع ال سويرسا لكن املنظر، قبيحة املآذن
كأنها تبدو متنكرة مآذن ذات مساجد بوجود بالقبول األمر وسينتهي التصويت. طريق

كنائس. أبراج
مىض، فيما السل. ملرض اليوم ننظر كما إليه باألقراصوسننظر الرسطان وسنعالج
املصري نفس اإليدز وسيلقى باإلعدام. حكم بمنزلة بالسل ما شخص إصابة تشخيص كان
شعوبًا املايض يف أفنى الزهري هذا أن مع الحايل، الوقت يف الزهري مرض لقيه الذي
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ملدة والراحة األسربين تناول يتضمن العالج سيظل بالربد سنصاب وعندما بأكملها.
— الصحي الحياة نمط سيجعل مما التكلفة؛ باهظ العالج وسيصبح الفراش. يف أسبوع
الغذاء عن ناهيك والرياضة، والرتفيه النشطة، السياحة أنماط وجميع الوقائي، العالج
الغنية. البلدان يف املحلية امليزانيات مخصصات قائمة عىل االهتمامات أهم أحد — الصحي
ال إننا حتى رهيبة؛ األمراض هذه وستكون جديدة، أمراض ستظهر لألسف، لكن
األوبئة ملواجهة التأهب وسيكلفنا ذلك. سيحدث متى أو ستهاجمنا كيف نتصور أن يمكننا
فيها سيدفع ما ستستحق املسألة هذه لكن السالم، لحفظ اليوم ننفقه الذي القدر نفس

موت. أو حياة مسألة ستكون ألنها ثمن، من
سيحاول البعض أن من الرغم عىل األسبوع، يف فقط أيام أربعة مدار عىل وسنعمل
مكان إىل الوصول وسيستغرق ذلك. يف منه رغبة لألسبوع السبعة األيام طوال يعمل أن
مكان إىل ينتقلون الذين الناس عدد وسيخف اليوم. يستغرقه الذي الوقت ضعف العمل
النقل خدمة جودة وستعود املنزل. من سيكون العمل غالبية ألن وإيابًا، ذهابًا العمل
عىل أكثر سيكون لكنه العمل، أيام يف الفراغ وقت وسيقل والضواحي. املدن يف الجماعي
أن الجيد من سيكون االستهالك، وقت هو الفراغ وقت ألن ونظًرا ككل. األسبوع مستوى
نكسبه ما أضعاف أربعة سنتقاىض إذ الوقت؛ هذا يف لينفقوه املال من املزيد الناس يملك
أو ذلك، ليتحقق ٪١٫٤ نسبته السنوي األجر متوسط يف ارتفاع يطرأ أن يكفي اليوم.

سنة. مائة غضون يف نفسه األمر ليتحقق سنوات سبع كل ٪١٠ نسبته ارتفاع
دخل؛ من نتقاضاه ما ستتجاوز التي احتياجاتنا تلبية عن عاجزين سنظل ذلك ومع
املالئمة الظروف بخلق فقط تُعنى أال األجل طويلة تنمية اسرتاتيجية ألي ينبغي لذلك
الواقعي التقييم أيًضا االعتبار يف تأخذ أن بل اإلنتاج، مستوى يف مطرد ارتفاع لتحقيق
شك وال التصاعد. عن امليول تلك فيه تكف الذي الوقت يأتي أن يجب املستهلكني. مليول
أعني — مختلف نحو عىل أموالهم سيعدون املتوسطة الطبقة أفراد وحتى األثرياء أن
عوامل ضمن النقدية القيمة عامل إدراج يتعلموا أن فور — مختلف نحٍو عىل سيقيِّمونها
كم تسأل عندما شافية إجابة عىل الحصول اليوم الصعب من الفراغ. وقت قيمة تقدير
املستقبل ويف العمل. مكان إىل االنتقال يف أو العمل يف تنقيض ال أي حرة، ساعة تساوي

السؤال. هذا إجابة الجميع سيعرف
فعله رد نفس هو املياه فاتورة رؤية لدى املرء فعل رد سيكون سنة مائة وبعد
وستتحول وأكثر. أكثر سرتتفع املاء تكلفة ألن الباهظة، الكهرباء فواتري رؤية لدى اليوم
وستشكل قيمة، ذات مبالغ إىل رمزية مبالغ من البيئة عىل للحفاظ املفروضة الرضائب
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النظيفة. واملياه األخرض العشب ستوفر التي املحليات لدخل ا هامٍّ مصدًرا املبالغ هذه
نفقات باعتبارها صحيح، نحو عىل العامة للمنافع تدفع التي الرضائب إىل ينظر وسوف
الوعي وسيؤدي يوفرها. أن الخاص القطاع يستطيع ال رضورية خدمات مقابل تدفع
إىل ثمنها دفع بها يجري التي الطريقة قبول زيادة جانب إىل الخدمات، هذه برضورة
بوصفه الرضيبي النظام إىل ينظرون واملحللون الساسة وسيظل الرضائب. يف كبرية زيادة

لهم. األقل عىل مفيًدا، نظاًما
التي اإلعالنات، تكاليف تغطية عىل يهدر األرس ميزانيات من هائل جزء وسيظل
جدل هناك سيكون الكيل االقتصاد مستوى وعىل نشرتيه. ما كل سعر من جزءًا تشكل
اإلعالن يعترب أن أو اإلنتاج، تكلفة ضمن اإلعالن كلفة تحسب أن ينبغي كان إذا ما حول
بالفعل) مهدرة دامت (ما النفقات هذه من جزء يخصم أن ينبغي ربما املنتج. من جزءًا
املزيد وسندفع اإلجمايل. املحيل الناتج من تخصم لم إذا للرفاه، املخصصة األموال من
املساعدة بغية الدعاية تراقب التي الرشكات تعدها التي التحليلية الدراسات بسبب أيًضا
حماية ستصبح اإلعالنات؛ حال هي وكما القوي. التسويق سيل من املستهلكني إنقاذ يف
الناس سيتعجب اآلن من سنة مائة وبعد قوية. سياسية وقوة كبري عمل مجال املستهلك
رءوسنا نهز كما تماًما تحقيقها، يف تنجح اإلعالنات وكاالت كانت الذي املكاسب لكم
مقابل الوسطى العصور يف املؤمنون يدفعه كان الذي املال كم معرفة إزاء استهجانًا اآلن

خطاياهم. غفران
ستنطوي الوطنية أن من الرغم عىل قومية، نزعة من االقتصادية السياسة تخلو ولن
تطبيق برضورة الشعور قدر يفوق العاملي باالنتماء الشعور من نسبيٍّا أكرب قدر عىل
«الوطن قيمة عىل املستقبيل األبناء» «وطن وقيمة االجتماعية القيم وستتفوق الحمائية.
وستعلو املايض. إىل الحنني عىل الصاعد بالجيل االهتمام سيتفوق أخرى، بعبارة األم».
الذين للمسنني االجتماعية الرعاية توفري من أهمية أكثر بوصفه التعليم يف االستثمار قيمة
الشباب أما التطور. بالغ خاص تأمني نظام طريق عن بأنفسهم االعتناء عليهم سيتعني
لقضاء القليل وادخار الطويلة، شيخوختهم لفرتة املال من املزيد ادخار عليهم فسيتعني
سن متوسط ألن للعمل، الوقت من املزيد لديهم وسيكون الوجيزة. عطالتهم سلسلة
ستكون لكن الستني. إىل منه السبعني إىل أقرب يكون سوف املتقدمة الدول يف التقاعد
التقاعد سنوات عليه تنطوي مما أكرب بسعادة وبالتايل أوفر، وبصحة أكثر، التقاعد سنوات

اليوم.
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دعت كلما السلكيٍّا االقتصاد وكتب اإلحصائية السنوية البيانات تحديث وسيجري
عىل جلوسه طيلة من بالضيق املرء يشعر أن الرضوري من يكون ولن لذلك، الحاجة
ما يشء عن ليبحث أو اإلنرتنت، شبكة عرب منها ويتحقق التعريفات ليقرأ واحد كريس
وسيكون أحدث. أصيل مصدر مع الكتاب يف الواردة اإلحصاءات ليقارن أو األطلس، يف
التقنية. الناحية من متاًحا األرض وجه عىل بقعة كل من املعلومات جميع إىل الوصول

تجاه نوعيٍّا اختالًفا البرش موقف سيختلف واملجتمعات األفراد مع الحال هي ومثلما
هناك وسيكون البيئة، تنظيف رضورة عىل الجميع سيتفق البيئة. وتدمري التلوث مسألة
للمدخنني النظرة تغريت فقد ذلك، لتحقيق إجراء التخاذ وجماعي قوي ضغط أيًضا
التلوث. مسألة إىل املستقبل يف النظرة ستتغري وكذلك فقط، عقود بضعة غضون يف برسعة
تغيريات ستجري وقريبًا، الصدد، هذا يف أمور عدة حدوث بدء اآلن نالحظ أن ويمكننا
الجدار أمام حتى أو الخلفية، أفنيتنا يف النفايات إلقاء معظمنا يستنكر فاليوم تاريخية.
يصبح بحيث واألمم األفراد من املزيد نظرة ستتغري الوقت وبمرور الجريان. مع املشرتك
التغيري هو هذا أيًضا. مستهجنًا أمًرا األشكال، من شكل وبأي مكان، أي يف البيئة تلويث

النطاق. واسعة واقتصادية ثقافية تأثريات له سيكون الذي الثقايف
الكوارث خطر درء عىل ما حد إىل السيطرة تحت املناخ حالة إبقاء وسيساعد
أكثر الكربى، األفريقية الصحراء يف سيما ال فقًرا، املناطق أشد ستكون لكن الطبيعية،
تغري آثار وستكون املناخية. االضطرابات بسبب املياه لنقص اآلن عليه هي مما عرضة
التغريات أن الطريف من لكن جزئية. سيطرة تحت حاليٍّا بها نشعر بدأنا التي املناخ
إليها الوصول يتعذر كان التي املوارد استغالل ستتيح الحراري االحتباس عن الناجمة
القطب يف الجليدي الغطاء تفكك سيؤدي فمثًال، البعض. سرييض الذي األمر وهو سابًقا،
الشمايل. القطب بحر من املوارد الستخراج — أيًضا والربح — اإلمكانية إتاحة إىل الشمايل
احتياطيات ربع إىل يصل ما أن إىل األمريكية الجيولوجي املسح هيئة تقديرات وتشري

هناك. تقع األرضية الكرة يف املكتشفة غري الطاقة
التقنية، الناحية من األخطاء من خلت التي الجريئة، عمليتها تنفذ لم مثًال روسيا
وتعني «السالم»، تعني مري كلمة الروسية اللغة (يف الغاطستني مري مركبتي أطلقت عندما
لتؤمن إال الشمايل القطب تحت مرت ٤٢٠٠ بلغ عمق عىل املحيط قاع إىل «العالم») أيًضا
كما تماًما التيتانيوم، من املصنوع الوطني علمها الشمايل القطب يف وغرست مستقبلها،
من يتمكن لن أحًدا أن هو الفارق لكن .١٩٦٩ عام القمر عىل علمهم األمريكيون وضع
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يكفي ما هناك يوجد ال ألنه اآلن، من سنة مائة بعد حتى القمر من خام مواد أي جلب
أمًرا يزال ال سيكون ذلك أن األهم والسبب االقتصادية، الجدوى ذات الخام املواد من

التقنية. الناحية من مستحيًال
ونصف. ساعة فرانسيسكو سان إىل موسكو من الطريان رحلة تستغرق وسوف
بني الرحلة تستغرقه مما أطول وقتًا األمن بإجراءات واملرور املطار دخول وسيستغرق
ساعات خمس مجملها يف ستستغرق الرحلة إن أي يفصلهما، الذي املحيط وعبور قارتني
أو االئتمان بطاقات من وبدًال دقيقة. ٩٠ منها الطريان نصيب يتجاوز لن ست، إىل
نكون لن مىض)، وقت أي من أهمية أكثر اآلن وهي موجودة، تزال ال (التي السفر جوازات
التي اإللكرتونية العيون من واحدة إىل بعمق نظرة أو شاشة، عىل إصبع للمسة إال بحاجة
إىل باإلضافة الرسمي، الزي يرتدون أشخاص تفتيشنا بمهمة وسيقوم ذهبنا. أينما تتبعنا
ستؤدي ربما أيًضا. إلكرتونية كالب هناك وستكون البرش. تشمم عىل خاصة مدربة كالب

ذلك. عدا يشء أي يف أفضل تكون لن لكن أفضل، نحو عىل التشمم مهمة الكالب هذه
يتطلب لن إذ اإللكرتونية؛ أو النصية الرسائل نكتب أن الرضوري من يكون ولن
أو سيسمعنا الذي املراد، الشخص إىل الرسالة فتصل فيه، نفكر ما نقول أن سوى األمر
صناعة بدء منذ ظهرت التي األفالم كل مشاهدة لنا ستتاح املنزل ويف الفور. عىل سريانا
فور أذهاننا، إىل تتبادر أن يمكن التي املوسيقية املعزوفات جميع إىل واالستماع السينما،
أي ملس إىل نضطر ولن رقمية. لوحة عىل قائمة من سماعه أو مشاهدته نود ما اختيار
مسموع؛ بصوت قليلة كلمات نطق سوى األمر يتطلب لن إذ ذلك، يف نرغب لم إذا يشء
جون بقيادة الباروك لعازيف اإلنجليزية الفرقة بأداء لهايدن «الخلق» «مقطوعة تقول: كأن
الحمراء» «الصحراء «فيلم تقول: أو تسمعها، نفسك تجد أن تلبث فال جاردنر» إليوت
فلويد» بينك لفرقة «الجدار» «أغنية تقول: أو الفيلم، تشاهد نفسك فتجد ألنتونيوني»
عرب البنكي حسابك من أوتوماتيكيٍّا هذا تكلفة وستخصم وتسمعها. تراها نفسك فتجد

يشء. أي يكلفك لن فهذا األشياء، تلك بتخيل تكتفي أن يمكنك أو اإلنرتنت،
بدت لو وحتى فقر. يف الباقون وسيعيش البعض. سوى هذا بكل يتمتع لن لكن
فقراء. فسيظلون اليوم، الوسطى الطبقة أفراد حياة مثل األماكن، بعض يف الفقراء حياة
نصف عمرهم سنوات تتعدى ولن املدقع الفقر بؤس يف يعيشون الناس من كثري وسيظل
سيطرأ الذي الكبري االنخفاض من الرغم عىل الدول، أغنى يف يعيشون من عمر متوسط
يتمكنوا لم إذا تأمني شبكة أي الفقراء هؤالء يحمي ولن والرضع. األطفال وفيات عىل

467



وأكاذيب وأخطاء حقائق

الكرماء والجريان األقارب وسيظل سنهم. كربت أو مرضوا، أو وظيفة، عىل العثور من
األمية. من وال األوبئة من وال الجوع من ال العالم يتخلص ولن العبء. هذا يتحملون
التي املشرتكة، اإلقليمية اللغة أو اإلنجليزية، باللغة التحدث من كبرية أعداد تتمكن ولن
يف السواحلية للغة الحال هي مثلما تحديًدا، والتجارة لألعمال دائًما رضورية ستكون
منطقة يف الفرنسية واللغة املجاورة، والبلدان نيجرييا يف الهوسا ولغة أفريقيا، رشق
الناس بعض يتمكن لن بل الهندية. القارة شبه يف الهندية اللغة أو األفريقي، الساحل

األم. بلغتهم القراءة من حتى
قد أو البرش، من كبرية لقطاعات اإلطالق عىل ومستواها الحياة أسلوب يتغري ولن
التغري هذا حدوث سريتبط إذ املحسوس، غري األدنى وبالحد فقط، ما حد إىل لكن يتغريان
إن قبل. من كانت كما املستقبل يف الحال ستظل موسع. أو بسيط اإلنتاج: إعادة لنوع وفًقا
بأسالفهم الناس به ارتبط الذي القدر بنفس بأسالفهم يرتبطون اليوم الناس من الكثري
عقارب لكن تجري، والبيولوجية الفيزيائية الساعتني عقارب أن صحيح أجيال. عدة قبل

تتحرك. ال ثابتة واالقتصادية الثقافية الساعتني
أو املتوافرة، املعلومات إىل الوصول إىل حاجة يف البرشية من كبري قطاع يكون ولن
خلق ومن الحاجة، تلك تحفيز من أوًال بد ال إذ لذلك؛ الالزمة املالية املصادر لديه تتوفر لن
تطوًرا املجتمعات أكثر عن هؤالء تفصل التي املسافة ستزداد ثم ومن املالية. املصادر تلك
املستقبل. يف البرشية ينتظر الذي التقدم كل من الرغم عىل اآلن، عليه هي عما اتساًعا
عىل الهائلة بقدرته موجوًدا، سيكون دوالر ١٠٠ سوى يتكلف ال الذي الكمبيوتر فجهاز
وجود عدم عىل التغلب يستطيع ال لكنه فقًرا، البلدان أشد يف هائًال نوعيٍّا تغيريًا يحدث أن

الصحية. النظيفة البيئة تراجع أو التعليم قصور أو الطاقة، خطوط أو الطرق
الكربى العواصم بعض وستزدهر أخرى. تظهر الفقرية األحياء بعض تختفي وبينما
وستزداد معنى. من الكلمة تحمله ما بكل العالم هذا وجه وسيتغري أخرى. وستتدهور
الكربى املدن من الكثري وستبدو وتألًقا. حيوية — «الشمال» — تطوًرا األكثر أجزاؤه
وهذا سكانها. عدد نصف «امللونون» يشكل ضخمة مدينة وهي أنجلوس، بلوس شبيهة
أن أيًضا يمكن أنه (مع االجتماعي النسيج ويدعم الثقايف املشهد سيثري العرقي التمازج
سيختارها التي الطريقة ما غموًضا: األشياء أكثر هو وهذا والعداء). الخصومة إىل يؤدي
منطقة يف كانت كما الحال ستكون هل بعض؟ مع بعضهم للتعايش البرش من املزيج هذا
برشية مجزرة أول وعار صدمة قبل الزمان، من ونصف قرن منذ األوكرانية أوديسا
األمر أن أم كوبنهاجن؟ أو أمسرتدام مثل الحديثة الغربية املدن حالة مثل أم جماعية،
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الحضارات»؟ «صدام نظرية مؤيدو عليها يعلق جديدة ومادة رزق مصدر سيكون برمته
من الرغم وعىل غريه. من أكثر واعًدا األمريكي الثقايف التمازج نموذج يبدو الواقع يف
لوس يف األخرية االضطرابات يف ظهرت التي التشوهات، بعض تشوبه النموذج هذا أن
بقية يف منها االستفادة يمكن التي الدروس من كبري قدر لديه النموذج هذا فإن أنجلوس،
األمريكي النموذج من املستفادة الدروس هذه أعظم أن شك وال أوروبا. ذلك يف بما العالم،
السائدة الثقافة تيار يف األقليات هناك تنصهر حيث والتسامح، املتبادل التفاهم درس هو

السائد. التيار هذا بثقافاتها فيه تثري الذي الوقت نفس يف
مليون ٣٠٠ تقتل أن املمكن من كان التي الكربى، الحرب تفادي من وسنتمكن
ستندلع لكن مضت. سنة ألف منذ جميًعا البرش عدد نفس أي واحد؛ يوم يف شخص
ستسوء األمور أن ولو القارات، جميع ويف سنوات، بضع كل وهناك هنا الصغرية الحروب
ثروة تمتلك وهي اإلنتاج، حيث من فقًرا ستعاني التي األماكن يف سيما ال حد، أقىص إىل
تنتجها التي لألسلحة فائدة عىل العثور من بد ال يشء، كل فرغم الطبيعية، املوارد يف تتمثل
التي الفقرية، البلدان يف آلخر آن من واختبارها بيعها من أفضل فائدة وال الغنية، البلدان
التالية. والقرون املقبل، القرن مدى عىل الغبية التكاليف هذه تحمل عىل قادرة ستكون

بعد العالم سيكون كيف يعنيه اليوم منا فمن ذكرت، الذي هذا كل تحقق إذا وحتى
سيكون كيف سنة مائة منذ يعنيه كان ومن الحياة؟ قيد عىل نكون لن دمنا ما سنة، مائة
بهذا يهتم من وجد إن هذا قليلون، أنهم أعتقد اليوم؟ أي زمنه، من سنة مائة بعد العالم
من بأرسع يأتي املقبل و«الحارض» كبرية. برسعة تحدث األمور كل لكن أساًسا. األمر
يتذكرون بيننا من أناس ويوجد لحياتنا. النابض الواقع هو هذا سينمائي. فيلم يف لقطة
هذه سيقرءون اليوم سنٍّا الناس أصغر وأحفاد عاًما. ١٥٠ منذ ولدوا الذين أجدادهم
رؤيتك تركز أن فقط عليك كاملة! قرون ثالثة تلك اآلن. من سنة ١٥٠ بعد الكلمات
أربع عىل تجثو بأن أشبه هذا الشاملة. الصورة رؤية من لتتمكن االتجاهني يف وأفكارك
تعاود ثم — للغاية مضجرة لكنها مستقرة وضعية وتلك — األمر يبدو كيف لرتى مجدًدا
لرتاه. ا حقٍّ الكثري هناك أن ستجد حولك. من األفق يف جيًدا النظر لتمعن ذلك بعد الوقوف
وتخيل القليل. فهم من أفضل املزيد وفهم الرؤية. عدم من أفضل الرؤية تكون دائًما
التي األخطاء من الكثري تجنب ويمكن اإلطالق. عىل تخيلها عدم من أفضل بدقة األشياء
الكثري مواجهة أسالفنا علينا يوفر أن املمكن من كان مثلما تماًما املستقبل، يف ستقع
كان لذلك يفعلوه، ولم لذلك، مؤهلني يكونوا لم لكنهم اليوم. نشهدها التي املتاعب من
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مقارنات، يعقدوا ولم األجل، وطويلة شاملة بطريقة يفكروا لم فهم الثمن. دفع علينا
لكنا ذلك، فعل عىل قدرة أكثر كانوا ولو الكفاية. فيه بما واملكان الزمان يف يتنقلوا ولم
ولن حاًال، أفضل القادمة األجيال فستكون ذلك فعل اليوم أحسنا وإذا حاًال. أفضل اآلن
لكن التذكارية، النصب لنا يقيموا أن املهم من يكون لن منه. ليتذمروا الكثري هناك يكون

علينا. لعناتهم لصب أسباب لديهم تكون أال الجميل من سيكون
بكثري. أكثر الزهور وستكون الروث، سيقل وعندئذ
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حفيدتي حفيدة إىل

العزيزة صغريتي
القرن منتصف يف أنا وولدت والعرشين، الحادي القرن نهاية يف ولدِت لقد
من أنت وتخرجِت ،١٩٦٧ عام يف الثانوية املدرسة من وتخرجُت العرشين.
االمتحان أسئلة أن إذن املستغرب من وليس .٢١٠٧ عام يف الثانوية املدرسة
بني تفصل السنوات من ا جدٍّ الكثري فهناك مختلفة؛ كانت منا لكلٍّ النهائي
بيننا يفصل الزمن إن برسعة! السنوات تلك مرت كيف انظري ولكن زمنينا،

نفسه. الوقت يف بيننا يجمع لكنه
املستقبل. هو واملايض املايض، هو املستقبل

بالفعل حدثت مستقبيل، تزال ال لكنها ماضيك، هي التي السنوات ويف
النحو هذا عىل حدوثها يف والسبب حدوثها. نتوقع كنا التي من كثرية أمور
وهي وضعتها، التي املصادفة نظرية خالل من واضح مختلف نحو عىل وليس
بديهيٍّا أمًرا صارت وإنما زمانك، يف محدثًا أمًرا تعد لم التي التنمية نظرية
املمكن من كان — وسيئة جيدة — كثرية أخرى أشياء تحدث لم لكن واضًحا.
مختلفة باملايضواآلتي منا كلٍّ فعالقة وبينك، بيني االختالف هو وهذا حدوثها.

تماًما.
أحد أن يعني وهذا تحدث. لم لكنها كثرية، أشياء حدوث املمكن من كان
غائبًا. كان سيحدث ما تحدد التي الظروف مزيج من الرضورية العنارص
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البرشي الفعل لكن فحسب، حظ مسألة املسألة كانت ربما األحيان بعض يف
أهمية للكلمات كانت األحوال كل ويف األحيان. أغلب يف حاسًما يكون املتعمد

املعاني. من الكثري معاني؛ تحمل فهي دائًما،
لكنها ا، حقٍّ مدهش مستحيل حدوثها أن يفرتض كان التي األشياء عدد إن
ففيما الخيال، رحابة من يكفي ما لدينا يكن لم زمني يف حال. كل عىل حدثت
تصنع مما أعظم اختالًفا الخيال يصنع استرشافها، يمكن ال التي باألمور يتعلق

عليه. نعول املعرفة من قدر أي بعد نمتلك ال ألننا املعرفة،
وكما يأتي. أال املمكن من كان مستقبل نتائج أنت، فينا بما جميًعا، إننا
أهدرنا لكننا لنا، أتيحت التي الفرص معظم استغللنا فقد اآلن موقعك من ترين
من كان لكنه قدًما، يميض يزال ال كليٍّا مختلف عالم يف تعيشني إنك بعضها.
من الكثري هناك أن بد ال غنى. وأكثر جماًال، وأكثر حاًال، أسعد يكون أن املمكن

بكثري. أكثر الزهور تكون أن املمكن من كان لكن الزهور،
املمكن األشياء قدر — أعلم ألنني — أرى املستقبل نحو بعيًدا أتطلع عندما
أكثر تعرفني ألنك — سرتين بالتأكيد بدورك، املايض تتأملني وعندما حدوثها.
الفرص عدد — االقتصاد علم يف متخصصة لست أنك من الرغم عىل بكثري،
يمكن ال — األقل عىل — أو تعويضها، يمكن ال الخسارة وهذه أُهدرت. التي

مقبلة. أخرى سنة مائة طوال ذلك
حفيدة إىل رسالة تكتبي أن يمكنك ستمر. املقبلة سنة فاملائة يهم؛ ال لكن
تنظر ثم الكتاب هذا تقرأ أن لها قويل االقتصاد). علم ستدرس (ربما حفيدتك
ترسل أن عىل تحرص أن لها وقويل أخطأنا. أيها ويف أصبنا، األمور أي يف لرتى

.٢٢١٠ عام يف اسمه كان أيٍّا أو إلكرتوني، بريد رسالة إلينا
الدراسات إن قلت لطاملا التطبيقية. الكوكب دراسات تدرسني أنك يسعدني
األمور، من الكثري ستفهمني هائل. مستقبل لها سيكون التخصصات متعددة
عىل التنمية. تحقيق يف املساعدة فرصة لك وستتسنى وأكثر، أكثر وسرتين

الصدد. هذا يف جهدهم كل يبذلوا أن الجميع
قصة لنفسه يحكي العالم إن أينشتاين ألربت قال العرشين، القرن بداية يف
لتجربة يمكن الفيزياء ففي ال، أم صحيحة القصة هل ليتأكد تجربة يُجري ثم
عىل ينطبق ال هذا لكن صحتها، عدم من ما فرضية صحة الفور عىل تثبت أن
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الحادي القرن مطلع حتى الفرضيات بعض صحة تثبت لم إذ الفرضيات؛ كل
الفرضيات بعض تكون لن والعرشين، الثاني القرن مطلع يف وحتى والعرشين،
التحقق يمكن ال التنمية واقتصاد الناس. من للغاية محدود لعدد إال مفهومة
ا. جدٍّ الكثري يكلفنا أحيانًا هذا كان وقد تاريخي، مدى خالل من إال صحته من
من متسع هناك يزال ال حني يف الصواب إىل تصيل أن األفضل من أنه تذكري

الوقت.
ثبتت زمنك يف الحقائق وكل الكتاب، هذا قرأت وأنت قصتي، رسدت لقد
تأكدي لذا صوتي، بأمر أو بنقرة أو بلمسة وتفسريها وتصنيفها صحتها

حق. عىل كنت أنني ترين حني تسعدي أن أرجو بنفسك!
يكون أن الجميل من هو كما تماًما حق، عىل املرء يكون أن الجميل من

محظوًظا.
من أوفر بقدر تتمتعوا وأن حق، عىل حولك َمن وكل أنت تكوني أن آمل

الحظ!
األبد إىل دائًما املخلص
كوودكو جچيجوش
٢٠١٠ وارسو،

ملحوظة
لديِك ليس بأنِك يحدثني ما شيئًا ألن يورو، ألف مبلغ الرسالة هذه طي مرفق

(-: جميًال! شيئًا لنفسك اشرتي ترتدينه. ما
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(17) For the results of this Gallup poll, see “Testing Muslim Views: If
You Want My Opinion,” The Economist, March 10, 2007, p. 63.

(18) I reflected on tensions in relations between the U.S. and Iran in
a two-part article, “Triggering the Next Iranian Revolution,” The Globalist,
March 14 (part one) and March 15 (part two), 2007. www.theglobalist.com.
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“Latin America and the United States: Spring Break,” The Economist, March
3, 2007, p. 49.

(20) Francis Fukuyama expresses some impassioned views on this
subject in America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neo-

conservative Legacy (New Haven and London: Yale University Press,
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(New York: Basic Books, 2007).
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gotten it wrong again? Understandably, GDP according to PPP will always
be an approximation, at best. Taking into account all the methodological
reservations, I have decided to stick to the original estimates, which seem
to reflect reality more accurately.
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(22) With fertility rates so high in these extremely poor countries (GDP
per capita in Niger and Mali amounted to $1,000 and $1,200, respectively,
by PPP in 2007), infant mortality below the age of five is 249 per thousand
in Niger and 219 per thousand in Mali. By comparison, it is 31 in China
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In Poland, it is 8. See Development and the Next Generation (Washington:
World Bank, 2006), pp. 292-293.
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(29) Justin Yifu Lin, appointed Chief Economist and Senior Vice Pres-
ident of the World Bank in 2008, is also a member of the Academic Board
of the TIGER Reserarch Center, where he has visited and lectured. See
Lessons of China’s Transition from a Planned to a Market Economy [in]
Distinguished Lectures Series No. 16, (Warsaw: Leon Kozminski Academy of
Entrepreneurship and Management [WSPiZ]), available at www.tiger.edu.pl.
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Richard Layard also writes about the category of happiness as perceived
from the economic perspective in Happiness: Lessons from a New Science
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.org.
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endogenous model of economic growth. See his “Increasing Returns and
Long-Run Growth,” Journal of Political Economy, 94 (1986), 5, pp. 1002–
1037.

(6) See Robert E. Lucas, “On the Mechanics of Economic Development,”
Journal of Monetary Economics, 22 (1988), 1, pp. 3–42.

(7) See George Mavrotas and Anthony Shorrocks, eds., Advancing
Development: Core Themes in Global Economics (New York: Palgrave
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growth and the complexities of its interpretation in a work that is
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الجديدة والرباجماتية التنمية، يف املصادفة نظرية التاسع: الفصل

(1) Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Rev-

olution (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2002), p. 66
(2) Dani Rodrik, Let a Thousand Growth Models Bloom, www.project-

syndicate.org; Rethinking Growth Strategies [in] WIDER Perspectives on

Global Development [Houndmills, Hampshire, and New York: Palgrave
Macmillan, 2005), pp. 201–223.

الغامض املستقبل العارش: الفصل

(1) See National Intelligence Council, Mapping the Global Future:

Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. Based on Con-

sultations with Nongovernmental Experts around the World (Washington,
Nov. 2004), www.foia.cia.gov.net.

(2) William Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adven-

tures and Misadventures in the Tropics (Cambridge MA and London: MIT
Press, 2002); The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the

Rest Have Done So Much Ill and So Little Good (New York: Penguin Press,
2006).

(3) Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are

Failing and What Can Be Done About It (Oxford and New York: Oxford
University Press, 2007).

(4) Ilyana Kuziemko and Eric Werker, “HowMuch Is a Seat on the Secu-
rity Council Worth? Foreign Aid and Bribery at the United Nations,” Journal
of Political Economy, 114 (2006), 3, pp. 413–451.

495

www.project-syndicate.org
www.project-syndicate.org
www.foia.cia.gov.net


وأكاذيب وأخطاء حقائق

(5) The members of ASEAN, the Association of South East Asian Na-
tions, are Burma (Myanmar), Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,
The Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam.

(6) All but one of the former Soviet Republics are in the loosely-
affiliated CIS (Commonwealth of Independent States), with the exception
of the three Baltic States—Estonia, Latvia, and Lithuania—that have joined
the E.U. Georgia has left the grouping after recent military conflict with
Russia. The members of the CIS are Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kaza-
khstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine,
and Uzbekistan.

(7) The member states of Mercosur are Argentina, Brazil, Paraguay,
Uruguay, and Venezuela. The affiliated members of the associated free-
trade zone are Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, and Peru.

(8) The members of NAFTA, the North American Free Trade Agree-
ment, are Canada, Mexico, and the United States.

(9) The Southern African Development Community has 15 members:
Angola, Botswana, the Democratic Republic of Congo, Lesotho, Madagas-
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Guinee, Guinee Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leone, and Togo.

(11) In 2007, Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan,
and Sri Lanka were joined as members of SAARC (The South Asian Asso-
ciation for Regional Cooperation) by Afghanistan.

(12) The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG),
usually referred to as the Gulf Cooperation Council, groups together
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.
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(13) The member states of the E.U. are Austria, Belgium, Bulgaria,
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have associated status.
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(23) In 2001, John E. Bortle, the retired fire chief of Westchester,
New York, proposed a system for measuring the darkness of the night
sky on a scale of one to nine, which has gained acceptance among am-
ateur astronomers. Bortle is a columnist for Sky & Telescope magazine,
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